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      ________Se, verdadeiramente, somos viajantes da Eternidade, 

assim como nos afirma a Doutrina dos Espíritos e segundo os divinos 

apontamentos do Messias de Nazaré, não vamos nos esquecer de que, 

seja na Terra dos mortais quanto em qualquer outra parte dos Universos, 

sempre estaremos diante da nossa própria história, como porta 

abençoada para o futuro, que haverá de nos acolher segundo a nossa 

insistente teimosia em produzir fatos, construindo obras para o bem!!... 

(Reencarnado)________ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

espirituais 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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A Saga Continua                      

SÃO LUIS IX 

 – Um Estudo Matemático 
________________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTOS), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

__________ 

Pelo Médium                                              

 

Pelos Espíritos                                                        

André Luiz, Canuto Abreu                    

& Hernani G. Andrade 
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Os Diretores Espirituais                                                              
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus 

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

São Luis IX e sua reencarnação futura como Vivaldo P. S. Filho. 
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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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Carmem Miranda & Jimi Hendrix. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual: ”São Luis IX REVISITADO – Vol. 1”, 

foram capturadas em fontes diversas da Internet e em obras da 

literatura espiritualista. Por isso, rogamos aos detentores de seus 
direitos autorais levarem em consideração que todo o nosso esforço aqui 

é, unicamente, de utilidade pública, por força da Caridade, por conta do 
sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também de 

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

 

1a versão: 11/2016 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 01 & 02/2022. 

   Este Livro, que tem a Autoria de André Luiz, vem 

complementar obras anteriores da lavra mediúnica de 

Vivaldo P. S. Filho que se referem à atual Missão do 

Espírito São Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à 
época da Codificação foi o Presidente Esp. da Sociedade 
Espírita de Paris, orientando de mais perto os Serviços 

de Kardec junto à Falange do . 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (de # 26), a sua publicação 

em nosso se deu em 11/2016, quando 

temos o backup (original), deste Livro (26), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária, com data de 
12/2016, quando para o seu backup em PDF, existe em 

meu acervo digital também com datas de 12/2016, que, 

claro, poderão vir a servir para alguma conferência 

histórica e/ou doutrinária, caso seja do interesse de 

algum pesquisador (a). 
 

     
 

As capas: da 1ª. versão, de 2016-19 & da 2ª. versão, o seu                                 
Volume # 1, do mês 01 & 02/2022. 

    

Aqui, vamos fazendo a devida Revisão & Ampliação, 

por meio de backups dos anos de 12/2016 & 10/2019, 

respectivamente, segundo eu pude verificar em meus 

arquivos-digitais!! 
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São Luis IX REVISITADO 

 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

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

   

TRABALHO MEDIÚNICO PELO MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO 

(COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA, 

PSICOSCOPIA E PSICOMÉTRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS 

SUPERIORES EM HOMENAGEM AO ETERNO REI DO ROCK AND ROLL, 

ELVIS PRESLEY (A REENCARNAÇÃO DO REI DAVÍ BÍBLICO), POR TER 

SIDO ELE O RESPONSÁVEL PELA CARAVANA DE ESPÍRITOS AMIGOS DA 

9ª. ESFERA ESPIRITUAL DA TERRA QUE PASSARAM A ORIENTAR AS 

TAREFAS DE VIVALDO FILHO NO CAMPO MUITO DELICADO E EXIGENTE 

DA PSICOGRAFIA, PROPRIAMENTE DITA, DESDE JUNHO DE 2012. 

* * *                                                     
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(JÁ) EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

165 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 (26), caso em algum momento isso venha a 

ocorrer, deverá ser doado à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, 

com isso não recebendo o autor, ou os seus familiares, qualquer 

remuneração proveniente de sua venda. 
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DO MÉDIUM 

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas 

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

 

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

 
 

Minha amada mãezinha Maria Isaura, quando do comecinho da 
pandemia de covid-19, no primeiro semestre de 2020, aqui em                  

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

DeCodificação Espírita 

 

   A D C nada mais é do 

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 

dos Céus as claridades dos , 

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 Testamentos). 

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas dos Mundo Ocultos 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 que o grande Allan Kardec a conduziu também 

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

pinçado do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS 

VOL.2”, com a devida adaptação para este Livro de 

André Luiz com Espíritos Amigos.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

Carlos A. Baccelli, que, além de ser um respeitado 

médium psicografo, de Uberaba/MG, é também, senão 

um dos maiores, o maior de todos os biógrafos do Cisco 

de Deus: Francisco C. Xavier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 37 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

SUMÁRIO 
______________ 

 
APRESENTAÇÃO # 1 (Inácio Ferreira)..................................33 
APRESENTAÇÃO # 2 (William Crookes)...............................40 
APRESENTAÇÃO # 3 (Elvis Presley)....................................46 
PREFÁCIO # 1 (Veneranda)...................................................56 
APRESENTAÇÃO # 4 (Clara de Assis)..................................62 
APRESENTAÇÃO # 5 (Elvis Presley)....................................63 
APRESENTAÇÃO # 6 (Chico Xavier)....................................75 
PREFÁCIO # 2 (Veneranda)..................................................80 
 

PRIMEIRA PARTE............................................................85  
Apresentação Especial # 1 William Crookes.......................87 
A SISTEMATIZAÇÃO PELO ESPIRITISMO I......................114 
A SISTEMATIZAÇÃO PELO ESPIRITISMO II.....................128 
Apresentação Especial # 2 Bezerra de Menezes .............139 
PREFÁCIO # 3 (Veneranda)................................................146 
 

SEGUNDA PARTE...........................................................152 
Cap. 1 André Luiz.................................................................154 
Cap. 2 André Luiz.................................................................157 
Cap. 3 André Luiz.................................................................160 
Cap. 4 Hemendra Nath Banerjee.........................................163 
Cap. 5 Chico Xavier..............................................................167 
Cap. 6 Vivaldo P. S. Filho.....................................................174 
Cap. 7 André Luiz.................................................................180 
Cap. 8 Inácio Ferreira...........................................................197 

 

TERCEIRA PARTE............................................................205 
Mensagens pelo MÉDIUM....................................................207 
 

QUARTA PARTE...............................................................260 
Cap. 1 Alice Fayer................................................................262 
Cap. 2 Carmem Miranda.......................................................270 
Cap. 3 Mary Astor.................................................................278 
Cap. 4 Spencer Tracy...........................................................285 
Cap. 5 Marilyn Monroe..........................................................291 
Cap. 6 Antonio Marcos..........................................................297 
Cap. 7 Elizabeth Taylor.........................................................303 
Cap. 8 Luis IX.......................................................................309 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 38 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

Cap. 9 Antero de Quental...................................................315 
Cap. 10 Tobias Barreto.......................................................321 
Cap. 11 Elvis Presley..........................................................326 
Cap. 12 Veneranda.............................................................331 
Cap. 13 Teresa de Calcutá.................................................335 
 

Mensagem Final (José de Alencar)...................................360 
 

______________________ 
 

     

A Reencarnação no Brasil: 

Mediunidade & Reencarnação 
________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 39 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

 

 

 

 

As Apresentações Iniciais                    

dos Espíritos de Luz 

William Crookes, Elvis Presley, Clara de Assis, 

Chico Xavier & Emmanuel                                 

COM PREFÁCIOS DA BENFEITORA: 

Veneranda (Santa Isabel) 
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William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de 

abril de 1919) foi um químico e físico inglês. Freqüentou o Royal College of 

Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Order_of_Merit
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidentes_da_Royal_Society
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1832
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
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Apresentação # 2 – No Santuário da Ciência  

______________ 
 

  

A PALAVRA DE                                                                      

Sir William Crookes 

A Divina Providência me permitiu realizar uma 

série de fatos consistentes em torno da Realidade 

Eterna dos nossos Espíritos Imortais... 

Desde ontem para hoje, me tornei algo persuasivo 

aos sábios e aos prudentes do mundo carnal, em 

geral, entretanto não posso afirmar isso quanto aos 

simples de coração, pois se fiz um tanto de coisa 

pela Ciência, movimentando luzes espirituais de um 

lado para o outro dos pequeninos laboratórios da 

minha época, beneficiando-nos a todos e todas, não 
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tive a felicidade de tocar, pelo menos com a 

profundidade que eu deveria ter feito, os corações 

humanos com o sol radiante do Divino AMOR!... 

Sim, é verdade, eu disse muito, mas falei muito 

pouco também: 

- A respeito do carinho... 

- Da delicadeza de uma flor... 

- Das normas imprescindíveis da beleza interna... 

- E muito pouco, ainda, das incontáveis riquezas da 

ternura. 

_________________ 

    

O Sr. Crookes ao lado do Espírito Katie King 

materializado.                         
_________________ 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 43 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

Não que eu me sinta como um verdadeiro náufrago 

da embarcação terrena, pois que, em minha última 

passagem pela Terra, como um diversificado 

instrumento da sagrada Ciência Humana, fui capaz 

de localizar... a Alma, e, de certa maneira, definir o 

Espírito, pelo menos em linhas materiais, mas 

não tive a felicidade de me debruçar sobre o papel e 

grafar as linhas mais exuberantes do Espiritismo, 

aquelas em forma de pétalas gentis e adocicadas da 

vida emocional de todas as criaturas, por meio de 

Nosso Senhor Jesus Cristo... 

Exaltei-Lhe a presença: 

- Na Matemática. 

- Na Fisiologia. 

- Na Química e na Física. 

Mas, imperdoavelmente, lhe detive, quase que 

exclusivamente, na esfera do cérebro, esquecendo-

me que, antes de tudo, Ele, o Senhor Supremo da 

Paz e da Alegria, atua e se apresenta pelos 

nossos corações. 

Precisamos compreender que o Sentimento: 

sempre deverá ter prioridade sobre as nossas 

ações, estejamos no terreno sólido da vida 

material, ou espiritual mesmo! 

Deus Salve o Espiritismo-Evangélico & Científico.  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                             

(Salvador/BA, 09 de maio de 2016) 
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   Nota do médium: Desde o meu primeiro (1º.) livro 

mediúnico, que também foi um trabalho de pesquisa, 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um 

Médium Espírita”, temos derramado sobre os (as) nossos 

queridos leitores uma quantidade bastante interessante 

de experiências psíquicas que eu mesmo tenho tido a 

inapreciável oportunidade de vivenciar, isso desde o 

início de minha eclosão mediúnica, a rigor no ano de 

1996, trazendo à público a maior parte das incontáveis 

manifestações da Vida Maior em nossa acanhada (atual) 

pela existência carnal, com sua origem no Mundo dos 

Espíritos, uma coisa pela outra, já que a mediunidade 

também pode surgir daqui para Lá, visto que, segundo o 

Auxílio e a Aquiescência dos meus Benfeitores Espirituais 

do Plano Superior, somos conduzidos, por eles mesmos, 
e pela condição natural de minhas faculdades (como 

entende a D. Yvonne A. Pereira, pela sua gigantesca obra 

!!), enfim, uma série de observações clarividentes, 

clariaudiêntes e de efeitos físicos impressionantes, 

quando nitidamente nos defrontamos com as variadas 

espécies de manifestações da Vida Oculta do nosso 

Planeta, e, em algumas circunstâncias, até mesmo de 

fora de nossa vida planetária, naturalmente que dentro 

de minhas condições de percepção e entendimento... 
    

   E dentre esses inúmeros e insólitos fatos da minha 

vida psicológica, Espiritual, temos testemunhado de uma 

maneira absolutamente positiva os fatos espirituais 
das materializações dos Espíritos, sejam encarnados 

e/ou desencarnados, quando chegamos inclusive a lhes 

perceber as carnes pelo nosso tato físico, e ainda lhes 

sentindo a palpitação cardíaca, como se eles estivessem 

literalmente depositando os seus corações sobre a minha 

própria ferramenta cardíaca-material. 
    

   Temos notado inclusive que, caso nossas faculdades 

venham ser aproveitadas pelos investigadores sérios e 

idôneos do Espiritismo, e da Ciência como um todo, 

poderemos todos testemunhar, nos seus laboratórios 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 45 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

contemporâneos, as filigranas de uma corrente vascular 

mediando os Mundos Físico e Parafísico, a partir do meu 

próprio aparelho fisiológico, obviamente que sempre 

subordinado aos interesses dos meus Guias & Mentores, 

quanto aos cuidados necessários à minha saúde física e 

emotiva, além da dos Espíritos que, por ventura, venham 

a se prestar para esse mister completamente melindroso 

da vida psicológica de todos (as) nós. 

____________ 
 

     
 

____________ 
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Elvis Presley, Hawaii TV Special 1973. 

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. 

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/Elvis_Presley
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Apresentação # 3 – Sementes do Coração  

______________ 

 

NO DESASSOSEGO DA VIDA HUMANA, VAMOS 

NOS ESQUECENDO DE COGITAR PELAS COISAS 

DO CORAÇÃO, COMO SE ESTIVÉSSEMOS A 

PASSEIO EM UMA IMENSA E TORTURANTE VIAGEM, 

SOMENTE A COGITAR DO CONFORTO DO HOTEL E 

DA ALIMENTAÇÃO... 

O HOMEM AMA, E NÃO SOMENTE COME E BEBE. 
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NESSE VAI E VEM INTINERANTE DAS 

EXPERIÊNCIAS TURBULENTAS DO SENTIMENTO 

HUMANO EM ELEVAÇÃO, RARAMENTE VAMOS NOS 

INTEIRAR DE QUE CADA MÁ AÇÃO, EM NOSSA VIDA 

ÍNTIMA, VALE COMO MIL PETARDOS DE SOMBRAS 

ENVIADOS EM NOSSA DIREÇÃO PELOS QUE “VIVEM 

POR FORA DE NÓS”..., AFINAL, A GENTE SE 

ALIMENTA TAMBÉM DO QUE VAMOS CONSTRUINDO 

MENTALMENTE E LANÇANDO NA DIREÇÃO DOS QUE 

VÃO CAMINHANDO POR FORA DE NÓS MESMOS!! 

 

MEUS FILHOS E FILHAS DO CORAÇÃO! ANTES DE 

QUALQUER COISA, PRECISAMOS ESTAR 

ATENTOS PARA AS REALIDADES DA VIDA 

IMORTAL, POIS SE NÃO NOS                      

ACAUTELARMOS DIANTE: 

- DAS TORMENTAS E DOS CONTRATEMPOS. 

- DAS PERTURBAÇÕES DO CIUME. 
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- DO ORGULHO E DO MALDITO EGOÍSMO... 

VAMOS, URGENTEMENTE, PRECISAR DE SER 

INTERNADOS EM ALGUM MANICÔMIO, POIS NÃO 

HÁ PESSOA ALGUMA SOBRE A FACE DO MUNDO, E 

DE FORA DELE, QUE SUPORTE VIVER COM ALGUÉM 

ASSIM, QUANTO MAIS VIVER EXATAMENTE 

DESSA MANEIRA!... 

SOMOS CRIATURAS À PARTE NO CONJUNTO, CADA 

UMA COM A SUA PERSONALIDADE, MAS, NA 

INTIMIDADE DE TUDO E DE TODAS AS COISAS, 

ESTAMOS IRREMEDIAVELMENTE ETRELAÇADOS AO 

CORAÇÃO DE TODOS, TENDO DEUS COMO O FIO 

DIVINO E CONDUTOR QUE NOS LIGA E NOS 

PROJETA NA DIREÇÃO DA !! 

 

Espírito Elvis Presley 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 29 de maio de 2016) 
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   Nota do médium: Mensagem espontânea de Elvis, 

psicografada em homenagem à querida Amiga Espiritual 

Ruth, atualmente reencarnada, e em luta íntima pela 

sua elevação moral numa cidade do interior de Minas 

Gerais, Brasil, atualmente como adepta do Catolicismo, 

embora o seu irresistível pendor para os interesses do 

Espírito Imortal pelo Espiritismo, sem que antes mesmo 
da recepção da mensagem eu tivesse tido conhecimento 

do seu conteúdo e do caráter particular do pensamento 

do inesquecível Rei do Rock´n´Roll. 
 

   Um outro ponto que merece aqui ser destacado é o 

fato de Elvis ser um dos Espíritos de Luz que mais tem 

me dado Assistência Espiritual mais direta, creio que por 

ser ele o Diretor das Entidades da 9ª. Esfera que, de 

uma maneira geral, tem surgido para mim como uma 

revoada que me envolve a 

mente e o coração com o que elas tem de melhor a nos 

oferecer a todos..., claro que a partir do que eu tenho 

estudado e aprendido pelo Espiritismo, por exemplo, no 
decorrer dos anos, e certamente dos séculos e milênios 

de existência planetária, sem contar com a bagagem que 

certamente trazemos em nossa intimidade dos Mundos 

dos Espíritos. 

____________ 
 

     
 

Os Livros Espíritas na vida de Vivaldo P. S. Filho.                         

____________ 
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______________ 
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_______________ 

 

Segundo nos informaram os Amigos Espirituais que generosamente 

me Dirigem as Faculdades Mediúnicas, o inesquecível Codificador do 

Espiritismo, Allan Kardec, fora, também, O Espírito da Verdade, 

que, mesmo estando reencarnado, comandava a tarefa grandiosa de 

Jesus Cristo junto às inúmeras Falanges de Espíritos de Luz, sempre 

subordinado aos: Superiores Mecanismos da Mediunidade                         

Entre os Dois Mundos.                                                                                             

– Vivaldo P. S. Filho 

_______________ 
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O Médium Vivaldo P. S. Filho 

_____________________ 
 

A Reencarnação do Espírito São Luis de França: O Presidente 

Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, ao 
tempo de Allan Kardec. 

 
Uma prova muito particular de que Deus, O Supremo Pai dos 

Universos, promove a Ascensão Espiritual de suas criaturas 
por diversos meios de aprendizado e experiência, quando 

numa vida lhe faculta a riqueza material e na outra a penúria quase 
total, com o objetivo de lhe assegurar a Evolução pelo testemunho 

da resistência e do vigor, do desprendimento e da fraternidade.  
 

Sigamos adiante. 

(Espírito reencarnado) 
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Elvis no Hawaii, 1973. 

 

SE FORMOS TODOS COGITAR DE UM CORAÇÃO REPARTIDO EM MIL 

PEDAÇOS, NÃO PODEREMOS DESCONSIDERAR DE VISUALIZAR O 
MUNDO CONTEMPORÂNEO, QUE, LAMENTAVELMENTE, CONTINUA A 

REPARTIR-SE POR REGIÕES E MUROS, CERCAS E PEDAÇOS DE 
TERRA, QUE, NA VERDADE, NÃO PASSAM DE PURA ILUSÃO DE 
ÓTICA, SEM CONEXÃO NENHUMA COM A BONDADE SUPREMA DO 

CRIADOR, POIS SE TAMBÉM FORMOS APRECIAR O MUNDO 
MICROSCÓPICO E ATÔMICO DAS CRIATURAS DE DEUS, EM SUA 

INTEIREZA, ENCARNADAS E DESENCARNADAS, VAMOS OBSERVAR 
MARAVILHADOS QUE FOMOS TALHADOS POR ELE: PERFEITAMENTE 

SEM DINSTIÇÃO ALGUMA, SEM FRONTEIRAS E SEM QUALQUER 
VESTÍGIO DE SEPARAÇÃO, OU DE EXCESSÃO. 

 

SOMOS PERFEITOS, COMO DEUS NOS CRIOU: “SEGUNDO A SUA 
PRÓPRIA IMAGEM”, PORÉM NÃO DEVEMOS NOS ESQUECER QUE DE 

SOMOS TAMBÉM IRMÃOS EM UM MESMO PAI:                   
PERFEITAMENTE JUSTO! 

 

– EMMANUEL (REENCARNADO) 

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM) 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 55 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

____________________ 
 

 

Pelo Espírito Elvis Presley                        

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

   Querido irmão! Caso ainda não tenha tido a oportunidade de meditar em algo 

assim, lhe faço uma pergunta: 

   - Que achas você, se de uma hora para outra chegasse um alguém desconhecido 

e, de inesperado, lhe retirasse de perto a graciosa companhia da esposa-amada, ou 

de alguma irmã que, por algum momento, que seja, tenha lhe devotado carinho e 

atenção, respeito e afeto? 

   - Elvis, meu amado, pra lhe ser honesto, longe de mim acreditar que alguma 

pessoa, seja ela quem for, possa ter se transformado para mim num grande 

brilhante, duro e resistente, cheio de esplendor, quando tenho tanto o que 

penitenciar pela minha baixeza de espírito... Por isso, eu lhe asseguro, meu amigo 

do coração, nada temerei se, de hoje para amanhã, me ver nesta situação, pois sei 

que Deus, pela sua inesgotável e infinita bondade, haverá de me trazer à própria 

companhia alguém que, antes de tudo, sinta o que eu sinto ou pretendo sentir e ame 

com a mesma devoção que eu tenho procurado amar. 

   Ninguém é de ninguém, embora todos (as) sejamos companheiros e irmãos pela 

Paternidade do Criador. 

____________________ 
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Prefácio # 1 de Veneranda 

 
Nós Podemos! 

Tudo aquilo que desejarmos com fé, otimismo, e esperança, 

alcançaremos, senão hoje certamente que amanhã, ou mais 

tarde um pouco!... 

Mas se já somos capazes de rogar aos Céus por um pouco mais 

de combustível financeiro em nosso benefício, não nos 

esqueçamos de que temos irmãos outros, mais carentes do que 

nós mesmos, que nada mais pedem senão... paz e alegria, 

saúde e luz!...  

– Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 
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O Prefácio # 1 da mentora 
______________ 

 

A Saga Espiritual Continua! 
 

    Temos observado como a mediunidade do nosso 

querido médium vem se Desenvolvendo no decorrer 

dos últimos quatro (4) anos, que foi precisamente 

quando ele deu início à sua tarefa na psicografia, 

embora ele acredite que isso esteja passando 

despercebido pelo olhar dos seus Amigos Espirituais, 

já que, para ele, as suas faculdades psíquicas vêm 

estacionando, como se o AMOR, da maneira como 

ele mesmo vem se servindo, pudesse ser motivo de 

escândalo nas mãos dos Mensageiros encarnados, 

somente pelo fato de suas mensagens recebidas 

estarem sendo zelosas “em demasia” com as coisas 

do sentimento, antes das do intelecto. 

   Quem estiver pensando dessa maneira, assim 

como ele mesmo cogita de vez em quando (risos), 

por notar que vem visualizando o Mundo dos Espíritos 

de uma maneira bem mais limitada que as de antes 

do começo de sua tarefa pela psicografia, estará 

cometendo um grande engano de interpretação..., 

interpretação dos Ensinos de Allan Kardec, já 

que nunca será demais recordarmos que o Espírito 
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da Verdade, antes de tudo, 

. 

   Para nós, pelos seus dedicados Benfeitores da Vida 

Maior, a sua mediunidade não poderia estar 

mais afiada (Risos)..., já que ele tem adentrado, 

com a sua mente muito arejada, e pelas portas do 

sentimento, os terrenos inapreciáveis dos Universos 

Espirituais, ou seria algo surpreendente imaginarmos 

que somente, e tão somete pelo amor, pelo carinho, 

e pelo devotamento aos mais necessitados, por 

exemplo, é que haveremos de nos enriquecer dos 

grandes Tesouros da Eternidade, com Deus, por 

Deus, e para Deus?!... 
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   Minhas crianças! Não percamos de vistas que o 

Cristo veio ao mundo para, antes de tudo, nos 

descerrar as portas santificadas e milagrosas do 

sentimento, daquele tipo de afeto e carinho, atenção 

e cuidados que faz com que qualquer alma, por mais 

atrasada que seja, se desperte para uma vida 

melhor, mesmo que, por enquanto, isso somente 

ocorra por uma fração de sentimento, de momento, 

que certamente haverá de lhe acender algum clarão 

por dentro de si mesma, que haverá de lhe dar mais 

segurança diante das sombras espessas por onde 

ainda haverá de passar, convier, e agrurar... 

   Se nos desviarmos dessa rota, 

, com certeza que não 

encontraremos o Pai Celestial, já que Ele, por assim 

dizer, nos aguarda numa região muito distante dos 

nossos desejos materiais, pelo menos dos exclusivos 

desejos materiais, onde palpita a afeição, e bate o 

desejo de fazer o bem, pelo bem... 

   Prestemos bastante atenção nas instrutivas e belas 

Lições de Imortalidade que nos trazem os Espíritos 

Autores deste Livro de # 26, esse é o nosso desejo 

sincero e amoroso. 

   Que Oxalá seja louvado. 

Veneranda (Espírito)                                                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                 

(Salvador/BA, 29 de maio de 2016) 
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   Nota do médium: O Espírito Veneranda (de Santa 

Isabel), seguramente, é uma das Entidades mais 

Elevadas do nosso globo planetário, visto que Chico 

Xavier, quando ainda reencarnado, a considerou uma 

Divina Mulher, dando-nos a entender que realmente se 

trata de um Espírito glorioso das Altas Esferas da Terra, 

e mesmo dos Universos, já que, por mim mesmo, tenho 

observado pela minha clarividência o quanto ela detém 

de conhecimento e de cultura sobre os intrincados e 

complexos Mecanismos da Mediunidade da Mente, sem 

contar, é claro, por meio do seu elevado poder moral.  

   Só para que os nossos leitores (as) possam se ajustar 

quanto ao que acabamos de falar acima, quanto ao fato 

de Veneranda ter um poder acima do normal para as 

Entidades desencarnadas que, geralmente, tem se 

manifestado por minha faculdade mediúnica, foi quando, 

em uma determinada ocasião, acerca de dois anos atrás, 

ela, por indução de sua poderosa clarividência, me vez 

perceber um magnífico campo magnético em volta de 

sua figura santificada, absolutamente me envolvendo as 

percepções parafísicas, inclusive as de efeitos físicos, 

com projeções visuais de outras correntes de Espaço 

e de tempo fora dos conceitos da Terra Material, que não 

a minha mesma, fazendo com que eu mesmo, na minha 

insignificância tremenda (risos), pudesse, ali, diante de 

sua própria aura formosa e bela, entrever determinados 

“futuros” da nossa vida terrena, dispostos uns entre os 

outros, como a se apresentarem em Dimensões distintas 

por meio de imagens vivas e atraentes, com absoluta 

solidez-astral para as minhas próprias percepções 

visuais e físicas, embora nem todas aparentando um 

final feliz em seu enredo terreno. 
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   Ali, ela apenas me demonstrou como poderia vir a ser 

o provável futuro, ou futuros prováveis, do nosso 

Planeta terrestre, segundo as nossas próprias ações do 

dia a dia, e de cada momento, já que somos livres para 

plantar, mas com a obrigatória colheita diante de cada 

uma das nossas ações. 

______________ 
 

Nota do médium em 26/01/2022: 

   Por essa época, a da recepção deste Livro de # 26, 

eu sequer cogitava de Isabel de Aragão (Veneranda) 

ter sido a reencarnação de Maria, A Mãe de Jesus, 

como passamos a Revelar em Livros posteriores...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 62 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

 

 

Clara de Assis, em italiano Santa Chiara d'Assisi, nascida Chiara 

d'Offreducci (Assis, 16 de julho de 1193  — Assis, 11 de agosto de 1253), foi a 

fundadora do ramo feminino da ordem franciscana, a chamada Ordem de 

Santa Clara (ou Ordem das Clarissas). 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_(It%C3%A1lia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1193
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1253
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_das_Clarissas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_das_Clarissas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Assis
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Apresentação # 4 – No Reino do Amor 

______________ 
 

 

A Conversão de Clara de Assis. 

A PALAVRA DE                                                      

Santa Clara de Assis 

      Já afirmamos em outros momentos o quanto é 

dificio para nós, Espíritos já reencarnados na Terra 

Material, retomarmos a consciência-plena durante os 

estágios temporários que temos fora do corpo denso, 

durante determinados Desprendimentos Astrais, 
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visto que, na maioria das vezes, a nossa vontade é 

mesmo de ficarmos recolhidos “na quenturinha” do 

corpo de carne, somente recebendo do magnetismo 

do Plano Material (5ª Esfera) o néctar empobrecido 

do esquecimento, mesmo que temporário... 

   Na verdade, o Espírito sempre busca respirar fora 

do casulo domestico da matéria densa, entretanto, 

como é comum acontecer aos navegantes da vida 

planetária, nos dias de tormenta e de frio sempre há 

de buscarmos o acolhimento “seguro” das cobertas 

quentes e da cama macia... 

 

   E para nós, almas de certa elevação espiritual, com 

o passar dos dias, também vamos nos permitindo tais 

condições de cárater-fisiológico, visto que é até 

mesmo uma necessidade que fiquemos mais tempo 

em repouso dentro da própria vestimenta carnal do 

que transitando por ai, por fora dele, sem que nos 
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ajustássemos à própria vida planetária, como é 

natural que seja. 

   Mas, apesar de necesitarmos ficar ancorados na 

vida que escolhemos para trilhar, mesmo que esta 

seja algo absolutamente temporário, não podemos 

desconsiderar que precisamos substancialmente do 

ar espiritual para respirarmos... 

   - Respirarmos ternura. 

   - Respirarmos bondade. 

   - Respirarmos caridade. 

   - E respirarmos também devotamento. 

   Pois é dessas , durante tais 

desprendimentos do nosso corpo espiritual, que 

todos vamos trazer o combustível necessário para 

continuarmos com a força e a persistencia que a vida 

humana nos exige, já que ela, a vida humana, 

invariavelmente nos retira mais oxigênio do que nos 

dá. 

   Ao deitarmos, antes de dormir, façamos a nossa 

preçe ou as nossas orações, contritos com Deus, 

pedindo a Ele as forças necessárias para que não 

venhamos a cair mais em tantas tentações, medindo 

a nossa resistência por aqui como a da força de uma 

grande usina termoeletrica, cabendo-nos assim nos 

reabastecer pelas forças vivas da Natureza por meio 

de sua Bondade..., objetivando para nós: saúde, 

paz e alegria, diante das inúmeras ofertas de luz 

que o Reino do Amor nos oferta, mesmo quando 
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aqui estamos, em transito pela vida terrena, mas na 

eterna busca do veturoso Céu. 

   Então, minha gente, acordemos o quanto antes 

desse pesadelo horroroso de que não somos filhos e 

filhas da Liberdade, esquecidos de que Deus nos 

criou com o livre-arbítrio, mesmo que somente com 

uma parcela disso (risos), para que, por nós mesmos, 

viéssemos a ser como as andorias procurando por 

seu alimento, nutrindo-se da energia do Sol e da Vida 

que não lhes deixa a sós e sem amparo!!... 

 

   Assim será sempre em relação à nossa existência 

com o Cristo Amado, ele nos dá, sim, liberdade para 

pensar, agir, e atuar na vida, mas aguardando de 

cada um de nós todos e todas a consciência de que... 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO!!  

Clara (Espírito)                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 04 de junho de 2016) 
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   Nota do médium: Naturalmente, que os Espíritos de 

Luz, quando encarnados no solo da Terra, apresentam 

características evolutivas tão acentuadas que os seus 

Desprendimentos do corpo físico acontecem de maneira 

muito diversa da nossa, seres ainda muito atrasados em 

moral que mais ou menos, cada um destes trazendo-nos 

múltiplas informações do que veem e observam do Plano 

Espiritual. 

______________ 

 

Aqui, temos a capa do Livro de # 131, da Série ESTUDANDO E 

APRENDENDO, este (131), pelo Espírito de Yvonne A. Pereira, 

que foi psicografado por Vivaldo P. S. Filho. 

______________ 
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   ______________ 
 

Nota do médium em 01/2022: 

   E aqui, vale lembrarmos do impressionante Livro... 

“Devassando o Invisível”, de Yvonne A. Pereira 

(pela Editora FEB), que nos alerta para a nossa invariável 

imprevidência e necessidade de “aventuras”, a despeito 

de muitos serem bem-intencionados em seus desejos de 

pesquisa e aprendizado, quanto aos de auxílio e amparo 

aos muitos necessitados do corpo e da alma, encarnados 

e desencarrados, particularmente quando sentimos que 

de alguma maneira podemos sair do próprio corpo físico, 

geralmente, sem a devida sintonia e a autorização dos 

seus Mentores da Vida Maior, pela prece e claro que 

pelas boas obras. 
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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".   

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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Apresentação # 5 – No Santuário da Caridade 

______________ 
 

  

 

   Se sempre nos constrange reconhecer a nossa 

imensa ignorância e a nossa profunda desvalia diante 

da vontade sagrada de Deus, em nos ver felizes e 
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alegres, solidários e pacíficos, que sempre nos 

conduz pela vida como se fossemos eternas crianças 

de colo, invariavelmente necessidades de 

consolo e cuidados especiais, não podemos deixar 

também de aceitar a nossa imensa capacidade de nos 

insurgirmos contra o mal em nós mesmos, quanto os 

outros, claro que obedecendo a Lai de Caridade, 

que visa a compaixão de uns para com os outros, e, 

diante dessa paternidade divina, vermos que 

podemos, sim, conquistar mais um palmo de terra 

adiante no caminho, antes traçado pelos nossos 

zelosos benfeitores e familiares da Vida Maior, mas 

que agora, indiscutivelmente, passa a ter a nossa 

própria responsabilidade, pois após tantas idas e 

vindas, altos e baixos, durante a nossa trilha perene 

de Evolução, tanto na Terra como nos Espaços, já 

podemos nos considerar pessoas um tanto mais 

capacitadas de bom- senso, pelo menos numa 

racionalidade que não nos permite achar que 

continuamos a ser aquela mesma criaturinha 

ignorante e perversa de ontem, ou de antes de 

ontem, seja nesta atual encarnação ou de outras 

experiências reencarnatórias... 

   A força e o poder que pulsam por dentro de 

nossos Espíritos podem ser comparados a uma 

simplória árvore-bendita, que embora as refregas da 

atmosfera, via de regra, sempre teima em continuar 

firme ao solo, e dando bons-frutos!!... 

__________ 
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   Se, de uma hora para outra, pudéssemos abarcar 

uma só experiência que vivemos durante os nossos 

Desprendimentos temporários pelo sono fisiológico, 

mesmo que de relance, já que não trazemos do 

Mundo Oculto senão algumas minguadas pinceladas 

da vida do Invisível, verificaríamos que muita coisa 

que passamos aqui, enquanto nos encontramos 

reencarnados, são simplórias manifestações da 

vida espiritual que acolhemos ao coração, 

geralmente, nutrida pela força do magnetismo 

telúrico da Terra Material que não nos deixa subir... 

subir mais Alto na escala dos Espíritos Libertos... 

   Façamos um rápido exame de consciência, e 

veremos que muita coisa triste e perturbadora que 

estamos a vivenciar durante a “lúcida” experiência 

carnal poderia ser facilmente substituída por 

sensações de paz e alegria, conforto e tranquilidade, 

se tivéssemos um pouco mais de resistência e um 

pouco mais de compreensão diante das imensas 
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amarguras alheias, tolerando e tolerando-nos, 

fazendo do nosso mundo íntimo e a nossa volta uma 

rica estação de bênçãos e um 

. 

 

   Glória à Deus nas Alturas e paz entre os homens 

de boa-vontade, nesse episódio de altos e baixos no 

qual todos e todas, mais ou menos, estamos 

inseridos no contexto da Evolução Imortal, até a 

pureza total de nossas intenções no bem de todos, 

sem distinção de... raça, credo, sexo, classe social, 

cultural, e de nacionalidade, são os votos de fé e de 

esperança em meus irmãos e irmãs da existência 

terrena. 

Elvis Presley (Espírito)                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 04 de junho de 2016) 
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______________ 
 

Nota do médium em 26/01/2022: 

   Aqui, mais uma vez, vemos o querido Elvis destrinchar 

o coração de todos nós, não buscando nos aniquilar 

ainda mais as próprias forças morais como se ele fosse 

o malvado algoz de nossas inúmeras infelicidades, mas, 

sim, na condição de um verdadeiro Agente da Luz, que 

nos enche o Espírito de coragem e doces esperanças 

numa vida (muito) melhor, a partir da nossa própria 

melhoria íntima. 

   O Cristo vela por todos nós, apenas aguardando que 

nos entreguemos ao Seu exemplo de paz e amor. 

   Não é isso, minha gente?!... 
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O mais graduado Diretor Espiritual das Atividades 

Mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).  
____________ 
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Apresentação # 6 – A Dedicatória 

______________ 
 

   

(Chico Xavier & Elvis Presley, 1970) 

A Nova Ciência da                 

Decodificação Espírita – II 

    Queridos filhos! 

   É muito importante que voltemos a dar o nosso 

testemunho de agrado e satisfação, por termos 

verificado como o 

 tem sido apresentado e ao mesmo tempo 

desenvolvido..., e por meio dele, que, utilizando-se 

de suas multiplas & versáteis faculdades mediúnicas, 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 77 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

vem obedecendo fielmente aos planos divinos que 

foram traçados anteriormente na Vida Maior, isso 

desde eras remotas da existêcia planetária, já que, 

, embelezando-lhe ainda 

mais a própria alma amiga e generosa, pelos clarões 

de amor e alegria que vem recebendo dos seus 

inumeros Amigos da Vida Maior, não tem medido 

esforços físicos e mentais, quanto emocioais, para 

que se faça cumprir a santa vontade do 

... 

   Partcularmente, nestes últimos três (3) anos de 

sua recepção psicográfica, das centenas de páginas 

que, particularmente, se referem à algumas de suas 

impressionantes vidas passadas, quanto as de outras 

queridas personagens da vida Mediúnico-Cristã 

terrena, que ele conseguiu visualizar 

, e colaborar com os 

Instrutores da Vida Superior da Terra na execução da 

tarefa que nos pertençe a todos, e em primeira 

instantacia à Jesus Cristo, O Nosso Glorioso Mestre e 

Senhor, fazendo com que as mentalidades espíritas, 

particularmente as que se encontram reencarnadas 

em pleno solo brasileiro, tomassem conhecimento do 

trabalho de Decodificação dos SINAIS SECRETOS 

DE DEUS que, por sua vez, e cada um dentro de 

certas especializações, já vem sendo desenvolvidos 
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por renomados investigadores acadêmicos do plano 

terreno, não somente enriquecendo e fortalecendo o 

esforço deles, pelas linhas divisorias do Espiritismo 

Evangelico & Científico, como, ainda, providenciando 

para si mesmo, e para os seus Mentores Espirituais, 

A PARTIR DO SEU PODEROSO E ARROJADO CAMPO- 

MENTAL, toda uma pleiade de informações técnicas-

ASTRAIS que haverão de ilustrar a História futura da 

Humanidade. 

 

  A missão foi devidamente cumprida... Mas a tarefa 

e o trabalho continuam seguindo!!..., pois o serviço 

não pode sofrer disfunção de continuidade, sob pena 

de ficarmos para trás, ainda mais nesse instante de 

divisor de aguas, onde o trigo será devidamente 

escolhido entre o joio que praticamente se espalha e 

se isurge por todo o celeiro mundial. 

Chico Xavier (Espírito)                                         

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 07 de junho de 2016) 
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______________ 
 

Nota do médium em 26/01/2022: 

   Aqui, vemos o querido Chico realçar o Trabalho Em 

Conjunto que temos procurado realizar a partir do que 

os Seres de Luz têm me oferecido, sim, porque não 

temos como a gradecer a Deus, em primeiro lugar, e às 

Entidades da 9ª. Esfera, por exemplo, que tem sido 

muito generosas com a gente ao nos proporcionar tanta 

beleza espiritual por meio de suas Mensagens de teor 

moral e cientifico, com um destaque todo carinhoso para 

as suas visitas feitas à mim, em diversos momentos, 

‘sem se fazerem de rogados’ ao deixarem muito claro 

para mim as suas Identidades Espirituais, pelo menos as 

de suas encarnações que, creio, tenham sido de maior 

destaque ou que poderiam vir a ser de maior interesse 

da parte dos meus leitores e leitoras.       
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Prefácio # 2 de Veneranda 

 
Nós Podemos, tudo! 

Seja nas Regiões da Imortalidade, quando já estamos mais ou 

menos libertos dos interesses da matéria, quanto na Terra 

Material, poderemos sempre ser comparados ao trigo, que, 

mesmo em meio ao joio, poderá ser facilmente distinguido, não 

apenas pela sua forma bela e atraente, mas pelo seu aroma de 

vida íntima, que nutrirá a vida inteira pelo poder de sua 

qualidade e do seu sabor...  

Se o trigo pode vencer as tempestades e os vendavais, nós 

também podemos. 

– Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 
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O Prefácio # 2 da mentora 
______________ 

 

A Saga Espiritual Continua! 
 

    Meus filhos e filhas do coração! 

   Cada minuto que gastamos em bons momentos de 

alegria e paz, será sempre centuplicado em saúde e 

amor, os princípios fundamentais da Vida Com Deus 

para que todos nós venhamos a realizar o Seu Reino 

em nossos próprios corações... 

   Por isso mesmo, que não devemos nos surpreender 

com tamanha quantidade de palavras no sentido de 

articular em nossas almas, estejamos encarnados ou 

desencarnados, O AMOR PURO DE DEUS, já que 

nada poderemos retirar da experiência humana, na 

Terra Material como nos Céus, se nela não tivermos 

depositado as alegrias perfeitas de uma vida vivida 

pacificamente. 

   Se nos preocupamos em demasia com o dinheiro 

que nos falta, como o alimento que está escasso em 

nosso lar, ou mesmo pelo carro que já se encontra 

aos pedaços, não façamos isso, não, meus irmãos em 

Jesus Cristo!..., pois isso é um verdadeiro crime que 

cometemos diante da gloriosa bondade do Criador, 

pois nada haverá de nos faltar no dia a dia de nossas 
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vidas, já que às aves do Céu Deus dá o alimento 

merecido por cada uma delas!... 

   Vamos encontrar, aqui e ali, de uma maneira 

terrivelmente comum, generalizada, muitos casos de 

sacrifícios humanos em massa, ou então verdadeiras 

chacinas morais onde vemos pequenas crianças 

serem atrocidadas por ações perversas de criaturas 

completamente desconectadas com as realidades da 

vida sentimental..., no que toca ao sexo. 

   Por isso mesmo, ou por menor que seja qualquer 

ação na maldade, vamos vendo os Espíritos Amigos 

do nosso devotado medianeiro trazerem, cada vez 

mais, Mensagens sobre o Amor que devemos dedicar 

uns aos outros, deixando de lado, mesmo que por um 

momento, as informações de caráter exclusivamente 

científico ou mediúnico, naturalmente deixando para 

uma segunda opção tudo aquilo que não tenha a ver 

com o AMOR, pura e simplesmente o Amor à 

Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo 

mais do que a nós mesmos. 

 

Veneranda (Espírito)                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 12 de junho de 2016) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

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

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

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

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

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

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

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

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

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

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

rosas.  

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

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

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

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

_______________________ 

   

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

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

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

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

Nota do médium em 18/06/2021 (Reprise): 
 

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

alegria e felicidades, pois que a sua doce, quanto muito 

disciplinada, presença astral, em meu Lar ou na rua, 

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

como devo, ou não, proceder em relação à minha vida 

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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Mais algumas 

Apresentações                     

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), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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William Crookes

 
William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de 

abril de 1919) foi um químico e físico inglês. Freqüentou o Royal College of 

Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia.  

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Order_of_Merit
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidentes_da_Royal_Society
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1832
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
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Apresentação Especial # 1                           

______________ 
 

Uma breve explicação sobre a                         

Nova Ciência da 

DeCodificação Espírita 

     

“Uma das fotos de Crookes com o espírito Katie King materializado. (1874).” (Wikipédia). 

Seria este um novo Pentecostes? 

Cremos que sim, embora de uma maneira um tanto 

esquizofrênica!..., pois se estamos diante de 

inúmeros fatos inebriantes da Vida Espiritual, 

embora de carater especialíssimo, como é o caso da 

Mecânica Matemática dos Céus, por meio de 

Códigos (Secretos) muito bem ajustados, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Katie_King
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hermeticamente ajustados, na grandiosa Obra do 

Espiritismo, quato na Bíblia Sagrada (no Antigo e 

Novo Testamentos), não há como qualquer um de 

nós fugirmos do entendimento clínico convencional, 

visto que tudo até aqui vem se apresentando sob 

um quadro quase surreal. 

 

Diante da lucidez de todos os nossos Bons Espíritos, 

que tem acompanhado de muito perto a vida atual 

de Vivaldo, o em uma nova roupagem 

carnal, mesmo às vezes ele ficando com a 

impressão de que caminha à sós pela sua atual 

existêcia humana-material, por assim dizer, sim, 

porque Deste Outro Lado da Vida também nos 

deparamos com a materia e a materialidade, se 

bem que de maneiras muito mais diversificadas do 
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que aquela que geralmente encontramos em vosso 

plano de ação, mas nem sempre em melhores 

codições morais, vibracionais, então, vamos 

Apresentar..., em forma de pequenino parentese, os 

acertos convencionais que enquadram a 

Decodificação Espírita no rol dos acontecimentos 

naturalmente culturais e científicos da Terceira 

Revelação de Deus. 

Evidentemente, que não estamos pretendendo 

definir esse assuto, que, por mais que seja luz na 

vida cultural de qualquer estudante de Espiritismo, 

não pode se arrogar o direito de fazer valer a sua 

exclusiva opinião, a despeito do que vem 

descobrindo, de maneira repetitiva & universal, 

milimetricamete cocordate com a ideia-base de 

sempre, em meio a um cem número de Livros 

Espíritas, por exemplo, que trazem em seu 

conteúdo um arcenal imenso de claridades que 

buscam não apenas nos Instruir, mas, antes de 

qualquer coisa, nos fazer Amar, a tudo e a todos, 

visto que em qualquer investigação que venhamos a 

realizar, ou já tenhamos realizado, surge a gloriosa 

Mensagem do Cristo Amigo!! 

Estamos falando de , e não de uma 

opinião isolada de um ou dois Espíritos, ou médiuns. 

_______ 

William Crookes (Espírito)                                                           

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 07 de setembro de 2016) 
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______________ 
 

Nota do médium em 27/01/2022: 

   Como tem sido profundamente gratificante para o meu 

próprio Espírito, ver como os meus Amigos Espirituais se 

desdobram em produzirem textos que venham sempre 

esclarecer ao leitor e leitora de nossa obra psíquica em 

relação aos Esquemas-CHAVES que deságuam sempre 

na ideia-base, original, a da atual VOLTA de São Luis 

IX, visto que por esse aspecto, o da UNIVERSALIDADE 

DENTRO DA LITERATURA ESPÍRITA, por exemplo, por 

meio de uma ramificação de fatos & dados (ocultos)... 

Numéricos, Literários & Editoriais, passam eles a 

demostrar que há sim algo de muito surpreendente que, 

até então, não havia sido observado por outros irmãos e 

irmãs de crença Cristã. 

   Os tempos são chegados para... A Quarta (4ª.) 

Revelação De Deus!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 92 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

Dados matemáticos-CHAVES precisos & encadeados, 

sequencialmente perfeitos, em conexão exata com os fatos & 

dados históricos e doutrinários do Espiritismo, a partir das 

Obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, e da Bíblia 

Sagrada dos Cristãos (Antigo e Novo Testamentos). 

Esta é a DeCodificação Espírita 

   ______________ 
 

   Antes de tudo, devemos reconhecer que as 

evidências-CHAVES que aqui são apresentadas 

somente foram possíveis de serem descobertas, ou 

devidamente Decodificadas, em decorrência do 

grande preparo cultural no âmbito do Espiritismo, e 

mesmo do Espiritualismo, ao qual fora submetido o 

nosso estimado médium Vivaldo P. S. Filho (que 

todos nós, que já tivemos a oportunidade de folhear 

a maioria das suas obras mediúnicas e de pesquisa 

anteriores, ou pelo menos algumas delas, sabemos 

se tratar da... Reencarnação (Matematicamente) 

Programada do grande Espírito São Luis de França, 

que foi... o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris” ao tempo de Allan Kardec, ou 

seja, o seu querido Guia Espiritual), isso, no decorrer 

de seus incansáveis vinte (20) anos de observação 

e análise, pesquisa e continuado Estudo..., em torno 

dos variados assuntos e temas que dizem respeito à 

Natureza Toda Transcendental de nossas Existências 

Perpétuas, muitas delas vividas de uma maneira 

absolutamente Múltipla, segundo a premissa do 
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Cristo, de que todos nós, sem distinção: “SOMOS 

DEUSES”! 

_________ 

   

         São Luis IX (século XIII)          Vivaldo P. S. Filho (século XXI)  

   _________ 

   Antes de qualquer coisa, não podemos nos 

esquecer que a obra mediúnica realizada pelos Guias 

do Espiritismo, por intermédio de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX), tem uma característica muito singular, 

muito próxima da maneira como ocorreu com Chico 

Xavier durante a produção de seu primeiro Livro 

psicográfico... “PARNASO DE ALÉM-TÚMULO” 

(Diversos Espíritos, Editora da FEB), que é a de verter 

do Mais Alto as Vozes Celestiais que, de alguma 

maneira, particularmente em sua última encarnação, 

se destacaram no plano físico como grandes Astros e 

Estrelas da Música Nacional e Internacional, do 

Teatro, do Cinema, e da Cultura, de uma maneira 

geral, quanto da Ciência, e da Política. 
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______________ 

    

   Para o devido estudo dos fatos matemáticos, que 

tem sido apresentados tanto aqui como nas demais 

obras mediúnicas e de pesquisa de nosso médium 

Vivaldo, que versam mais particularmente sobre a 

, precisaremos dispor de 

toda a nossa atenção possível, como se fossemos 

verdadeiros investigadores policiais realizando 

uma perícia técnica, muito minuciosa e cheia de 

peripécias e detalhes interpretativos, com preciosas 

descobertas numérico-matemáticas, Literárias & 

Editoriais, como se todos estivéssemos vislumbrando 

algum caso intrincado das invasões rackerianas nos 

ambientes virtuais dos sistemas de controle de dados 
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& fatos das grandes potencias governamentais, 

empresariais, e/ou econômicas, do Mundo Material, 

e que, ao seu final, haverá de nos elucidar, mais uma 

vez, quanto ao quadro perfeito da... “Reencarnação 

Matematicamente Programada & MÚLTIPLA” do 

Espírito do Rei Santo de França!! 

_________ 

   Como sabemos, o mundo íntimo de cada criatura 

poderia vir a ser facilmente representado por um 

incalculável número de Universos Múltiplos, aliás, 

como realmente se dá com cada Espírito. 

   _________ 

   E dentro desse contexto, devemos nos visualizar 

como seres, invariavelmente, , como os 

próprios Universos de Deus. 
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    _________ 

  Vejamos o seguinte extrato que pinçamos do Livro de # 24: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO VOL. 5”, que traz uma excelente 

reportagem extraída da Internet... Sobre os impressionantes 

“SINAIS SECRETOS DE DEUS NA BÍBLIA SAGRADA”, exatamente 

como vem sendo matéria de interesse por sérios investigadores 

acadêmicos espalhados por várias parte do globo planetário: 

________________ 

O Código da Bíblia 

Esse código é uma revelação de Deus, segundo Rogério 
da Costa: "No livro de Daniel, Deus o deu duas 
revelações, uma diretamente acessível — a saber, o 
próprio conteúdo bíblico —, e uma outra revelação 
selada, sendo esta última chamada de Código da 
Bíblia". 

Esta revelação selada permaneceu oculta por cerca de 
3200 anos, e desde o ano de 1997 as comunidades 
científica e judaica estão alarmadas com a descoberta de 
informações que vieram à tona com a descoberta do 
computador. 

A divulgação mundial da descoberta de um código na 
bíblia judaica (antigo testamento), veio através de um 
livro intitulado de "O Código da Bíblia", escrito por um 
jornalista americano chamado Michael Drosnin, que foi o 
divulgador do assunto. Todavia Drosnin é apenas o canal 
da informação, pois o verdadeiro descobridor é um 
cientista judeu, chamado Dr.Eliyahu Rips, que reside 
há mais de vinte anos no estado de Israel e que 
atualmente é professor na Universidade Hebraica da 
capital Jerusalém. 
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A prova da autenticidade desta descoberta se dá na 
precisão de mais de mil fatos que aconteceram, com 
detalhes e datas, tudo codificado nos cinco livros de 
Moisés (O Torah), tais como: o assassinato de dois 
membros da família Kennedy, o atentado à bomba de 
Oklahoma, a eleição de Bill Clinton, tudo desde a II 
Guerra Mundial até o caso Watergate, do Holocausto 
Nazista até a bomba de Hiroshima, da chegada do 
homem à Lua até a queda de um cometa em Júpiter, a 
descoberta da data da Guerra do Golfo vinte e um dias 
antes de ela acontecer, a data do assassinato de Ytzhak 
Rabin mais de um ano antes do crime ter ocorrido em 
Tel-Aviv. 

O interessante é que o código aparece no inverso do 
texto bíblico, além da surpreendente descoberta de que 
em cada profecia messiânica do antigo testamento, 
apesar de os judeus não aceitarem a Jesus como o 
Messias, aparece no código a seguinte frase: "O meu 
nome é Jesus, Eu sou o Messias". Contudo, o código 
apresenta três fatos que na seqüência das informações 
ainda não aconteceram: 

1º. O código apresenta a I e a II Guerras Mundiais com 
todos os detalhes, as datas e os nomes dos envolvidos. 
Na seqüência, em torno do sobrenome do ex-ministro de 
Israel, Benjamim Netanyahu, e da palavra Jerusalém, o 
código apresenta as seguintes frases: 

- Dia da III Guerra Mundial; 

- Todo o seu povo irá para a guerra; 

- Holocausto atômico em Jerusalém; 
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- 9 de Av - 5760/5766 (calendário judaico), que traduzido 
para o nosso calendário gregoriano será em torno de 25 
de julho de 2000/2006. 

Porém, o calendário judaico não tem vogais para se 
saber a relação entre 2000 e 2006. 

2º. O código apresenta vários terremotos, desde os que 
aconteceram há muito tempo até os mais recentes. Ex.: o 
maior terremoto do mundo, que aconteceu na China em 
1976, na cidade de Tang Chan, onde mais de 800.000 
chineses morreram. E continuando, o código apresenta 
mais três grandes terremotos que virão: dois deles entre 
os anos de 2000 e 2006, sendo um na China e outro no 
Japão, e um outro em Los Angeles (EUA) com 
informações que, segundo o código, indicam o seu total 
desaparecimento do mapa em 2010. 

3º. O código apresenta o choque de um cometa com o 
planeta Júpiter, que aconteceu em 1994. Em sua 
seqüência aparece a queda de três cometas gigantescos 
no planeta Terra; a primeira em 2006, a segunda em 
2010 e a terceira em 2012, sendo que esta última se 
esfacelará antes do choque. A predição de dois cometas 
caindo na Terra encontra-se no livro das revelações (Ap. 
8:8-10). 

O CÓDIGO DA BIBLIA 

Resumo do livro de M. Drosnin 

No final do século XVIII, um sábio judeu, conhecido como 
Genius de Vilna, referindo-se à Torah, os cinco primeiros 
livros da Bíblia, afirmou: 

"A regra é que tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que 
será, até o fim dos tempos, está incluído na Torah da 
primeira à última palavra. E não só num sentido geral, 
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mas nos detalhes de cada espécie e de cada um 
individualmente, com detalhe dos detalhes de tudo o que 
lhe aconteceu desde o dia de seu nascimento até sua 
morte" (O Código da Bíblia, p.18, de M. Drosnin). 

Transcorria a Segunda Grande Guerra Mundial, quando 
um rabino da Tchecoslováquia chamado H.M. 
Weissmandel, movido pelo desejo de encontrar um 
possível código na Bíblia, começou a contar as letras 
hebraicas da Torah. Já no primeiro capítulo de Gênesis, 
notou que, saltando 50 letras e depois outras 50, e assim 
por diante, soletrava-se a palavra TORAH. Admirado, viu 
que o mesmo resultado podia ser encontrado nos demais 
livros que compõem a Torah. Este surpreendente 
resultado, que não pareceu-lhe casual, levou-o a 
escrever um pequeno livro, falando de sua descoberta. 

Cinqüenta anos depois, o Dr. Eliahu Hips, um 
matemático de fama mundial, que é catedrático na 
Universidade de Jerusalém, ouviu através de um rabino, 
sobre esse curioso livro, cuja única cópia podia ser 
encontrada na Biblioteca Nacional de Israel. Curioso, 
Hips foi em busca de tal livro, e pode comprovar o 
curioso fato em sua própria Bíblia. 

Hips, lembrou-se de outros cientistas que, muito antes 
dele, haviam investido tempo à procura de um possível 
código na Bíblia. Isaac Newton fora um deles. Newton, 
que havia imaginado a mecânica do sistema solar, havia 
descoberto a força da gravidade, aprendeu o hebraico, e 
passou metade de sua vida tentando descobrir esse 
código, o qual acreditava existir. 

http://www.misteriosantigos.com/codbiblia.htm 

________________ 

 

http://www.misteriosantigos.com/codbiblia.htm
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   Esse fascinante assunto deverá ser esmiuçado não 

somente pelos investigadores acadêmicos, mas por 

qualquer um que, por si mesmo, deseje Decifrar... 

OS CÓDIGOS DE DEUS, esteja eles dentro do 

conjunto de revelações divinas da Bíblia (Antigo e 

Novo Testamentos), do Espiritismo, ou em qualquer 

outra ferramenta de Cultura, Lazer, e Entretenimento 

do Mundo Material, embora sempre devendo levar 

em conta a seriedade com que tal assunto deva 

ser tratado, já que, tal como nos alertara o Mestre 

dos mestres em seu testemunho vivo pelos santos 

Evangelhos, por nossa vez, devemos considerar que: 

“NEM TODOS OS QUE DIZEM SENHOR, SENHOR, 

ENTRARÃO NO REINO DE DEUS, MAS SOMENTE 

AQUELES QUE FAZEM A SUA VONTADE.” 

    _________ 

   

    _________ 

   Uma vez tendo como ponto de apoio para as 

nossas anotações mediúnico-matemáticas-CHAVES 

do Livro... “SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), como 

vem sendo disseminadas pelas obras do nosso 

médium, vejamos de que maneira poderemos nos 

servir dos “Códigos da Bíblia” encontrados a partir 
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das investigações dos sábios internacionais, visto 

que, para nós brasileiros, humildes servos de Nosso 

Senhor na Pátria do Cruzeiro, cada circunstância 

aritimetica, como cada situação doutrinária do 

Espiritismo, que evoque o nome sagrado de Deus, irá 

nos conduzir a novas Descobertas, de deixar cair o 

queixo de qualquer um!!...  

_________ 

   Por isso, vejamos o que podemos juntos 

deduzir a partir dos elementos-CHAVES que 

iremos destacar do texto acima que foi pinçado 

da Internet: 

O interessante é que o código aparece no inverso do 

texto bíblico, além da surpreendente descoberta de 

que em cada profecia messiânica do antigo 

testamento, apesar de os judeus não aceitarem a 

Jesus como o Messias, aparece no código a seguinte 

frase: "O meu nome é Jesus, Eu sou o Messias". 

Contudo, o código apresenta três fatos que na 

seqüência das informações ainda não aconteceram: 

1º. O código apresenta a I e a II Guerras Mundiais 

com todos os detalhes, as datas e os nomes dos 

envolvidos. Na seqüência, em torno do sobrenome do 

ex-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, e da 

palavra Jerusalém, o código apresenta as seguintes 

frases: 

- Dia da III Guerra Mundial; 

- Todo o seu povo irá para a guerra; 

- Holocausto atômico em Jerusalém; 
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- 9 de Av - 5760/5766 (calendário judaico), que 

traduzido para o nosso calendário gregoriano será 

em torno de 25 de julho de 2000/2006. 

Porém, o calendário judaico não tem vogais para se 

saber a relação entre 2000 e 2006. 

 _________ 

    Vamos aqui fazer os nossos devidos 

apontamentos respeitando a simetria perfeita com a 

vida atual do nosso médium Vivaldo P. S. Filho (o 

São Luis IX reencarnado), como a de Francisco C. 

Xavier (que foi a reencarnação de Allan Kadec), 

quanto à missão dessas duas (2) mais veneráveis 

figuras do Espiritismo nascente, embora de maneira 

inversa ao apresentado acima, como, aliás, seria de 

esperar de qualquer tipo de código secreto: 

- 2 + 2 + 6 (dos Anos) = 10... O dia (10) de 

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

- Julho: O mês 7: O mês (7) de nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- Nos elementos de #... 2 + 2 = 4, quando uma 

vez bem ajustado ao # 6 (dos Anos) = 64... O ano 

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

(São Luis IX). 

- Quanto ao elemento de # 7 (2 + 5, do dia), não 

poderia ser muito bem aproveitado com o # 10 (dos 

#... 1 + 9, a partir dos... 6 + 4) ?!!!..., quando 

teríamos... O dia (10) e mês (7), de nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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- Se levarmos em consideração do # 25, encontrado 

na data do calendário judaico acima, como apenas 

um único... # 10, como que complementando o 

elemento solto, ou aparentemente dessa maneira, 

sobrará então o # 15, que fatalmente nos sugere... 

As 15hs, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

    _________ 

   Como vemos, são possibilidades que não podem 

ser deixadas de lado, visto que os CÓDIGOS 

estão nos sinalizando para a ideia-base, a da atual 

VOLTA de São Luis IX. 

   Vocês concordam?!... 

_________ 

 

Vivaldo, nos anos de 1970. 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 

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

17. E este é o número em que está toda a multidão 

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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Vejamos um pouco mais!! 

_________ 

   A partir desses mesmos dados que pinçamos da 

Internet... 

1º. O código apresenta a I e a II Guerras Mundiais 

com todos os detalhes, as datas e os nomes dos 

envolvidos. Na seqüência, em torno do sobrenome do 

ex-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, e da 

palavra Jerusalém, o código apresenta as seguintes 

frases: 

- Dia da III Guerra Mundial; 

- Todo o seu povo irá para a guerra; 

- Holocausto atômico em Jerusalém; 

- 9 de Av - 5760/5766 (calendário judaico), que 

traduzido para o nosso calendário gregoriano será 

em torno de 25 de julho de 2000/2006. 

Porém, o calendário judaico não tem vogais para se 

saber a relação entre 2000 e 2006. 

 _________ 

- 5 + 7 + 6 + 6 (do calendário judaico) = 24.  

   Quando todos já sabemos que Chico Xavier (Allan 

Kardec)... Nasceu no dia (2) do mês (4) de abril, 

não é isso aí?!... Lembrando que Chico Xavier deu 

o ano de 2019 para a Data Limite do Plano 

Material, pela Transição Planetária, como consta 

da obra audiovisual... “Não Será em 2012” (pela 

FE Editora)!! 
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_________ 

   E mais... 

   - 5 + 7 + 6 = 18.  

   Quando todos os (as) fãs, pelo menos os seus fãs 

(risos), sabem que o cantor Elvis Presley (que foi a 

reencarnação do Rei Davi bíblico)... Nasceu no 

mês (1) de janeiro e morreu no mês (8) de agosto, 

do ano de (19)77.  

   Notemos também que os dois # 7 acima, 7 & 7, 

podem muito bem estar sinalizando para... O ano de 

1977 em que Elvis desencarnou, quando também 

sabemos que Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) não 

só nutre uma grande admiração por este inesquecível 

artista, como foi o presidente do seu Fã Clube na 

Bahia por longos anos na sua atual encarnação. 

_________ 

 
 

Vivaldo, em 01/09/2020. 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 110 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

- E finalizando, temos o enigmático # 9:  
 

   - “Quando o # 9 representa a titularidade familiar 

do Rei Luis IX (9) de França, e ainda representa o 

mês (9) de setembro, do ano de 2012, quando 

Vivaldo P. S. Filho concluiu a sua primeira obra 

pela psicografia, pelo menos a sua primeira parte 

original, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por 

Espíritos Diversos, Coord. de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em doce Homenagem ao Livro... 

“VOLTEI”, de Irmão Jacob (por Chico Xavier/FEB), 

fazendo uma alusão conectiva com a 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), já que foi dessa Esfera Espiritual terrena 

que partiram as que passaram a 

formalizar o caráter psicográfico da mediunidade de 

Vivaldo P. S. Filho (a reencarnação atual de São 

Luis IX).”  
 

E assim sucessivamente!!!  

   O nosso estimado mestre reencarnado, Vivaldo 

P. S. Filho/São Luis IX, tem sido alvo de reiterada 

manifestação afetiva da parte da sua benfeitora 

, que também se encontra 

atualmente reencarnada a Terra, lhe afirmando que 

no ano de 2018 ele haverá de receber uma grande 

Revelação Espiritual... Porém, da parte dele, ela tem 

se contentado com a sua paciência, visto que ele 

nunca lhe pede adiantamento sobre este específico 

assunto. 

W. K. (Espírito)                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                     
(Salvador/BA, 08/09/2016) 
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   Nota do médium: Precisamo deixar bem claro que 

todas essas informações númerico-mediúnicas são fruto 

de um extenso labor pesicográfico e de pesquisa de 

nossa parte, tendo como pano de fundo as incontáveis 

referências na própria obra do Espiritismo, seja 

particularmente em Allan Kardec ou Chico Xavier, como, 

em alguns casos muito restritos, em outros Livros de 

valor moral e documental relevantes para os estudos que 

nos são ministrados pelos Benfeitores da Vida Maior, 

como é o caso da... “Data Limite” sobre a Transição 

Planetária da Terra, como apresentada no... “Não Será 

em 2012”, por Geraldo Lemos Neto & Dra. Marlene 

Nobre (FE Editora Jornalistica). 
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   “O filme se desenrola a partir de um depoimento que o médium Chico Xavier 

teria dado a alguns seletos amigos, entre eles Marlene Nobre e Geraldo Lemos 

Neto, em uma conversa informal ocorrida em 1986, após um jantar em sua casa, 

em Uberaba, e que eles relataram no livro “Não Será em 2012”. 
 

   Naquele momento, Chico revelou o futuro que está reservado ao planeta Terra. 

O documentário apresenta fatos e conexões históricas que apontam para a 

possibilidade de a previsão do médium se cumprir e propõe ao público uma 

reflexão sobre a grandeza do contexto do universo, sobre o fato de não estarmos 

sozinhos e os possíveis desdobramentos que se dariam a partir de uma eventual 

inserção da humanidade na sociedade interplanetária.” 
 
PUBLICADO EM 09/09/14 - 03h00 

ANA ELIZABETH DINIZ 

ESPECIAL PARA O TEMPO 
http://www.otempo.com.br/interessa/2019-seria-ano-para-mudan%C3%A7as-1.912739 

   _________ 

   Entretanto, vamos nos concentrar aqui na exata 

informação que o querido Instrutor William Crookes 

nos deu, que fora a da “Revelação” que estaria para me 

ser ministrada no ano de 2018 por Elizabeth 

d´Espérance, ou seja, um ano antes da Data Limite 

de Transição Planetária, por Chico Xavier, segundo 

consta dessa especialíssima obra acima...  

   Pois bem, segundo temos revelado em nossos Livros 

mediúnicos há alguns anos, esta inesquecível médium, 

do século XIX e começo do século XX, está atualmente 

reencarnada na personalidade da Senhora F. O., 

quando esta... nasceu no dia 19 do mês de fevereiro 

(2)...  

   Mas se fizermos uma rápida pirotecnia numérica, 

iremos ai encontrar... O exato ano para a Data Limite 

Segundo Chico Xavier: 07/2019. 

   A coisa vai surgindo diante da gente como num sopro 

de divinas manifestações espirituais!! 

http://www.otempo.com.br/interessa/2019-seria-ano-para-mudan%C3%A7as-1.912739
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Chico Xavier. 

   Por isso que vamos aqui, e por tudo o mais que já nos 

vem sendo revelado pelos nossos grandes Instrutores 

Espirituais, nos fortalecendo pelo bom combate, dando 

prosseguimento a esse nosso singelo Serviço Mediúnico 

sobre as Revelações Matemáticas dessa Nova Ciência 

da Decodificação Espírita, sempre procurando ajustar 

os nossos apontamentos aos princípios sagrados do 

Evangelho de Jesus Cristo, visto que tanto eu mesmo, 

quanto os nosso incríveis Benfeitores Espirituais, estou 

sempre e cada vez mais necessitado de estudar, refletir, 

e aprender, com amor e pelo amor em Deus. 

______________ 
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_____ A SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO 

PELA “DOUTRINA ESPÍRITA” I _____ 

   Seguindo o roteiro que já vem sendo traçado 

desde os primeiros passos deste estudo Matemático-

Revelador, vamos encontrar desde o princípio, em “O 

Livro dos Espíritos”, seja na sua primeira versão 

de 1857 como na sua edição definitiva de 1860, 

todos os elementos-CHAVES positivos que atestam a 

autenticidade dos 

, pois ninguém, em 

sã consciência, poderá deixar de acatar tamanha 

quantidade de evidentes provas sobre a predestinada 

VOLTA de São Luis de França em terras do Cruzeiro, 

na personalidade atual de Vivaldo P. S. Filho. 

   Aliás, crer de maneira diferente, embora o nosso 

formal respeito às diferentes maneiras de pensar, de 

se expressar, e de se manifestar, como eu disse, a 

despeito do que qualquer um pode aceitar ou não 

para si mesmo em relação a qualquer assunto, se 

bem que bater a sua cabeça com a Ciência, positiva 

como ela é, ou vai se apresentando (risos), seria 

como um autêntico atentado contra a sabedoria e a 

perfeição absoluta do Criador, quando não um formal 

atestado de ignorância científica, por exemplo... Que 

nos perdoem os corações mais tíbios, mas estas são 

algumas das “válvulas de escape”, das formas pelas 

quais muitos dos nossos colegas da vida planetária, 

e aqui eu me dirijo particularmente os religiosos das 
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diversas crenças do planeta, sejam eles pretensos 

espiritualistas ou pseudo-cientistas, se utilizam para 

se auto-defenderem da profunda necessidade que 

todos e todas nós temos de Evoluir para Deus, por 

intermédio de Jesus de Nazaré. 

 

   Por isso mesmo, a contribuição do Espiritismo, 

junto a outras correntes do pensamento humano que 

nutrem verdadeiro interesse pelas coisas sagradas do 

Espírito Imortal, será de fundamental importância 

para que todos, sem distinção, possamos verificar in 

loco, na própria obra da Terceira Revelação Divina, 

o que podemos classificar como a “Segunda Parte 

da Revelação Espírita”, visto que estamos todos 

(as) diante de novos e impressionantes fatos & dados 

que, substancialmente, dizem respeito à nossa 

própria vida doutrinária, já que a atual VOLTA do 

, no mínimo, nos sugere 

uma melhor postura doutrinária, menos formal e 

muito menos elitizada, muito menos ortodoxa e 

muito mais LIBERTADORA..., pois, não podemos 

nos esquecer que a vida Cristã não se restringe às 

quatro paredes de qualquer Centro Espírita, igreja, 
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ou de algum outro tipo qualquer de agremiação de 

“pedra”...  

   Como nos pontificou o grande instrutor Emmanuel, 

por meio de Chico Xavier: “O TEMPLO DE JESUS 

É A NATUREZA”!... 

 

     _________ 

   Mas como íamos dizendo, o nosso Estudo 

preliminar ficaria um tanto prejudicado se, por 

qualquer razão, nos esquecêssemos de destacar os 

quadros que são, absolutamente, inquestionáveis da 

dentro da primeira obra 

de nossa Doutrina dos Espíritos, mostrando, a 

cada um dos nossos queridos leitores, uma sequência 

perfeita e o encadeamento positivo de números-

chaves, por exemplo, que dizem respeito tanto ao 

médium Vivaldo P. S. Filho quanto à uma de suas 

reencarnações passada como , 

por isso mesmo vamos destacar algo que haverá de 

enriquecer ainda mais o nosso Estudo, conquanto 

cada expressão nova de evidência-CHAVE, dentro 

desse riquíssimo concerto simétrico de números-

chaves, fundamentais, QUE SÃO OS # BÁSICOS 
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DE TODA E QUALQUER DECODIFICAÇÃO QUE 

ESTEJAMOS OU VENHAMOS A REALIZAR, pelo menos 

a que tenha mais a ver com o querido São Luis IX, 

vamos compreendendo melhor como os Agentes 

Superiores da Vida Planetária foram executando cada 

passagem dos grandiosos Serviços de Allan Kardec 

junto à Nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente que 

isso vindo a ocorrer desde as eras recuadas da vida 

terrena, pois temos outro tanto incalculável de 

provas aritméticas disseminadas no Antigo e no Novo 

Testamentos, por exemplo. 

   Recorramos aos # das questões em O Livro 

dos Espíritos, pela Edição Histórica, em sua 1ª. 

impressão, para que demos a isso tudo um caráter 

rigorosamente histórico & científico, em seu conjunto 

e claro que em suas partes, que absolutamente  

correspondem: Aos exatos dia (10) e mês (7) do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho, quanto ao  mês 

(4) de nascimento de São Luis IX, e o mês (8) da 

desencarnação de São Luis IX: Nota: Todos esses 

elementos em forma de precisos “sinais & códigos” 

matemáticos em suas específicas numerações: 4, 

7, 8, 9, 10 & 17. O enigmático # 9 também entra 

por conta da sua conexão com a atual tarefa 

mediúnica de Vivaldo, e sua correspondente ligação 

com os Espíritos Superiores da 9ª. Esfera Espiritual 

da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência). 

Enquanto o # 17 é a soma do... 10 + 7, que se 

completa como o número (#) dos Bem-Aventurados, 

segundo !! 
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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.                                        

________________ 

  

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

      Até aqui, as coisas vão se apresentando de uma 

maneira consequente e encadeada, num sincronismo 

milagroso com a nova tarefa de 

reencarnado, não havendo, sequer, um único colapso 

de interação entre o que temos apresentado e o que 

vemos declarado pelos Espíritos Superiores por meio 

da primeira obra do Espiritismo, tudo vindo a atestar 

a nossa total idoneidade mediúnica-moral, mesmo 

porque o nosso equipamento psíquico encerra, nele 

mesmo, todo um conjunto de elementos neuronais 

que lhe facilita a tarefa, num real e vivo banco de 

dados mento-magnéticos. 

________________ 

   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.” 
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       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.                                      

_______________ 

   A questão a seguir, merece de todos os estudantes 

de Espiritismo uma particular atenção, pois ela se 

apresenta com uma particularidade muito 

interessante, pois simboliza não somente a missão 

atual de Vivaldo junto aos Espíritos de Luz da 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou 

Cultural e Ciência), como passa a desenvolver e 

desencadear toda uma série de Revelações 

Transcendentais que dizem respeito, também, à sua 

VOLTA ao solo terreno, pois, quando do término de 

sua primeira obra psicográfica, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, em sua 1ª. Parte Original, em 

setembro (9) de 2012, intuído pelos seus Benfeitores 

da Vida Maior, Homenageou o Livro... “VOLTEI”, 

do Espírito Irmão Jacob, por Chico Xavier (pela 

Edição da FEB), configurando-se num evidente clichê 

mental que o conduziria a tudo o que temos 

periciado mediunicamente, desde então, isso é 

um fato mediúnico Revelador!!... 
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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 deem. (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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_______________ 

   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. 

_______________ 

  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.                    

 _______________ 

   Em tempo... Os itens ou as questões de # 5, 6 & 12, 

dessa mesma Edição do... “O Livro dos Espíritos”, entram 

também em cena, vez por outra, como um parêntese muito 

especial na Decodificação, embora não sejam considerados 

como # básicos!!   
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   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 (as) do Espiritismo! 
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________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

   Observemos atentamente tudo isso, e que cada 

um de meus irmãos e irmãs da existência terrena 

faça o seu próprio julgamento em nome da Verdade, 

visto que se temos a nossa própria certeza, que se 

baseia em ocorrências repetitivas & universais, 

cada um de vocês haverá de ter a sua, mas, pelo 

amor de Deus, que essa sua certeza, meus amados, 

não fique muito distante da realidade que se impõem 

aqui a partir de FATOS & DADOS... Numéricos, 

Literários & Editoriais, que vemos surgir a cada 

momento da Investigação de dentro dos mais 

veneráveis Livros Espíritas, quanto da própria Bíblia 

Sagrada, por exemplo!!! – Risos...  

   Claro, que devemos ter paciência em relação a 

quantos não veem as coisas pelo nosso angulo, 

mesmo com a fé de estarmos no caminho certo, mas 

o mais importante é que façamos a CARIDADE, e o 

mais virá com o tempo, que é de Deus!! 

W. K.                                                          
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       

(Salvador/BA, 09/09/2016) 
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______________ 
 

Nota do médium em 28/01/2022: 

   Essa sua palavra final, parece que veio de encontro ao 

meu próprio coração, que anda meio ansioso para ver as 

demais pessoas da Terra Material, pelo menos os 

espíritas (risos), se convencerem de que isso que 

estamos trazendo para vocês é um fato que deve ser 

guardado também no coração de todos e de todas, mas, 

como disse o Amigo Espiritual, devemos ter toda a 

paciência para que as coisas possam encontrar o 

seu eixo certo, deixando a cargo de Deus o serviço  de 

iluminação das criaturas, visto que, de nossa parte, tão 

somente estamos lançado uma pequenina faísca de 

esclarecimento em torno dos nossos próprios passos, 

nada mais do que isso, aliás, todos e todas estamos mais 

ou menos no mesmo estágio de Aprendizado Espírita, 

cada um fazendo o que pode, EVIDENTEMENTE que a 

gente levado em consideração a necessidade de cada 

caso e de cada uma das ocorrências. 

   Não é mesmo?! – Risos. 
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_____ A SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO 

PELA “DOUTRINA ESPÍRITA” II _____ 

   VOLTAMOS A INSISTIR QUE NÃO PODEMOS PRESCINDIR 

DOS APONTAMENTOS ABAIXO, PARA MAIS UMA VEZ 

VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA DIVINA DA 

MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, QUE AGORA 

SE ECONTRA REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO... 

VIVALDO P. S. FILHO, QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE 

TUDO, 

, JÁ QUE 

ESTS DUAS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM TODO 

O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS 

QUE, ATÉ AQUI, TEM SIDO DISPONIBILIZADAS A PELA 

INCOMPARAVEL BONDADE DE NOSSO SENHOR!! 

– 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.” 

  

– (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-CHAVE e também de pesquisa-CHAVE... 

histórico-matemático-doutrinário, e como uma forma 

de trazer ao nosso encontro direto com os leitores 

(as) encarnados um pouco mais de material para 

reflexão, pinçamos da obra original, 

, 

um pequeno, mas muito sugestivo extrato, que 

cremos será de grande valia para que os nossos 

devotados espíritas, pesquisadores e/ou religiosos, 

de uma maneira geral, e para aqueles e aquelas que, 

por algum motivo qualquer, não terão condições de 

estudarem de uma maneira mais detida esse Livro 

principal, possam verificar, mesmo que em síntese, 

o grau de alta confiabilidade das palavras dos 

Benfeitores Espirituais da Vida Maior (desencarnados 

e os encarnados – estes últimos, em estado de 

Desdobramento Espiritual) do querido Vivaldo P. 

S. Filho, seguramente que a atual reencarnação de 

São Luis de França: 

   Agora, nos perguntamos: “Será realmente que 

estes fatos & dados histórico-matemáticos 

seriam apenas alguma 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, o de 

papel, a não ser por sua divulgação nas redes sociais 
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da Internet, a exemplo do Facebook, quanto no seu 

próprio Site Espírita), assim como em referência ao 

Capítulo de # 9 de , seja ele material ou 

moral, sem qualquer desfavorecimento descabido 

para com outros irmãos e irmãs de serviços 

mediúnicos ou a qualquer ensejo de favorecimento 

especial à sua personalidade espiritual, vejamos que 

o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu de que: 

“conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

particularmente!), se levantarão contra a esta nossa 

empresa, se colocado a condição de verdadeiros 

“fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, por 

exemplo, todos e todas, lamentavelmente, mais ou 

menos... bravios, irritadiços, e/ou arrogantes, 

questionando a incontestável realidade dos fatos & 

dados até aqui apresentados de maneira uma 

positiva pela , 

tentando passar para os (as) demais a condição de 

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

inúmeras evidências-CHAVES que se insurgem 

contra a nossa grande pequenez diante da Riqueza 

da Vida Com Deus, exatamente por acreditarem que 

“outros tantos milhões (?) de criaturas encarnadas 

no solo da Terra Material também nasceram sob a 

regência... Do signo de câncer, às 15hs do exato dia 

10 do mês (7) de julho de 1964”...  

   E dentro desse abençoado Esquema-CHAVE, 

devemos também acrescentar ao leitor e leitora que, 
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curiosamente, Vivaldo P. S. Filho, este Vivaldo de 

que tratamos (risos), 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 25 obras anteriores. 

______ 

 

______ 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, 

pelo menos para Vivaldo e seus Autores Espirituais, 

já que é muito natural pensar desse modo, por outro, 

solicitaremos aos possíveis contraditores (as), deste 

seu/nosso Serviço Mediúnico & de Pesquisa Elevada, 

que venham e apresentem alguma outra pessoa que 

seja, também, médium de variadas faculdades 
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psíquicas, e que, evidentemente, nos ofereça o 

conjunto de características matemático-mediúnicas 

que foram produzidas e apresentadas até o presente 

momento, agora, em seu conjunto, numa Coleção de 

vinte (26) Livros que sinceramente cremos serem 

todos de inquestionável valor doutrinário para o 

Espiritismo, os mesmos versando de uma maneira... 

muito clara, muito racional, e objetiva, sobre estes 

especialíssimos temas matemático-transcendentais 

(

) que chegam a confundir até mesmo os 

mais excelentes investigadores da Reencarnação, 

da Mediunidade, e da Vida Espírita, de uma maneira 

geral, e que, à rigor, esteja suficientemente 

capacitada para, por seu intermédio, verter do Mais 

Alto, de um só golpe, toda essa imensa quantidade 

de informações filosóficas, científicas, e religiosas, 

que fazem parte tanto da obra original... “SÃO LUIS 

IX” (EM 3 VOLUMES), quanto do seu Portfólio São 

Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na 

Obra São Luis IX”, o Livro de # 5), sobre o tema da 

atual VOLTA de São Luis IX. 
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   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 de 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 Senhora F. O. (que foi a 

Ruth/Elizabeth d´Espérance, por exemplo...), 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 

(que foi a reencarnação do Rei Davi bíblico!!), 

num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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

da História, facultando assim uma maior precisão... 

Numérica, Literária & Editorial, em torno da 

“Aritmética Reencarnacionista” que aqui vem 

sedo colocada exposição, e um mapa matemático-

CHAVE indicando algumas das 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-médium 

encarnado, abstração feita da sua própria vida quase 
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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 P. S. Filho e São Luis 

IX, - Nota em 28/01/2022: Algum tempo mais tarde, 

todos ficaram sabendo da sua também encarnação 

como o Rei Luis VIII, o seu próprio pai!! –,  como 

apresentado nas fotografias que ilustram esse livro-

luz, quanto nos de Maria Isaura & Branca de Castela, 

Maria Francisca & Margarida de Provença, além das 

que constam em outras obras, como no caso da 

reencarnação atual de Santa Bárbara & Harriet 

Elizabeth B. Stowe, estas como a Senhora Marcela 

Martins, como as de E. D´Esperance-Senhora F. O. 

(esta, no Livro de # 22), como ficou evidente nos 

registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranquilos 

em relação ao testemunho prosopográfico das 

personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (...qualquer perícia mais aprofundada neste 

campo da Técnica Policial & Criminalística deverá, 

sim, levar em consideração outros tantos aspectos de 

natureza Mediúnica, Médica, em suas diversificadas 

especialidades, e forçosamente Matemática, como é 
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nosso caso aqui!), configurando assim... mais uma 

prova material e documental, particularmente em 

torno da 

 – como apresentado de maneira 

consistente no Livro: “A Reencarnação Programada 

& Múltipla na Obra... São Luis IX”. 

______________ 

 

Capa do Livro de # 5, já devidamente                                  

Revisto & Ampliado, em 01/2022.                                                       

______________ 
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Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

versão... Revista & Ampliada ... de  01 & 02/2022, do Livro: “São Luis 

IX REVISITADO – Vol. 1”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 138 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E o Estudo Continua...                          

(na Primeira Parte) 
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Bezerra de Menezes 

 
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti (Riacho do Sangue, 29 de 

agosto de 1831 — Rio de Janeiro, 11 de abril de 1900), mais conhecido 

como Bezerra de Menezes, foi 

um médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e expoente 

da Doutrina Espírita. Foi alcunhado como "O Médico dos Pobres". 

Bezerra de Menezes – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaretama
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1831
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filantropo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bezerra_de_Menezes
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Apresentação Especial # 2                           

______________ 
Na senda do progresso! 

   

 
 

   Aqui, neste novo volume, o Livro de # 26, que vem 

dar prosseguimento à obra original que foi iniciada 

por volta do mês (10) de outubro de 2013, e que foi 

concluída nos primeiros meses do ano de 2015, 

voltamos a render o nosso tributo de gratidão em 

Homenagem sincera e muito afetuosa a todos os 

nossos irmãos e irmãs da Federação Espírita 

Brasileira, que continua sendo o resistente braço 

espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos 

Espíritas”, já que a Casa de Ismael, até então, vem 

dando a sua importante contribuição para a devida 

propagação das ideias e práticas da Caridade com 

Jesus Cristo, estando cada um de seus dirigentes e 
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líderes fazendo a sua parte segundo a sua capacidade 

e Elevação Moral, embora ainda não tenham se 

decidido por nos declinar o seu apoio direto, por este 

trabalho que vem sedo construído por Vivaldo, 

entretanto, como podemos verificar, indiretamente 

foi a base substancial de todo o nosso modesto 

apontamento em torno da Reencarnação Programada 

do memorável Espírito São Luis IX, estado ele agora 

transfigurado na personalidade carnal do nosso 

benfeitor-médium Vivaldo P. S. Filho, já que, por 

intermédio das inúmeras obras da sua Editora, 

particularmente as de Allan Kardec e as Francisco 

Cândido Xavier, nos foi possível montar todo o largo 

conjunto de um poderoso quebra-cabeças que, 

segundo entendemos, se desenrola, e se multiplica, 

por uma incontável e maravilhosa rede divina de 

evidências, que, por si somente, já nos diz tudo sobre 

a realidade da... 

, quanto Múltipla, talvez, como o mais 

auspicioso empreendimento espiritual, de cunho 

reencarnacionista, para as gerações de futuros 

espíritas e espiritualistas, os cientistas e os demais 

professores, todos revestidos da toga judiciosa 

do bom-investigador, possibilitando a cada um 

fazer o seu próprio estudo, já que o assunto é leve e 

a sua proposta é profundamente atraente. 
 

   Não é por menos que tal assunto já vem sendo 

observado, estudado, e investigado por renomadas 

Academias do mundo, visto que nenhum investigador 

competente tem se colocado desfavorável sobre o 

que aqui, ou acolá, vem sendo ventilado em torno 

dos impressionantes... , 

apesar de nem todos e/ou todas estarem em 

condições, seja de tempo ou de especialização, de se 

embrenharem por este terreno milagrosamente 
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universalmente sedimentado por Mãos Divinas, 

conquanto que foram os Agentes Espirituais da Vida 

Superior do nosso Orbe planetário que organizaram 

e arquitetaram, construíram e enriqueceram, a cada 

nova etapa dos séculos e dos milênios, tudo o que 

aqui temos visto, pois que a obra ...“SÃO LUIS IX”,  

trata-se do desejo do Divino Amigo em fazer com que 

o seu rebanho, ainda confuso e perturbado, volte a 

pastar em sua Terra Santa, a Terra de todos nós, 

Espíritos em franco processo de EVOLUÇÃO!... 
 

   Meus irmãos, meus filhos do coração, estamos Na 
Senda do Progresso!  
   

   Que o Bom Deus nos contagie sempre com a doce 

dádiva do amor: 
 

   - Pelo ideal espírita. 
 

 
 

   Que deve ser vivido e divulgado com todo o ardor 

de nossa alma eterna. 

 

Bezerra (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 07 de setembro de 2016) 
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   Nota do médium: Mensagem espontânea do 

Médico dos Pobres: Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, 

que de maneira surpreendente passou a nos ditar o seu 

comunicado como se estivesse, ele, e assim foi dessa 

maneira como aconteceu, re-arrumando o seu texto 

original da obra... “SÃO LUIS IX”. 
 

 

“São Luís IX, rei e patrono de França, é uma dessas almas fecundas em santidade sob 

as mais variadas facetas. A vastidão de seus empreendimentos e a diversidade de 

aspectos da sua vida inspiraram um famoso escritor francês a afirmar que nele "não se 

sabe o que mais admirar, se os atos do cavaleiro, do religioso, do patriarca, do rei ou 

do homem."”  

http://www.arautos.org/especial/29056/Sao-Luis--Rei-de-Franca.html 

__________ 

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

robusteces o contingente de forças para a realização do 

melhor; contudo, se adicionas: ‘mas duvido da 

sinceridade da assistência que o cerca’, fazes 

imediatamente o contrário.” 

(Emmanuel/Chico Xavier – ,             

q. 331, FEB).                                                                  

__________ 

“A Doutrina Espírita estará tão bem depois da minha 

desencarnação quanto estava antes, porque eu não sou 

pessoa com qualidades especiais para servi-la. Eu sou 

médium tão comum, tão falível como qualquer 

outro. Não me sinto uma pessoa necessária e muito 

menos indispensável. Outros médiuns estarão aí 

http://www.arautos.org/especial/29056/Sao-Luis--Rei-de-Franca.html
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interpretando o pensamento e a mensagem dos nossos 

amigos espirituais, e eu peço a Deus apenas que não 

me deixe dar “mancadas” na minha tarefa.” 

(Chico Xavier – Entrevista ao “Jornal de Minas”, julho 

de 1980: , União 

Espírita Mineira, 6ª. Edição, 2010).                                           

__________ 

   E sigamos todos e todas em frente..., amando e nos 

instruindo. 

   Não é assim mesmo, minha gente?! 

______________ 
 

Nota do médium em 28/01/2022: 

   Por essa época, a da recepção da Mensagem que 

acabamos de revisar & Ampliar, que a verdade teve a 

sua versão original o Livro... “São Luis IX”, e a partir 

daí foi sendo atualizada pelo próprio Dr. Bezerra, ainda 

não cogitávamos, sequer, da possibilidade da FEB, como 

se suspeita hoje em dia, ter feito certas adulterações na 

Obra de Chico Xavier que está sob a sua competência 

e direta responsabilidade Editorial, embora, na minha 

pequenez, sempre deduzi que o meu trabalho mediúnico 

deveria passar à margem destes acontecimentos que são 

verdadeiramente horrorosos para a Doutrina, por isso, 

desde então, os Espíritos Amigos sempre que podia me 

deixava com a certeza de que, a despeito de qualquer 

problema dentro do movimento doutrinário, teríamos 

que seguir com o nosso pequeno esforço, e hoje, quando 

me vejo lendo esta específica Mensagem do Médico dos 

Pobres, surge em minha mente, pela sua sugestão, a 

seguinte ideia...   
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   - As coisas erradas que geralmente ocorrem dentro 

das Searas Espíritas, ou das Editoras, por exemplo, 

devem ser tratadas como a maioria das vezes ocorre 

com uma empresa que ver-se em meio a mil problemas 

diferentes por má gestão, por crimes, ou seja, acusa-se 

e investiga, e a partir daí se condena, ou não, o eventual 

criminoso, mas lucidamente se protege e se salva a 

empresa, visto que, por uma falência total dela, poderá, 

sem qualquer tipo de necessidade para o conjunto dos 

seus empregados e colaboradores, quanto também dos 

respectivos beneficiados por ela, destruir materialmente 

e até mesmo moralmente muitos indivíduos, e os seus 

familiares. 

_______ 
      

   Comentários sobre as prováveis adulterações... 

(12805) ADULTERAÇÕES: "Quem diz que estamos contra a FEB 

(VATICANO) está a serviço das TREVAS!" - Geraldinho - YouTube 

"A FEB? ME DÁ FEBRE! ADULTERAÇÃO das OBRAS Mediúnicas de 

CHICO Xavier" Testemunho de Carlos BACCELLI - YouTube 

_______ 

   É isso, pessoal.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-cNaYnPhMts
https://www.youtube.com/watch?v=-cNaYnPhMts
https://www.youtube.com/watch?v=maaPsBZV4-k
https://www.youtube.com/watch?v=maaPsBZV4-k
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Esta, trata-se de Santa Isabel, que Chico Xavier 

revelou ser Veneranda, uma Ministra da                     

Cidade Espiritual ‘Nosso Lar’. 
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O Prefácio # 3 da mentora 
______________ 

A Saga Espiritual Continua! 
 

   Graças aos Céus! 

   Estamos todos e todas de alma e espírito lavados. 

   Nunca houve tamanha euforia por parte dos 

Espíritos, sejam eles de uma Ordem Superior ou 

aqueles de mente e de coração, ainda, presos à 

ignorância e à perversidade, mesmo que seja ela, a 

euforia, de uma maneira muito fugidia, isso desde os 

tempos apostólicos do Espiritismo nascente, quando 

vimos o Codificador se debater de uma lado para o 

outro, entre as trevas espessas do mundo carnal, 

tentando se desembaraçar das quase infinitas 

armadilhas montadas contra ele mesmo e seu grupo 

de seletíssimos companheiros de causa espiritualista, 

que tentavam a todo o custo lhe interditar a tarefa 

em pleno nascedouro... 

   Pois, se a sua missão fora estimada em cerca de 

10 anos, pela graça divina, e a sua persistência em 

se manter encarnado no solo terreno, pode ele fazer 

um tanto mais, mais até do que nós mesmos, os seus 

fiéis Guias, achávamos que seria possível. 

   Se a sua saúde era pouca, a tenacidade sobrava 

em seu valoroso e destemido espírito... 
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   E hoje, concluindo a sua tarefa, mais até do que 

esperávamos, está o Codificador desencarnado, ao 

tempo de Allan Kardec, que entrega, aqui, o seu mais 

novo Livro mediúnico e de pesquisa, feliz da vida, 

embora a sua insistente teimosia em nos rechaçar os 

carinhos e os apupos, os afagos a as nossas sempre 

doces demonstrações de profundo respeito à sua 

figura singela. 

   Aqui, estamos todos e todas agradecidos e 

piedosamente reconhecidos a todos aqueles e 

aquelas que, imprevidentemente, tentaram, ou que 

venham a tentar, lhe impingir a maldita senha da 

loucura, como se o seu trabalho mediúnico não 

encontrasse, desde longos 20 anos atrás, sintonia 

com o que existe de mais sério e mais respeitoso no 

mundo do Espiritualismo, quanto da própria Ciência 

dos homens transitórios, sim, muito agradecidos 

mesmos, visto que quanto mais lhe detestam e 

tentam lhe interditar a tarefa, mais ele prova para 

Deus e para os seus Guias & Amigos Espirituais a sua 

tenacidade e o seu caráter cristão, saindo da boa luta 

ainda mais fortalecido e mais vitorioso, enfim, a cada 

luta que surge diante de si mesmo!!... 

   A nossa vontade é a de lhe esquadrinhar o caráter 

humano e profundamente sentimental, e a mente 

muito vigorosa, embora alguns desavisados pensem 

diferente (Rsrs...), e, particularmente, o seu Espírito 

milenar, colocando a Descoberto toda a sua 

experiência como Caminheiro da Eternidade. 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 149 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

   Que Deus nos perdoe, a todos nós que, ainda, não 

temos a capacidade de agradecer, de valorizar, e, 

absolutamente, de respeitar, quando ao invés de 

amar, amarmos muito e intensamente, nada mais 

fazemos do que atrapalhar a vida alheia, e muitas 

vezes as vidas alheias... 

 

   Um horror mesmo, como nos diria o querido e sábio 

Instrutor André Luiz, por Chico Xavier. 

   Sigamos sempre em frente, nesta luta abençoada 

de todos os dias, procurando cumprir com as nossas 

obrigações de cada momento, reconhecidos ao Pai 

Celestial por já termos a capacidade de andar, pelo 

menos andar para a frente!   

 Veneranda (Espírito)                                          

Vivaldo P. S. Filho (Médium)                           

(Salvador/BA, 11 de setembro de 2016, às 18hs06min)  
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   ______________ 
 

Nota do médium em 29/01/2022: 

   Essa querida Mentora, tem se demostrado calorosa em 

seu afeto e carinho por mim, embora a pequenez de meu 

Espírito, desde que me iniciei no Espiritismo, e mais 

particularmente quando eu comecei a dar os primeiros 

passos pela mediunidade, sim, porque mesmo eu ainda 

não sabendo que ela havia sido Maria, A Mãe de Jesus, 

já lhe percebia, em seu Manto de Luz Divina, me dando 

proteção e amparo, quando, inclusive, em certa época, 

por causa de sua presença muito próxima a mim, pude 

observar, pela minha vidência mediúnica, as trevas se 

descerrado literalmente diante de meus próprios olhos e 

sentidos físicos e astrais, deixando-me claro que, com a 

Assistência de uma Entidade tão Elevada como a dela, 

certamente nos faria também um dos ‘alvos preferidos’ 

dos agentes infernais, não por mim mesmo, é claro, que 

nada sou ou valho, mas pelo que ela mesma poderia me 

incentivar a fazer em benefício das demais criaturas, e 

do Espiritismo em particular. 

   Eu estremeci. 

   Mas, pela bondade de Jesus, pela sua Assistência e dos 

meus demais Guias & Amigos Espirituais, como eles nos 

pedem, vamos procurando seguir à frente. 
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(Vol. # 1)

 

Pelo Espírito André Luiz                                                        

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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O Dr. Carlos Chagas                                                                                     

(O pseudônimo “André Luiz” foi utilizado nas obras da lavra 

mediúnica de Chico Xavier), aqui escrevendo pelas faculdades                 

de Vivaldo P. S. Filho. 
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Capítulo # 1 

______________ 
 

Queridos amigos e amigas da                                      

existência planetária!  

Segundo entendemos no Espiritismo, por 

orientação de Allan Kardec, a dor tem a sua raiz na 

ALMA, quando o Espírito, um Ser totalmente 

psicológico e sentimental, passa a agir e reagir 

segundo as suas ações-intenções no bem ou no mal, 

gerando, a partir daí, e a partir dele mesmo, os 

estados de alegria e felicidade, saúde e paz, ou os 

seus conflitos e os seus desajustes, quando entra em 

cena a indissolúvel Lei de Ação e Reação. 

Se já possuímos alguma centelha de lucidez e 

esclarecimento, não podemos deixar escapar a 

oportunidade da atual reencarnação, que Jesus nos 

concedeu para que, amando-nos uns aos outros e nos 

instruindo, fossemos potencialmente capazes de 

vencer o mal, em benefício de todo o bem.  

Espírito André Luiz                                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                              

(Salvador/BA, 12 de julho de 2016) 
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   Nota do médium: Um comentário do benfeitor André 

Luiz à uma determinada postagem da Dra. XXX, em sua 

página do Facebook: Grupo fechado de ESTUDOS 

PSICANALITICOS, no qual ela mesma gentilmente me 

integrou. 
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O Dr. Carlos Chagas                                                                                     

(O pseudônimo “André Luiz” foi utilizado nas obras da lavra 

mediúnica de Chico Xavier), aqui escrevendo pelas faculdades                 

de Vivaldo P. S. Filho. 
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Capítulo # 2 

______________ 
 

Querida e doce Telma!  

Numa forma carinhosa de parafrasear a 

mensagem da sua Página Inicial, podemos 

compreender também: 

, e isso façamos em nome de Deus! 

 

Espírito André Luiz                                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 19 de julho de 2016) 
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   Nota do médium: Comentário do benfeitor André Luiz a 

uma determinada postagem da Senhora T. H., em sua 

página do Facebook, para a qual nos dirigimos com carinho 

e profundo respeito. 
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O Dr. Carlos Chagas                                                                                     

(O pseudônimo “André Luiz” foi utilizado nas obras da lavra 

mediúnica de Chico Xavier), aqui escrevendo pelas faculdades                 

de Vivaldo P. S. Filho. 
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Capítulo # 3 

______________ 
 

Não podemos nos esquecer que sempre 

devemos ter fé e esperança em dias melhores. 

 Se hoje alguém nos machucou, nos enganou 

e/ou partiu sorrateiramente de nossas vidas, 

abandonando o nosso coração em lágrimas e em 

amarguras intensas, precisamos entender que 

Deus sempre nos oferece a alegria de um 

novo começo, nos oportunizando inúmeras 

alternativas para sermos verdadeiramente felizes 

junto a pessoas verdadeiramente sinceras!!... 

 Basta-nos não fechar as portas do nosso próprio 

coração para a Bem-Aventurança do AMOR!... 

  

E sigamos adiante, sempre!...  

Espírito André Luiz                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 26 de julho de 2016) 
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    Nota do médium: Comentário do benfeitor André Luiz a 

uma determinada postagem no Facebook. 
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Hemendra Nath Banerjee 

 

 O Prof. Hemendra Nath Banerjee nasceu na Índia em 1929 e faleceu em 

1985. Foi um dos mais destacados pesquisadores sobre reencarnação. 

Desenvolveu a maioria de seus trabalhos enquanto era Diretor do 

Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, Índia.  

Hemendra Nath Banerjee (correioespirita.org.br) 

https://www.correioespirita.org.br/secoes-do-jornal/biografias/1342-hemendra-nath-banerjee
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Capítulo # 4 

______________ 
 

"NAS ASAS DA LIBERDADE – Sob o 

foco da Reencarnação" 
Capítulo Especial do Livro # 26,                           

Assinado pelo Espírito de                                                

 

 

   Querida irmã, Dra. XXX!  

 

   A alegria do momento, certamente, só não é maior 

do que aquela quando vemos, diante de nós, uma 

pessoa se iluminar pelos raios sublimes da aura 

divina do Mestre e Senhor da Vida, quando, algum 

tempo antes, somente via trevas e sombras a 

encobrir as tormentosas lamentações que lhe 

abrasavam a própria consciência em chamas...  
 

   Sim, isso é verdadeiro, pois nenhum ou nenhuma 

de nós, enquanto criaturas pensantes que somos, 

poderemos escapar da Lei de Causa e Efeito, pois que 

é por ela, pela sua Lei, que o Todo-Misericordioso 

está permanentemente em alerta quanto a nossa 

necessidade de parar para pensar, pelo menos, 

senão parar para agir: "agir no bem dos outros", 

quando, em verdade, estaremos agindo em nosso 

próprio benefício, já que, em qualquer parte dos 

Universos onde estejamos vivendo, impera a Sua Lei 

Suprema de Amor, Justiça, e de Caridade, gostemos 

dela ou não, nos adequemos a ela ou não!... 

 

   E dentro desse prisma muito simples da gente 
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entender, de Solidariedade, de Companheirismo, e 

de Humanidade, vamos vendo se desenrolar sobre o 

nosso olhar, também, uma maneira toda particular 

de nos mantermos com saúde e paz, que está 

totalmente integrada aos dispositivos naturais de 

Evolução Espiritual, já que A REENCARNAÇÃO, que 

cobre todo o couto de mundo terrenos, em suas mais 

diversas Dimensões, assim como nos, por enquanto, 

inabordáveis Universos Bolhas, vai oferecendo ao 

Homem e à Mulher, encarnado e/ou desencarnado, a 

oportunidade de crescer e se multiplicar, dentro 

mesmo desse esquema todo particular da Mecânica 

Quântica..., favorecendo a todos, sem distinção de 

qualquer natureza, a equação perfeita que nos 

conduzirá à LIBERDADE PLENA, abrindo-nos os 

Portais do Inconsciente, ao mesmo tempo em que 

nos fará mais livres ainda para excursões ainda mais 

profundas, nos descortinando o Super Consciente: A 

Janela Divina para a Perfeição com Deus. 

 

   E a Mediunidade, em suas variadas maneiras de 

manifestação, como foi muito bem estudada por 

Allan Kardec, segue o seu destino..., que é o de 

oferecer aos filhos e filhas do Altíssimo as asas-

benditas da sua Interconexão com o Infinito e com a 

Eternidade...  
 

   Estudemo-la..., a ferramenta é excelente, embora, 

por enquanto, nem todos (as) os médiuns possam 

ser vistos como bons-servidores do Amor, da Justiça, 

e da Caridade. 
____________ 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 19/08/2016) 
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   Nota do médium: Comentário do querido benfeitor 

Hemendra N. Banerjee em forma de uma postagem à 

Dra. XXX, em sua Página do Facebook: Grupo fechado 

de ESTUDOS PSICANALITICOS. 
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O Médium do Futuro 
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O capítulo # 5 do mentor 
______________ 

 

A Mediunidade de Chico Xavier 

Segundo a Ciência 

 

André Luiz: Trata da Vida no Mundo Espiritual, pela psicografia de Chico 
Xavier, abordando inumeráveis temas científicos, filosóficos e morais, 

invariavelmente centrando o seu estudo no Evangelho                                        
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
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A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, EM 

MINAS GERAIS, NO BRASIL, PRODUZ ESTUDO 

ACADÊMICO A PARTIR DA MEDIUNIDADE DE 

FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER. 

 

   Com o maior respeito aos amigos deste grupo, 

evidentemente que respeitando a aqueles e aquelas 

que ainda pensem diferente, embora a boa-vontade 

de muitos (as) em aprender algo mais sobre o tema 

, pedimos 

licença à nossa querida e generosa amiga Dra. R. P. 

para trazer ao público do seu Grupo de Estudos o 

material que possuímos sobre este específico 

assunto, embora já seja de domínio público por força 

da sua divulgação na Internet.  

 

   Afinal, nunca será demais estudarmos, não é 

verdade meus amigos (as) queridos? 

 

Vivaldo P. S. Filho 

   Nota do médium: Quem desejar o arquivo em PDF 

desse estudo completo, teremos o maior prazer em 

fornecer, embora a Universidade Federal de Juiz de Fora 
seja a fonte mais adequada e mais segura para a 

obtenção desse importante material de pesquisa. 

________ 

O ESTUDO 

Pesquisa cientifica realizada por núcleo da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) concluiu 

que informações contidas em lote de cartas 
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psicografadas pelo médium Chico Xavier (1910-

2002) eram verídicas.  

Ao todo, foram analisadas treze cartas atribuídas a 

Jair Presente, morto por afogamento em 1974, na 

cidade de Americana (SP). As correspondências 

começaram a ser psicografadas pelo médium Chico 

Xavier ainda no ano da morte de Presente e 

prosseguiram até 1979. 

Conforme o psiquiatra Alexander Moreira-Almeida, 

diretor do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e 

Saúde (NUPES-UFJF), o estudo teve início em 2011 

e foi feito em parceria com o Departamento de 

Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP), a 

partir do pós-doutorado dos pesquisadores Denise 

Paraná e Alexandre Rocha. 

O resultado, de acordo com o pesquisador, foi 

publicado em setembro deste ano pela revista 

científica Explore, editada na Holanda. 

(Fonte: http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/12/26/estudo-

analisa-veracidade-de-cartas-psicografadas-por-chico-xavier.htm). 

 

   Por conta da grandiosa Tarefa, que não nos deixa 

descansar enquanto há serviço a ser feito, a não ser 

por alguns poucos momentos de refazimento das 

forças materiais e mentais, estamos aqui para dizer 

aos demais irmãos e irmãs de crença Evangélica que 

cada um de nós possui dentro de si mesmo, se assim 

eu posso me exprimir, um poder todo Superior, que, 

a depender do caráter e da índole de cada criatura, 

poderá realizar mil maravilhas, se bem que não 

esteja restrito ao caráter e à índole de quem quer que 

seja, não somente porque desejamos, sim, o que 

http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/12/26/estudo-analisa-veracidade-de-cartas-psicografadas-por-chico-xavier.htm
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/12/26/estudo-analisa-veracidade-de-cartas-psicografadas-por-chico-xavier.htm
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poderá fazer muita diferença dentro de determinadas 

especializações, mas porque trata-se de uma hiper- 

realidade que, a despeito de nossa má ou boa 

vontade, operará mil milagres diferentes que estão 

ainda muito distantes de serem de todo abarcados e 

compreendidos pelos meus irmãos e irmãs da Vida 

Material, isso levando-se em consideração que... O 

Reino de Deus está dentro de nós mesmos, segundo 

a palavra do Divino Protetor do Mundo, que 

nos aproveita a força e o poder sem que, de nossa 

parte, necessite de qualquer autorização prévia para 

isso, daqueles e daquelas que, por enquanto, 

caminham pela vida humana, por exemplo, como se 

estivessem trilhando por uma selva qualquer, sem lei 

e sem justiça!!  

   Por isso, creio, que os Seres de Luz disseram ao 

que ele, a rigor, não 

seria uma peça indispensável ao projeto da Doutrina, 

cabendo a ele mesmo fazer o melhor ao seu alcance, 

pelo bem das demais criaturas, quanto pelo grande 

bem dele próprio, visto que nós todos necessitamos 

a todo instante da ajuda e do amparo do Cristo, e 

não o contrário. 

   Viva do Espiritismo!!  

______________ 
 

Chico Xavier (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 29/01/2022) 
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   ______________ 
 

Nota do médium em 30/01/2022: 

   Essa Mensagem do amoroso e sábio Espírito de Chico 

Xavier, realmente vem de encontro aos obscuros asseios 

da maioria dos médios e demais tarefeiros da causa 

cristã pelo Espiritismo, salvo raras exceções, que nutrem 

o desejo de se destacar sobre os demais colegas de 

Doutrina como se estivéssemos todos e todas em meio 

a alguma disputa meramente humana, esquecendo-se 

todos e todas, ou quase isso, que fazemos parte de um 

conjunto de irmãos e irmãs que, acima de qualquer 

coisa, devem trabalhar pela Causa e não pelas coisas que 

lhes digam mais respeito, seja materialmente e/ou 

socialmente..., enfim, nenhum de nós estamos aqui para 

nos considerarmos peças fundamentais de qualquer 

coisa, mas para tão somente operarmos pela definitiva 

Vitória do Evangelho o Plano Material!!... 
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   Somos importantes, sim, como criaturas de Deus, mas 

não maiores do que Ele. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com , e com mais de 130 

livros (e-books) já publicados (virtualmente) & inteiramente “grátis”,                                   
na lembrança Evangélica do:                                                                                         

“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

www.vivaldoespiritismo17.com.br/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://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Capítulo # 6 

______________ 
 

Este, sim, é um interessante Estudo sobre a vida 

emotiva e sentimental das criaturas, dentro do conceito 

de que a vida humana, em seu campo mental, se 

manifesta de múltiplas maneiras, tanto para dentro de 

si mesma quanto para fora dela...  

Entretanto, como espírita convicto que eu sou, deixo 

o meu singelo testemunho de que a proposta 

, por meio da Caridade Moral e Material, 

será, sem dúvida, o caminho mais seguro, e por que não 

dizermos mais sábio, para encontrarmos a 

FELICIDADE REAL, pois, segundo eles mesmos, a 

Caridade é a ancora de salvação para todos os globos 

do Universo..., que também se manifesta e pulsa de 

maneira absolutamente múltipla e infinita, assim como 

cada um de nós mesmos...  

Quando não deveremos nos esquecer, como seres 

perfeitamente integrados a uma sociedade 

psicologicamente universalista, do preceito de Nosso 

Senhor Jesus Cristo para todos os seres da Terra:  

"FAÇAIS AOS OUTROS O QUE DESEJARIA 

QUE OS OUTROS LHE FIZESSE!...” 

E uma vez a gente tendo isso em mente e em nosso 

coração, que deve palpitar na mesma Sintonia do Cristo 
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Amado, devemos e precisamos continuar nos ajudando, 

ajudando às outras pessoas, porque não há como 

fugirmos da FATALIDADE DO AMOR, que faz com 

que nos afinemos ainda mais com o coração sublime do 

Senhor do Mundo, e fará como que continuemos 

vitoriosos nessa conquista permanente pela vitória da 

Paz, da paz verdadeira, aquela que é vivida e 

compartilhada uns pelos outros, em qualquer parte 

dos Universos onde estejamos atualmente vivendo                  

ou transitando!!    

 
Chico & Jesus, o seu amado Mestre. 

Muita paz a todos. 

Vivaldo P. S. Filho                                      
(Salvador/BA, agosto de 2016) 
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   Nota do médium: Comentário respeitoso que fiz a 

uma determinada postagem na página do Facebook: 

Grupo fechado de ESTUDOS PSICANALITICOS, pelo 

Prof. E. L., do dia 09 de agosto de 2016, às 14hs:36min, 

aqui com uma nova apresentação visual e também com 

uma Revisão & Ampliação. 

___________ 
 

 

   Aqueles de nossos companheiros (as) de Espiritismo, 

ou não, que ainda não se familiarizaram com o estudo 

atento das obras do Codificador, poderão imaginar que 

o nosso estimado medianeiro, Vivaldo, está aqui se 

apresentando como algum degenerado e imprevidente 

estudante de Espiritualismo, que nada mais deseja, 

senão, se converter em algum defensor da sua 

própria causa, já que ele mesmo, embora sob a nossa 

Assistência, tem sido o autor de vários dos posts...  

   Mas, aqui, nada mais ele fez ou tem feito do que 

evocar do Espiritismo nascente, sob a aura de formosura 

e encantamento de uma época onde os espíritas ainda 

nasciam e se reproduziam pelo velho mundo europeu, 

colocando à descoberto o que, geralmente, acontece por 

debaixo do pano, aonde vemos muitas veneráveis 

produções do Espiritismo serem “encobertas” sob a 

neblina espessa das aparências festivas de um mundo, 

ainda, profundamente materialista. 

   Estão compreendendo?  
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   E assim com Allan Kardec procurava fazer, coube ou 

tem cabido a ele, ao nosso estimado médium-Mentor, 

eliminar as dúvidas e descobrir a verdade, mesmo que 

isso, num primeiro momento, possa parecer que esteja 

desenterrando algum cadáver em processo avançado de 

podridão. 

   Sim, a nossa busca será sempre pela Verdade, mas 

aquela verdade muito simples, sem qualquer ofensa, 

sem ressentimentos, e sendo perfeitamente ajustada 

aos preceitos de liberdade e respeito mútuo!... quando, 

dessa maneira, vamos verificando e ajustando o nosso 

mesquinho pensamento ao glorioso pensamento do 

Divino Amigo de Nazaré. 

   Seja como for, precisamos estar atentos para todo e 

qualquer tipo de manifestação, embora nem sempre 

pública, que venha a tocar as telas sensíveis do 

sentimento cristão que todos e todas nós temos buscado 

para conquistar, mas, como dissemos acima, sem que a 

nossa palavra seja compreendida de uma maneira que 

não a de um pequenino estudante de Espiritismo, de 

Espiritualismo, e, de uma maneira muito especial, de 

Espiritualidade, pois a nossa intenção deverá ser sempre 

a de um bom-aluno diante do seu mestre, que jamais 

interfere no aprendizado dos seus discípulos que não 

seja pela sua inesgotável paciência!... 

   Por isso mesmo, vamos destacar (a seguir) algumas 

reflexões que fizemos o nosso medianeiro ir buscar na 

Obra Basilar de nossa Doutrina, a começar pelo lúcido e 

emotivo pensamento do , ele próprio 

em uma vida passada, quando pode deixar para as 

gerações futuras de adeptos da Terceira Revelação a sua 

marca de grande Instrutor da Vida Maior, além, de aqui, 
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podermos verificar, logo a frente, mais alguns novos e 

impressionantes... SINAIS & CÓDIGOS SECRETOS 

DE DEUS que foram deixados (entranhados) ramificados  

em... “O Livro dos Médiuns”, na sua 81ª. edição, 1ª. 

impressão (Edição Histórica), 30 mil exemplares, de 

6/2013, da maneira como foi publicada pela Federação 

Espírita Brasileira, por meio de um verdadeiro milagre, 

ou teria sido mesmo uma obra do acaso?!...  

_________________ 

 

Carlos Chagas e a equipe do Instituto Oswaldo Cruz, em recepção a Einstein.  

Ver... Visita de Albert Einstein ao Instituto Oswaldo Cruz - Base Arch (fiocruz.br)         

_________________ 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Oswaldo_Cruz
http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/carlos-chagas-recebe-visita-de-albert-einstein-no-instituto-oswaldo-cruz-em-maio-de-1925-na-fotografia-carlos-burle-de-figueiredo-antonio-eugenio-de-area-leao-nicanor-botafogo-goncalves-da-silva-adolpho-lutz-alcides-godoy-carlos-chagas
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O Dr. Carlos Chagas                                                                                     

(O pseudônimo “André Luiz” foi utilizado nas obras da lavra 

mediúnica de Chico Xavier), aqui escrevendo pelas faculdades                 

de Vivaldo P. S. Filho. 
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Capítulo # 7 

______________ 
 

Um rápido estudo prático sobre a sobrevivencia 

da alma após a morte do corpo carnal e a sua 

interação cultural, científica, e religiosa, com os 

seres e os fatos do Plano Físico, Decifrado pela:                                                                                                 

Nova Ciência da “DeCodificação Espírita” 

 

   Vamos direto ao assunto, certo?!... 

- A página de # 384, na Segunda Parte, o Capítulo 

XXXI, em Dissertações espíritas, Acerca do 

Espiritismo, o item de # VI: 

   Vamos então ver como nos saímos ao Desvendar 

mais esse mistério dos Céus: 
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- 3 + 4 = 7. O mês (7) de julho de nascimento de 

Vivaldo P. S Filho (São Luis IX). 

- Temos o # 8: O mês (8) de agosto de morte de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- Temos o # 4: O mês (4) de abril de nascimento 

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

________ 

   Quando o item VI poderá ser interpretado como as 

iniciais de: VIVALDO. 

________ 

   Mas se formos fazer mais uma força nesta preciosa 

Decifração a partir dos # (dados & fatos) acima: 

- Século 13 de nascimento de São Luis IX. 

- Século 20 de nascimento de Vivaldo P. S. Filho. 

- Capítulo 31 (XXXI): onde se encontra a mensagem 

de São Luis que vem de encontro aos apontamentos 

que dizem respeito à terceiros, e que faz parte da 

natureza psicológica de Vivaldo P. S. Filho, sem 

contar que caiu exatamente numa página (# 384) 

desta específica Edição Histórica de “O Livro dos 

Médiuns”, que representa a sua vida atual e a 

passada, através de um Sistema de Codificação 

matemática, já que o nosso amigo, hoje, é o 

médium dele mesmo, como um dos sábios Diretores 

da Falange da Verdade na execução de determinadas 

tarefas à Luz do Evangelho:    
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   Então...  

   Agora, somemos todos os elementos (#) que 

encontramos acima: 13 + 20 + 31 = 64.  

   Temos aqui, tanto... O dia (10), da soma dos # 6 

+ 4, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX), como... O ano (19)64, do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), e não seriam estes 

dois (#) elementos que faltavam para completar o 

Esquema-CHAVE de um pouco mais acima?!!!, em 

complemento ao # 7.  

   E finalizando: 

- Temos... O Mês e o ano desta Edição Histórica 

(1ª. impressão), pela FEB: 6/2013. 

   Teremos: 

- 6 + 2 = 8: O mês (8) de agosto de morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 1 + 3 = 4. O mês (4) de abril de nascimento de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

________ 

   E assim sucessivamente!!... 

________ 

CONTRA FATOS & DADOS                                                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 
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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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_________________ 

   VEJAMOS AGORA... A MENSAGEM DE SÃO LUIS, 

DESTA ESPECÍFICA PÁGINA DE # 384, ITEM VI 

(DO NOME DE VIVALDO), COMO FOI SELECIONADA 

POR ALLAN KARDEC: 

incrédulos

_________________ 

    Por fim, vejamos como a ocorrência aqui se 

manifesta de uma maneira absolutamente sequencial 

e encadeada, pois, em sã consciência, nenhum 

estudante de Espiritismo poderá desconsiderar o que 

acabamos de verificar, recordando que em nosso 
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simplório Estudo estamos analisando de maneira 

pública, se bem que a situação se apresenta de uma 

forma profundamente desconcertante para o nosso 

medianeiro, já que se trata mesmo da reencarnação 

atual de São Luis, da postura desrespeitosa, embora 

possa ter sido nutrida por sua condição de adepta de 

alguma outra linha de pensamento religioso, apesar 

de se descaracterizar de um valor científico, como 

ocorreu em relação a um determinado grupo fechado 

de Estudos PSICANALÍTICOS da Internet com o 

nosso médium, Vivaldo, que sofreu da parte de seu 

coordenador uma censura desrespeitosa em relação 

ao que ele mesmo havia comentado por força de sua 

condição de adepto do Espiritismo, quando, agora, 

dentro do texto que foi acima destacado dessa Edição 

Histórica, do... “O Livro dos Médiuns”, temos a 

palavra-chave: “incrédulos” (que em tudo tem 

a ver com a situação-CHAVE que foi vivida pelo nosso 

estimado irmão Vivaldo, neste episódio!), por uma 

contagem de ida, levando em consideração apenas 

este específico item de # VI, cair exatamente sobre 

a palavra de # 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) de julho, 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.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   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 (as) do Espiritismo! 
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   Quando todos nós, que viemos estudando as obras 

básicas do Espiritismo, sabemos que no Capítulo X, 

na Instruções dos Espíritos, A Indulgência, item 

# 21, do “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, 

é claro ao nos afirmar, que: “vale mais 

que um homem caia, do que vários se tornarem 

enganados ou suas vítimas”. (Nota: Retiramos essa 

pequena passagem da 365º. edição – de junho/2009, 

tradução de Salvador Gentile, Revisão de Elias Barbosa, pela 

Editora IDE, Araras/SP). 

    E dessa maneira, ele, o nosso estimado Vivaldo P. 

S. Filho, dentro das suas naturais limitações como 

médium & espírita, vai procurando fazer cumprir a 

proposta da Terceira Revelação, que, antes de 

qualquer coisa, é a de iluminar os corações humanos 

pelo sentimento harmonioso do amor, da fé, e da 

razão, educando e instruindo os seres da Terra pelo 

valor real que tem as coisas, sejam elas espirituais 

ou meramente materiais, pois tudo deságua sempre 

no Criador da Vida. 

   Como temos dito, não somos e nem seremos caixa 

de pancadas de quem quer que seja, cabendo a cada 

um realizar a proteção que lhe cabe em cada episódio 

dramático da sua existência humana, porém, longe 

devemos ficar de todo mal sentimento de vingança, 

já que somos um povo de Deus!! 

André Luiz (Espírito)                                                             

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                

(Salvador/BA, 08 de setembro de 2016) 
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   ______________ 
 

Nota do médium em 30/01/2022: 

   Pelo novo e rico material-CHAVE que foi trazido agora 

pelo querido André Luiz, podemos deduzir, além do que 

já foi feito anteriormente em outros Livros da minha 

lavra mediúnica, que existe sim uma cadeia-oculta de 

acontecimentos... Numéricos, Literários & Editoriais, que 

se ajustam hermeticamente uns com os outros, claro que 

tudo vindo a desaguar na ideia-base, a da atual VOLTA 

de , visto que o interesse maior dos meus 

não é o de me ‘seduzir’ pelos 

seus doces e gentis apupos a afagos (risos), embora isso 

seja uma característica nobre de suas personalidades 

muito Elevadas, que primam pelo Amor, mas o de fazer 

destacar a própria Lei da Reencarnação, que, aqui, 

vamos vendo-lhe sendo dissecada, mesmo que de uma 

maneira toda particular, para que o homem e a mulher, 

por exemplo, da Terra Material possam se convencer de 

que toda e qualquer ação nossa no mal haverá de ter um 

desfecho doloroso para cada um de nós, senão hoje, 

certamente que em existências futuras, em nosso atual 

planeta ou em outros mundos.   
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Fala, Dr. Inácio! 

 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira já é bastante popular no meio 

doutrinário do Espiritismo, por suas inúmeras obras pela lavra 

psicográfica do grande médium uberabense Carlos A. Baccelli, 

ambos amigos que foram de Chico Xavier.  

Vivaldo P. S. Filho. 
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Capítulo # 8 

______________ 

   De um só golpe de vista, podemos afirmar que o 

quadro das Vidas Sucessivas de Vivaldo P. S. Filho, 

como a de alguns outras personagens que, de 

alguma maneira, marcaram a vida religiosa e social 

do mundo, como vem sendo apresentado no decorrer 

dos últimos três (3) anos, se descortina de forma 

perfeitamente ajustável aos formidáveis preceitos da 

Matemática de Euclides, quando vemos múltiplas 

frações de números se manterem absolutamente 

iguais em seu conjunto...  

   Isso, é obvio, que somente ilustra a nossa 

tentativa, junto ao amigo-médium, de fazer com que 

os nossos leitores e leitoras menos afeiçoados aos 

cálculos e aos números passem a perceber, de uma 

maneira muito simplificada, embora seja também 

bastante eficiente, que toda ocorrência meramente 

humana, ou puramente espiritual, está subordinada 

a uma série de equações que trazem, em si mesmas, 

todo um conjunto de elementos psíquicos-CHAVES e 

perfeitamente emotivos que, desejemos ou não, nos 

adaptemos a eles ou não, ou os percebamos ou não, 

fazem parte de nossa própria constituição elementar, 

já que toda a Obra da Criação vive e pulsa por meio 

de substâncias magneticamente palpáveis, quando 

possíveis, e eletronicamente irradiantes, quando 

excitadas... 
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   Alguns (as) desavisados desejam por um termo ao 

nosso Serviço por exclusivo sentimento de despeito, 

não dizendo esses (as) que não veem nada até aqui 

senão um punhado de informações esquizofrênicas, 

ou até mesmo um amontoado de pseudo-revelações 

inadaptáveis ao pensamento lúcido de Allan Kardec... 

   Perdoem-nos pelo atrevimento, mas, a nosso ver, 

seria o mesmo que tentar, de maneira aterrorizante, 

por fim em todas as anotações, estudos, e pesquisas, 

produzidas pelas mentalidades arrojadas dos tempos 

medievais, que, apesar dos grandes interesses 

contrários da sua época, conseguiram deixar para o 

futuro da vida planetária o que, hoje, podemos 

conceituar como as mais belas manifestações da vida 

cósmica. 
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   Por isso, meus caros amigos e amigas, deixemos 

de lado tanta conversa infrutífera em torno da vida 

psicológica e sentimental do nosso medianeiro, como 

se estivessem tentando lhe aureolar com alguma 

maldita-coroa de espinhos do seu século 21, sem que 

tenham, sequer, apertado a sua abençoada mão, ou 

trocado com ele algumas sinceras e instrutivas 

palavras que haveria certamente de lhe servir como 

algum estímulo aos seus próprios serviços na... 

Caridade Com Jesus Cristo, 

, 

devotando, não somente a ele, que tudo tem feito 

para realizar o melhor ao seu alcance, mas a todos 

(as) os fiéis Mensageiros que, de uma maneira ou de 

outra, estão possuídos pelo ardente desejo de 

iluminarem o mundo com a proposta santificada do 

Consolador Prometido. 

   Vale a pena mesmo estudar a sua obra mediúnica, 

pois temos a certeza de que, em um ou outro Livro, 

dentre os vinte e cinco (25) que já foram até aqui 

psicografados com o auxílio das suas diversificadas 

faculdades psíquicas, visto que há um farto e 

envolvente material de reflexão e de análise sobre os 

assuntos que dizem respeito à... Mediunidade, à 

Sexualidade Transcendental e, muito especialmente, 

à Reencarnação Programada & “Múltipla”, que, 

vividos por ele mesmo, segundo entendemos, haverá 

de enriquecer o nosso já vasto campo doutrinário, 

observando ainda que, para os corações sempre 
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sedentos de AMOR & PAZ, não há de faltar muitas 

Mensagens-Evangélicas, todas elas direcionadas aos 

que primam por um Espiritismo totalmente devotado 

à Humildade, à Simplicidade, e à Solidariedade, como 

o entendia e vivenciaram Allan Kardec & Francisco C. 

Xavier, por exemplo, já que não podemos deixar de 

reverenciar todos (as) os demais heróis e mártires da 

Doutrina Espírita, que, em alguma medida, também 

conseguiram triunfar diante  do orgulho e do egoísmo 

daninhos. 

 

   Jesus Cristo foi, continua sendo, e será sempre o 

Caminho, a Verdade e a Vida! 

Espírito Inácio Ferreira                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 24 de agosto de 2016) 
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______________ 
 

Nota do médium em 31/01/2022: 

   Pelo que vimos do Dr. Inácio, ele continua com a sua 

verve afiada, não deixado escapar a oportunidade de 

‘colocar as coisas o seu devido lugar’, mesmo que num 

primeiro momento as demais pessoas, e aqui eu me 

dirijo às de má vontade ou às de mal-intencionadas, não 

desejem ou não consigam compreender do que estamos 

tratando... 

   Enfim, como nos diria o Espírito ... “tudo 

tem o seu tempo”, se bem que, e por outro lado, 

devemos ter em mente a assertiva de André Luiz, por 

Chico Xavier... “Afora tu mesmo, ninguém te decide 

o destino”. 
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   E é com base na nossa responsabilidade diante do 

destino humano, que devemos fazer uma ‘forcinha’ para 

melhorarmos as coisas, sim, porque somos responsáveis 

por nós mesmos e em certa medida pelos outros, afinal, 

vivemos num cosmos de interconectividade espiritual, 

que nos evoca a própria Alma a seguir... amando, 

aprendendo, ensinando, e construindo, pela felicidade 

individual e coletiva do Plano Material, onde vivemos 

atualmente. 
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(Vol. # 1)

 

Pelo Espírito André Luiz                                                        

Com  
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As Mensagens de                                                                   

 
__________

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA  
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_________________ 
 

AS MENSAGENS A SEGUIR FORAM PRODUZIDAS PELA 

CAPACIDADE MENTAL & INTELECTUAL DE  

VIVALDO P. S. FILHO (SÃO LUIS IX),  

SOB O INFLUXO MAGNÉTICO DOS SEUS                          

AMIGOS ESPIRITUAIS DA VIDA SUPERIOR: 

_________________ 
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MENSAGEM # 1: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA  

 

A FELICIDADE, QUERIDA CARLINHA, ESTÁ 

NAQUELE SORRISO ALEGRE E GENEROSO QUE 

OFERTAMOS ÀS PESSOAS QUE NOS COMPARTILHA 

A EXISTÊNCIA, POIS SE PODEMOS JÁ EXPRESSAR, 

POR UM ÚNICO SORRISO, TODO O AMOR E 

TODO O AFETO QUE JÁ TRAZEMOS EM NOSSO 

CORAÇÃO, É CERTO QUE A VIDA, E O UNIVERSO 

INTEIRO, HAVERÁ DE SORRIR PRA GENTE TAMBÉM, 

SENÃO HOJE, COM CERTEZA NUM BREVE AMANHÃ!  

QUE JESUS LHE ABENÇOE, ESTIMADA AMIGA! 

VIVALDO P. S. FILHO 

(Salvador/BA, 03 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 2: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

MUITO LINDA MENSAGEM, ELAINE!  

REALMENTE, FAZ COM QUE A GENTE PENSE UM 

POUCO MAIS ANTES DE SÓ FICARMOS ESPERANDO 

QUE AS DEMAIS PESSOAS SE INTERESSEM PELA 

GENTE...  

CREIO QUE, ANTES DE TUDO, PRECISAMOS 

ENTRAR FUNDO NA ALMA DAQUELES E 

DAQUELAS QUE AMAMOS, E MESMO DAS 

PESSOAS QUE NEM MESMO TEMOS UM CONTATO 

MAIOR, PARA, AÍ SIM, VERIFICARMOS SE SOMOS 

NÓS QUE PRECISAMOS DELAS OU SE, ANTES, 

SERÃO ELAS QUE PRECISAM VERDADEIRAMENTE... 

DE UM ABRAÇO FORTE, DE UM CARINHO 

DESEJOSO, OU DE UM GESTO DE CARIDADE EM 

FORMA DE NOSSO SOCORRO MATERIAL...  
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SE ALGUÉM SE RECOLHE EM SI MESMA, PODEMOS 

TER A CERTEZA DE QUE ALGO NÃO VAI BEM...  

SENDO ASSIM, E SE ELA NOS PERMITIR, É 

CLARO, LHE DEDIQUEMOS AMOR, PAZ, E ALEGRIA, 

EM GESTOS SIMPLES E VERDADEIROS DE 

BONDADE...  

ELA, PROVAVELMENTE, ESPERA ISSO DE NÓS, E 

DEUS NOS AGRADECERÁ!...  

ABRAÇOS, QUERIDA AMIGUINHA DO FACEBOOK! 

VIVALDO P. S. FILHO 

(Salvador/BA, 04 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 3: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

NEUSA, QUERIDA!  

QUE IMAGEM MAIS LINDA ESTA!!...  

ME COMOVEU TANTO QUE ME LEVOU ÀS LÁGRIMAS 

ÍNTIMAS...  

ACHO ATÉ QUE ME SENTI, LÁ NO FUNDINHO DE 

MINHA ALMA, COMO UM SER MUITO 

INSIGNIFICANTE AINDA, PARTICULARMENTE 

DIANTE DE UMA SENHORA COMO ESTA, UMA 

MULHER TÃO LINDA EM SUA POSIÇÃO-ILUMINADA, 

COMO SE ESTIVESSE DIANTE DO PRÓPRIO 
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SENHOR DA VIDA, A BUSCAR, DO CORAÇÃO 

MISERICORDIOSO E COMPASSIVO DO MESTRE 

GALILEU, UMA LUZ BENDITA QUE PUDESSE 

ALCANÇAR A TODOS OS CORAÇÕES SOFRIDOS DA 

TERRA...  

QUE DEUS, VERDADEIRAMENTE, ABENÇOE ESTA 

INCRÍVEL-CRIATURA, QUE POSSO HUMILDEMENTE 

CHAMAR DE "MULHER DE LUZ", E A VOCÊ POR 

TER POSTADO NO SEU FACEBOOK TAMANHA 

DÁDIVA DO CÉU!...  

UM ABRAÇO SUPER-CARINHO EM VOCÊ E EM TODA  

A SUA FAMÍLIA. 

VIVALDO P. S. FILHO 

(Salvador/BA, 13 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 4: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

ISSO MESMO, QUERIDA ROSIMEIRE!...  

CADA UM DE NÓS, COMO CRIATURAS DE DEUS, 

PRECISAMOS ENTENDER QUE JAMAIS SEREMOS 

REALMENTE FELIZES SE NÃO OPTARMOS PELA 

TRILHA GLORIOSA DO "AMOR"...  

JÁ QUE, TAMBÉM, COMO PESSOAS INTELIGENTES 

QUE SOMOS, SABEMOS, OU PELO MENOS 

PRESSENTIMOS, QUE TUDO E TODOS DENTRO DOS 

MÚLTIPLOS UNIVERSOS DA ETERNIDADE SEM-FIM, 

VIBRA, SE DESENVOLVE, E SE MANIFESTA POR 

MEIO DO AMOR..., DESSE SENTIMENTO PURO QUE 

NOS LIGA UNS AOS OUTROS, COMO TAMBÉM 

NOS COLOCA DIANTE UNS DOS OUTROS COMO 

VERDADEIROS IRMÃOS E IRMÃS QUE SOMOS...  
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UM GRANDE ABRAÇO, VIU, MINHA AMIGUINHA DO 

FACEBOOK? 

VIVALDO P. S. FILHO 

(Salvador/BA, 13 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 5: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

GILMARA, QUERIDA!  

TALVEZ SEJA POR ISSO QUE A MAIORIA DE NÓS 

SEMPRE ESTÁ COM TÃO POUCOS AMIGOS À 

DISPOSIÇÃO DE NOS AJUDAR, POIS, SEM UMA 

"RAZÃO" QUALQUER QUE POSSA SERVIR DE 

RETRIBUIÇÃO PELA SUA, APARENTE, CARIDADE, NA 

DIREÇÃO DE NOSSA PRÓPRIA INDIGÊNCIA, SEJA 

SENTIMENTAL, MATERIAL, OU MORAL, NADA 

FAZEM, OU SE PERMITEM FAZER POR NÓS...  
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TALVEZ, SEJA POR ESSE MESMO MOTIVO QUE, 

CERTA VEZ, TENHA SE 

DIRIGIDO AO AMADO JESUS, À SUA FRENTE, E LHE 

DITO, MAIS OU MENOS NESTES TERMOS: 

"SENHOR, POR QUE SERÁ QUE TENS TÃO 

POUCOS AMIGOS?"...  

CREIO QUE TENHA SIDO PELO FATO DE NOSSO 

SENHOR SOMENTE TER AMOR, CARINHO, E 

CONSIDERAÇÃO PARA NOS DAR!... MAS NADA DE 

MATERIAL!...  

POIS BEM, TODOS E TODAS QUEREM RECEBER DE 

NÓS QUALQUER COISA QUE SEJA, MAS, SE POR 

NOSSA VEZ, NADA TIVERMOS A LHES OFERECER, É 

CERTO QUE LOGO TOMARÃO UM RUMO DIFERENTE 

DO NOSSO.  

ENTÃO, COMO DISSE ... AS DUAS 

MAIORES CHAGAS DA HUMANIDADE É O 

ORGULHO E O EGOÍSMO.  

UM ABRAÇO MUITO CARINHOSO PRA VOCÊ, MINHA 

AMIGUINHA DO FACEBOOK. 

VIVALDO P. S. FILHO 

(Salvador/BA, 14 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 6: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Sem amor a vida não teria sentido algum! 

Abraços, querida Suzany, e siga confiante em 

Jesus!... lembrando-se que a vida é mesmo uma 

festa, mas que precisa ser "consumida" com muita 

cautela, para que não venha a transformar a festa 

em tragédia!...rsrsr... 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 20 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 7: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Que postagem mais linda, querida Larisa!...  

Realmente, nunca poderemos nos esquecer que Ele, 

o Nosso Cristo Amado, é A LUZ DO MUNDO 

INTEIRO, a ofertar a cada um de seus pequeninos 

irmãos e irmãs, em Deus, a esperança num novo 

amanhecer, quando, cada um de nós, seres 

habitantes da Terra ou do Céu, haveremos de 

receber ao cêntuplo cada gota de paz e cada 

orvalho de carinho que tenhamos doado aos nossos 

familiares, amigos e, mesmo, aos desconhecidos, 

que compartilharam conosco da romagem física...  
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Pois, não existe coisa alguma nos Universos que 

possa superar o AMOR que sempre "ilumina" e 

"pacifica" a Criação.  

Deus lhe abençoe, e alegria sempre, viu?... Rsrsr... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 21 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 8: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Mas não custa nada, nadinha mesmo, pegar o 

celular e ligar para a pessoa amada, ou querida, e 

lhe dizer de viva-voz: TE AMO!... Rsrsrs... 

Ou, até mesmo, pegar o primeiro avião, trem, 

ônibus, ou carroça, e seguir na direção do coração 

que vibra e palpita por nós, sedento de nossa 

presença e moído pela nossa "saudade"!!!...  

Né verdade, querida Solange?... Rsrsrs... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 21 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 9: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Querida Rosí!  

Não posso e nem mesmo tenho condições de 

contra-argumentar com o sábio pesquisador Dr. 

Brian Weiss, entretanto, como filho de Deus e 

sinceramente devotado aos ensinos de 

, quanto aos do inesquecível e incomparável 

médium mineiro , me atrevo a 

afirmar-lhe que o nosso "mundo exterior", tanto 

quanto naturalmente a nossa "vida íntima", estão 

verdadeiramente atrelados por forças simbióticas 

que nos acorrentam uns aos outros...  
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Com isso, penso que seria mesmo uma temeridade, 

pelo menos para os próximos milênios da vida 

humana na Terra Material, crermos que estaríamos 

em plena condição de nos nivelarmos aos Anjos 

Celestiais, assegurando-nos para hoje a condição de 

seres perfeitamente libertos de todo o mal moral, 

venha ele de fora ou de dentro de cada um de nós, 

embora o Cristo Amado tenha nos lecionado que o 

Reino de Deus está dentro de cada um de nós 

mesmos...  

Se é certo que o muito estimado, e competente 

psiquiatra, Brian Weiss, não nos desmente por suas 

palavras, também é de todo certo que ele deixou 

escapar, talvez até de uma maneira proposital, a 

partir de sua larga experiência laboratorial e clínica, 

visto que todo professor sempre requer dos seus 

alunos o exercício máximo de atenção e de boa- 

vontade no aprender, que O MUNDO, ASSIM 

COMO TODOS OS ETERNOS UNIVERSOS DE 

DEUS, se entrelaçam e se justapõem, se 

completam e se complementam, se 

multiplicam e se expandem, tanto para fora 

quanto para dentro de nós mesmos, pois se há 

"tempo" para realizar tudo isso, não temos 

"espaço" algum que possa nos assegurar, de 

maneira absoluta, que vivemos de forma distinta e 

distante uns dos outros..., já que "estamos 

ancorados às estrelas", como já afirmou certo 

pensador.  
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Muita paz, minha muito querida irmã em Jesus 

Cristo!... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 22 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem postada pelo Facebook na Página do 

Facebook da minha grade amiga Dra. Rosí 

D´Portilho, competente e sábia Psicóloga de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, a partir de um pequeno 

comentário feito pelo Dr. Brian Weiss. 
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MENSAGEM # 10: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Jacob a sonhar - El sueño de Jacob (1639) de José de Ribera,                   

no Museo del Prado, Madrid.                                                              
Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escadas_de_Jacob   

 

   Mas, Graças a Deus, querida Maris, creio, a 

"outra parte de você" continua se insurgindo contra 

as artimanhas e as corruptas intenções daqueles e 

daquelas que, infantilmente, tentam nos jogar para 

dentro do fosso de lama e de trevas onde se 

debatem, queixosos e azedos, egoístas e 

desrespeitosos, quando, na verdade, não imaginam 

que somos pessoas que nem elas mesmas, tão 

carentes de atenção e afeto, carinho e respeito, 

embora já mais ou menos conscientes de que a 

VIDA PERFEITA está a um pequeno passo adiante 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Ribera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escadas_de_Jacob
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de nós, pois, como filhos do Altíssimo que somos, 

nada nos impede que subamos a ESCADA DE 

JACÓ, perfeitamente iluminada pela chama-viva do 

amor, assegurando-nos a Liberdade-plena, por 

caminhos eternos da nossa Eterna Experiência 

com Deus!...  

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 23 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 11: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Realmente, amiga Adriana! como é bom pararmos 

um pouco diante do altar da nossa consciência, seja 

de dia, pela tarde, ou pela noite adentro, e 

podermos nos devotar, nem que seja alguns poucos 

minutinhos de nosso tempo, esse tempo de ouro 

divino, em AGRADECIMENTOS AO PAI CELESTIAL, 

por tantas bençãos que vem se derramando sobre 

as nossas cabeças desde o primeiro instante de 

nossa atual existência...  

Pois, só em podermos respirar e sentir o aroma 

inebriante da criatura divina que nos acolheu em 

seu útero (e mesmo que tenhamos sidos gerados 

em laboratório sob as claridades da Ciência 

Humana!... Rsrsrs), registrando em cada um de 
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nós, que representa cada filho nascido, A 

ESPERANÇA FELIZ DE TODA A SUA VIDA, e que a 

conhecemos pelo glorioso título de Mãe, já seria 

mais que suficiente para que, por toda a nossa 

insignificante trajetória sobre a face do 

planeta, buscássemos agradecer, e agradecer 

sempre, a dádiva do dia, da noite, e de toda a 

eternidade, já que, verdadeiramente, somos os 

Imortais Herdeiros de Deus!...  

Um forte abraço. 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 23 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 12: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

À proporção que o homem e a mulher vai 

caminhando, seja na Terra ou no Espaço, vai 

verificando a Verdade absoluta da Mensagem 

Libertadora, e profundamente Instrutiva do Cristo 

Amado: AMAI-VOS UNS AOS OUTROS COMO EU 

VOS AMEI, quando deveremos aplicar essa Lei de 

Amor, Justiça, e Caridade, no dia a dia de nossas 

vidas, então, abrindo a nossa mentalidade para 

estágios de consciência perfeitamente integrados 

ao , 

descortinando para cada um de nós uma ideia que, 

por enquanto, somente por meio da Mecânica 

Quântica, somos capazes de entender, a de que: O 

'ESPAÇO' REALMENTE NÃO EXISTE!...  
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Assim, abrindo "espaço" (rsrsrs) para o conceito 

muito simples de Jesus, que é o de vida "perfeita e 

solidária" entre todas as criaturas filhas de 

Deus!...  

Entretanto, a  está aí, como uma 

ferramenta-excelente, se nas mãos de 

excelentes-médiuns, os concedendo a capacidade 

viver e de testemunhar sabedoria e luz, bênçãos e 

paz!...  

Beijos amiga! 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 24 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem postada pelo Facebook na página da 

minha grade amiga Dra. Rosí D´Portilho, 

competente e sábia Psicóloga de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, a partir de um pequeno comentário feito 

por ela sobre a nossa postagem do dia 22/08/2016, em 

relação a um texto do Dr. Brian Weiss. 
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MENSAGEM # 13: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Certa vez, quando eu me encontrava aborrecido 

com uma determinada pessoa de meu 

relacionamento, de surpresa, apareceu-me o 

querido benfeitor espiritual , que me 

disse aos próprios ouvidos carnais: - "VIVALDO, 

MEU FILHO! VOLTE LÁ E TRATE IMEDIATAMENTE DE 

VOLTAR A FALAR COM AQUELE NOSSO IRMÃO... 

OBSERVE VOCÊ, QUE... NOS DIAS DE HOJE, 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 232 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

SERIA MESMO UM GRANDE E DESNECESSÁRIO 

LUXO PERDERMOS AMIGOS".  

Então, muito envergonhado, tratei de seguir o 

conselho do meu sábio Diretor Espiritual da Vida 

Maior... Rsrs...  

E assim, eu vou tentando fazer amigos, aqui e ali, 

levando a cada um deles a palavra sempre luminosa 

dos Espíritos de Luz pela Orientação de Allan 

Kardec!...  

Obrigado, queridíssima Regiane, pelo seu carinho. 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 24 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada pessoa da Internet que acabara de 

aceitar a nossa singela amizade pela Internet.  
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MENSAGEM # 14: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Sinceramente, querida Melissa, eu creio até que "o 

maior percentual de perfume", senão no campo 

físico, mas certamente que no Plano da Verdade, 

que corresponde ao nosso Espírito Imortal, fica 

naquele que o doa, oferecendo aos outros, às 

demais criaturas do seu convívio, ou não, o que há 

de melhor em si mesmo, que é a gentileza, o 

afeto, o carinho e, principalmente o AMOR, que 

naturalmente já passa a lhe nivelar com os anjos 

queridos e delicados do Céu!.., sim, porque que dá 
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estará sempre se nutrindo daquilo que oferta, de 

bem ou de mal, ao mundo em que vive.  

Fique com um forte abraço, carregado de muita paz, 

saúde, e luz, para você toda a sua família. 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 26 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada pessoa da Internet que acabara de 

aceitar a nossa singela amizade pela Internet.  

A nossa intenção não é a de infantilmente tentar 

“corrigir” os grandes provérbios dos sábios 

antepassados chineses, mas apenas dar um foco novo 

para uma ideia milenar, sempre com muito respeito e 

muita veneração ao pensamento cultural das 

nacionalidades do nosso mundo terreno. 
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MENSAGEM # 15: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

É esta uma grande verdade, querida Andréia! 

Aliás, humildade e simplicidade são qualidades 

que tem faltado ao coração da maioria de nós 

mesmos, todos nós, invariavelmente, nos 

esquecendo de viver 

, isso, particularmente, em se 

tratando dos Cristãos de qualquer denominação 

religiosa, enfim, de uma maneira geral...  

Mas dentro desse contexto que você, minha amiga, 

acaba de se referir, da maneira pela qual muitos 

"astros" e "estrelas" do cinema, da TV, do teatro, e 

da música, se colocam diante dos seus 

inúmeros fãs e admiradores, "tanto no Brasil 

como no exterior", temos um outro exemplo muito 

marcante de Vida Moral, de como exemplificou o 
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respeito que todos eles, os artistas, devem ter para 

com as pessoas que lhes dedicam tanto carinho e 

até mesmo veneração, muitas vezes gastando o 

dinheiro que haviam reservado para a compra de 

uma peça de roupa ou mesmo de um pedaço de 

pão, que foi o de Elvis Presley, o eterno Rei do Rock 
and Roll, quando ao ser questionado por um 

repórter se ele, Elvis, não se sentia incomodado 

pelo excesso de assedio vindo das pessoas...  

A sua resposta, foi direta, e à queima-roupa: "Eu 

ficaria muito mais preocupado, se eles não me 

procurassem."  

E a sua vida artística, quanto pessoal, foi um 

exemplo-vivo de como cada um de nós 

devemos tratar uns aos outros, não só com 

humildade e simplicidade sinceras, como por peio 

da generosidade e da Caridade, ofertando o que 

temos de melhor aos que mais carecem de 

carinho, socorro, e auxílio!...  

Que Deus salve o povo brasileiro em sua caminhada 

de lutas morais, quando, nenhum de nós, 

independentemente de crenças, classes sociais, 

raça, sexo, ou ideologia política, poderemos nos 

esquecer que a nossa atual existência aqui na Terra 

é somente uma pequenina fração de vida que 

consumimos diante da Eternidade que nos 

aguarda pela frente!... 

Vivaldo P. S. Filho  
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(Salvador/BA, 27 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada pessoa da Internet que acabara de 

aceitar a nossa singela amizade pela Internet.  

Esta singela nota ao post do Facebook, em nos referindo aos 

marcantes exemplos de vida artística e pessoal de Elvis 

Presley, fizemos a partir do comentário feito por ela, a nossa 

nova amiga da Internet, sobre os exemplos de simplicidade da 

querida cantora sertaneja... MARÍLIA MENDONÇA. 
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MENSAGEM # 16: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Querida Aninha! Sem dúvida, não há lugar mais 

acolhedor e mais confortável de cair que não seja 

diante da profunda misericórdia de Nosso Senhor, 

pois se de um lado já podemos nos atrever a seguir 

os seus passos sem que estejamos, ainda, 

totalmente imbuídos da sincera e fervorosa 

compreensão de sua Lei de Amor, Justiça, e 

Caridade, por meio das nossas ações diárias 

defronte aos nossos irmãos e irmãs de 

caminhada terrena, por outro não podemos nos 

esquecer, sob hipótese alguma, que Ele, o 
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Senhor Supremo da Vida, confia em nossa 

capacidade de transformação...  

Quando poderemos elevar os nossos pensamentos à 

níveis melhores de Cultura e Beleza, Paz e 

Saúde, embora estejamos ainda, e tão somente, 

Lhe recebendo ao coração, geralmente muito 

angustiado e sofrido pela tremenda falta de 

tolerância de uns para com os outros, como se não 

soubéssemos fazer nada mais do que petitórios...  

Se cairmos por imprevidência, ou até por má- 

vontade, recordemos, diante dos seus Santos pés, 

que, acima de tudo, estamos encarnados no solo da 

Terra Material para confundir a ignorância, 

"aprimorar os nossos sentimentos", e alongar 

os nossos horizontes, por conta da nossa filiação 

com Deus, por meio dEle!...  

Viva Jesus de Nazaré! 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 27 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada pessoa da Internet que acabara de 

aceitar a nossa singela amizade pela Internet.  
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MENSAGEM # 17: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Uma grande verdade esta, embora, à distância, os 

mantenhamos em nossas preces e orações, já que, 

se não nos é permitido conviver com o inimigo, isso 

não quer dizer que não possamos, de alguma 

maneira, lhe beneficiar, pois não podemos nos 

esquecer que Jesus Cristo nos pede para nos 

reconciliar com ele, com os nossos desafetos, 

enquanto ele se encontra perto da gente, ou mais 
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ou menos isso..., claro que dentro dos cuidados 

que são exigidos pelo bom-senso e pela 

racionalidade, não é isso? 

Enfim, seja como for, precisamos 

, onde quer que estejamos, ou de que 

maneira estejamos vivendo!...  

Um carinhoso abraço, querida amiga Aparecida!... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 01 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada pessoa da Internet que acabara de 

aceitar a nossa singela amizade pela Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 242 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

MENSAGEM # 18: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

PRA JESUS, LEVANTAR A CABEÇA SIGNIFICA 

ELEVARMOS O PENSAMENTO AOS CÉUS E 

ROGAR PELA HUMANIDADE INTEIRA!!... SEM 

QUE ESTEJAMOS MINUCIANDO SE AS PESSOAS, 

QUE MESMO NOS DEPOSITAM DESCONFIANÇA E 

MALQUERENÇA, VÃO NOS ALCANÇAR AS BOAS- 

INTENÇÕES!...  

POIS ENTÃO, MINHA MUITO QUERIDA AMIGA, 

SILVANI, CONTINUE ASSIM MESMO, COM A SUA 

CABEÇA ERGUIDA PARA O ALTO E O SEU BELO 

CORAÇÃO AMANDO, MESMO AOS 

INGRATOS!!...  

E ASSIM VOCÊ SERÁ FELIZ, SENÃO HOJE, MAS COM 

CERTEZA QUE NO GRANDE AMANHÃ!... E JESUS 

HÁ DE LHE AGRADECER PELAS DORES E PELAS 
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LÁGIMAS QUE TIVERES DERRAMADO PELO 

MUNDO INTEIRO, AINDA TÃO 

ANGUSTIOSAMENTE INSUBMISSO À VONTADE DE 

DEUS, PELO... 

!!...  

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 03 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

querida amiga do interior de Minas Gerais. 
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MENSAGEM # 19: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

O QUERIDO LAMA ESTÁ MAIS DO QUE CERTO, 

ENTRETANTO, QUERIDA TELMA, NA VIDA DE DEUS 

PRECISAMOS ESTAR CONSCIENTES DE QUE TANTO 

O PASSADO QUANTO O FUTURO SÃO MEIAS 

VERDADES DENTRO DO NOSSO ESQUEMA 

REENCARNATÓRIO, POTENCIALIZANDO O NOSSO 

PRESENTE...  

OU SEJA, SE CAMINHARMOS NO MUNDO SEM A 

PRESENÇA DA HISTÓRIA QUE FICOU PARA TRÁS, 

OU MESMO SEM O DESTINO QUE NOS AGUARDA A 
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DIANTE POR FORÇA DE NOSSA ATENÇÃO E DA 

NOSSA BUSCA INCESSANTE PELO FUTURO DE PAZ, 

É CERTO QUE O PRESENTE FICARÁ UM TANTO 

CAPENGA, POIS ESTARÁ LHE FALTANDO, 

EXATAMENTE, AQUELE DESEJO TODO ESPECIAL 

DE PROGREDIR, CRESCER, E SE ELEVAR NA 

ETERNIDADE COM DEUS!... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 03 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

querida amiga do Estado da Bahia.  

   

Aliás, foi o próprio Espírito do querido Dalai Lama que 

nos orientou nesta psicografia, em Desdobramento 

Astral, já que o seu desejo era o de acrescentar um 

“algo mais” ao comentário dele mesmo, pelo menos 

dentro do que somos capazes de viver ainda em termos 

de existência tridimensional, que, segundo ele, ficou 

desprovido de racionalidade, já que apesar da boa-
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intenção de quem o divulgou, redimensionou a sua 

palavra de uma maneira limitada, criando um 

determinado limite à compreensão total do seu 

pensamento original.  

Ele ainda nos sugere a seguinte canção: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sU9fClvdo5s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sU9fClvdo5s
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MENSAGEM # 20: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

QUERIDA AMIGA, VALDIRENE! ESTAMOS TÃO 

INTIMAMENTE LIGADOS UNS AOS OUTROS, E 

UNS PELOS OUTROS, QUE REALMENTE FICA 

IMPOSSÍVEL RECONHECER QUEM SÃO OS NOSSOS 

IRMÃOS OU FAMILIARES, AMIGOS OU INIMIGOS, 

VISTO QUE A VIDA NA TERRA MATERIAL, EMBORA 

MUITO LIMITADA, QUANTO NAS DIMENSÕES DO 

ESPÍRITO LIBERTO, SEMPRE MAIS ESTUANTE, 

EXECUTA PARA CADA UM DE NÓS, SERES 

SUBSTANCIALMENTE INTEGRADOS AO TODO-

MISERICORDIOSO, TUDO O QUE DESEJAMOS E 

TUDO DE QUE NECESSITAMOS, SEMPRE NOS 

TRAZENDO, À PRESENÇA, AS PESSOAS COM AS 
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QUAIS ESTAMOS LIGADOS, SEJA PELOS LAÇOS 

DO AMOR OU PELOS DO ÓDIO...  

CERTAMENTE, PORQUE O DESEJA 

QUE OS AMEMOS DE TODO O CORAÇÃO!...  

PORTANTO, MINHA GENEROSA NOVA AMIGA DO 

FACEBOOK, VAMOS CONTINUAR TRABALHANDO 

PELA REALIZAÇÃO DO "BEM-INCONDICIONAL", 

DERRAMANDO SOBRE CADA CRIATURA, NOSSO 

FAMILIAR OU NÃO, AMIGO OU DESAFETO, O QUE 

DE MELHOR TEMOS EM NÓS PRÓPRIOS, NÃO 

LIMITANDO SENTIMENTO E NEM PREVENDO 

FALÊNCIAS...  

POIS DEUS CUIDA DE NÓS COM MUITO MAIS 

HABILIDADE E PREVIDÊNCIA DO QUE AS AVES DO 

CÉU CUIDA DO SEU PRÓPRIO ALIMENTO, ISSO, A 

CADA DIA E A TODA HORA!...  

MUITA PAZ, FELICIDADE, E ALEGRIA SEMPRE!!! 

 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 03 de setembro de 2016) 

Nota: Esta é uma Mensagem que foi encaminhada pelo 

Facebook a uma nova amiga do Estado de Minas 

Gerais, em forma de um carinhoso alerta sobre 

determinadas postagens de baixo conteúdo moral, já 

que a nossa meta, quanto o nosso objetivo, enquanto 

Cristãos, é o de promover no Mundo Material a 

Mensagem Pacificadora da Boa Nova do Cristo 

Amado, embora também precisemos reconhecer que 
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muitas pessoas, apesar de merecerem todo o nosso 

respeito e consideração Evangélica, estão mesmo é 

precisando de uma boa “corrigenda”, e aqui eu me 

refiro a uma corrigenda moral, como aquela que, 

muito provavelmente, deixaram de receber na infância 

pelos seus desatentos pais, e/ou familiares.  

Se a lei humana nos permite repreender, pois que 

repreendamos (OESE), mas sem que venhamos a 

tomar nas próprias mãos a louca proteção de fazer 

justiça, uma vez que Justiça humana tem os seus 

procedimentos de atuação em nossa defesa!  

Mas que, antes de tudo, Eduquemos!... 
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MENSAGEM # 21: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Já eu não concordo, querida Kristal!... Rsrsr...  

Na verdade, se não estivermos bem-intencionados 

diante de qualquer situação na vida, seja na busca 

de um grande e verdadeiro amor, ou na 

aptidão de uma tarefa profissional, será mesmo 

impossível que venhamos a ter sucesso que nos 

permita uma felicidade qualquer, mesmo que 

relativa, já que estamos todos por aqui numa busca 

incessante pela Felicidade Maior, seja no Céu da 

Terra, ou em qualquer outra parte dos Universos 

Infinitos de Deus, que possa nos acolher o 
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coração sempre bem-intencionado, e, 

invariavelmente, carregado de sentimento 

puro!...  

Boa intenção, no entendimento dos Espíritos de 

Luz, significa... "AMOR", "CARINHO", 

"RESPEITO", "AFETO", "DEVOÇÃO", enfim, tudo 

o que a gente, como criaturas substancialmente 

sentimentais, precisamos de receber e dar!... 

Rsrsrs... 

Enfim, não sei como haveremos de "procurar um 

parafuso" que deva estar solto dentro de nossa 

cabeça, sem que antes nos dediquemos a jogar o 

lubrificante maravilhoso do Amor nas demais 

engrenagens de nossa alma, a começar pelo 

nosso próprio coração!...  

EMMANUEL, POR MEIO DE CHICO XAVIER, TANTO 

QUANTO ALLAN KARDEC, O GRANDE 

DESBRAVADOR DO ESPÍRITO, AFIRMA-NOS QUE 

NASCEMOS E RENASCEMOS EM BUSCA DE 

EVOLUÇÃO, E NÃO CONSEGUIREMOS ESSE 

DESIDERATO SEM A COMPANHIA-AMADA DE 

NOSSA ALMA... "A ALMA QUERIDA DE NOSSA 

ALMA...”  

PORTANTO, MINHA QUERIDA KRISTAL, O QUE 

FALAMOS A POUCO ESTÁ PERFEITAMENTE DENTRO 

DO CONTEXTO!...  

POIS, ENTÃO, QUE ABRAMOS O CORAÇÃO DA 

GENTE PARA O AMOR!... POIS SEM ELE, NADA 
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FEITO, DENTRO DO COMPLEXO SISTEMA DE 

MUNDOS (MENTAIS!) PARALELOS, QUANTO 

ETERNOS! 

ANTES DE "CONSERTAR" A CABEÇA, VAMOS 

"ILUMINAR" O NOSSO CORAÇÃO!... rsrs...  

Abraços, querida amiga! 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 04-05 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem, em encaminhada pelo Facebook a 

uma nova amiga, em forma de um carinhoso alerta 

sobre determinadas postagens que aparecem na 

Internet. 
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MENSAGEM # 22: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Olá, querida Ica, sempre será uma imensa alegria 

fazer novas amizades, seja aqui em meu simplório 

bairro de Salvador, na Bahia, como na região 

sombria da França, que abriga os nossos irmãos 

desesperados da guerra, que infelizmente não 

tiveram, ainda, a felicidade de serem acolhidos "de 

verdade" no coração daqueles e daquelas que mais 

possuem e que, por enquanto, muito pouco 

compartilham...  

Por isso mesmo, minha cara irmã brasileira, como 

crentes em Deus, em qualquer religião que 

estejamos temporariamente transitando pelo 

mundo, procuremos dar o nosso exemplo de 

bondade, respeito, solidariedade, e, acima de 

tudo, de sincera Caridade..., já que é isso que o 

Senhor da Vida espera de nós!...  

Naturalmente, que não estamos aqui julgando e 

nem condenando, absolvendo e nem perdoando a 

ninguém, pois não temos esse poder, por conta de 
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nossa própria desvalia pessoal, mas, unicamente, 

trazendo à nossa lembrança a mensagem imortal do 

AMOR, como Jesus Cristo nos legou há mais de 

2000 mil anos passados...  

Que o Brasil seja sempre louvado pela sua história 

de paz e de respeito ao próximo, apesar de suas 

eventuais mazelas morais como nação, ou como 

Projeto Futuro de... 

, segundo a palavra de 

Humberto de Campos, pelo Chico Xavier! 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 08 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

nova amiga, que acabara de nos aceitar como contato 

pela Internet, recordando que essa mensagem veio à 

baila um dia após as comemorações do Dia da 

Independência no Brasil. 
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MENSAGEM # 23: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Querido amigo! Refugia-te na esperança de uma 

Vida Melhor..., seguindo confiante, nesta atual 

experiência terrena, como se já estivestes diante do 

Altar da glória celeste...  

Esquece o passado de tormentas, e as ingratidões 

dos seres, nosso irmãos pequeninos diante de Deus, 

que, ainda, não souberem, ou não desejaram, te 

compreender, esforçando-se, a cada passo do 

caminho, para não entregar o próprio coração à 

melancolia, ou à tristeza...  

Compreendendo, você, que se hoje somos vítimas 

da ignorância de muitos, ou até da maldade de 

alguns, é porque, por enquanto, precisamos 

intensamente de derramar algumas pequeninas 
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lágrimas que possam nos encharcar a própria alma 

criminosa do passado distante, ou mesmo próximo, 

"por benditas ofertas de luz", sem que, no 

entanto, nos sintamos defrontados por qualquer 

desistência diante de nossa profunda necessidade 

de vitória, sobre nós mesmos!...  

Sigamos com fé, e em paz, com Jesus Cristo.  

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 11 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a um 

determinado grupo Espírita da Internet, que 

acabávamos de conhecer e curtir. 

Ao escrever mediunicamente essa mensagem, notamos 

a presença amorosa de André Luiz a me ajudar a 

escrevê-la, porém, quando viemos para o notebook 

encaixá-la em nosso Livro (26) de agora, ele me 

esclareceu que a sua participação, aqui, fora, 

unicamente, a do Assistente espiritual amoroso, já 

que, em verdade, ele apenas recorreu aos dispositivos 

de meu Espírito para a execução dessa tarefa, que, em 

verdade, cabia a mim mesmo. (Rsrsrs). 
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MENSAGEM # 24: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Você faz bem, Vilma!...  
 

Quem espera e ora, acrescentando aí as boas-ações, 
sempre encontra solução paras as inúmeras dificuldades 

da vida humana... Não é verdade? 
 

Geralmente, as pessoas que pensam com Jesus e agem 
procurando agir como Jesus nos ensinou, são taxadas 

de esquizofrênicas, ou coisa que o valha... 
 

Sem saberem eles, os adversários gratuitos do Divino 
Amigo, que o mundo está desabando exatamente por falta 

de gente, por aqui, que viva em Espírito como nos foi 
ensinado pelo Mestre... 
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Aí fica cada um de um lado tentando fazer a sua parte, uns 
no mal e outros, graças a Deus, no bem... 

 

No final das contas, todos e todas vão receber aquilo 
que tiverem semeado... 

 
Entendeu, minha amiga? 

 
Estamos aprendendo juntos!!! Eu aqui e você aí... 

 
E vamos caminhando para frente e para o Alto!! 

 
Sempre busque estudar o Espiritismo, particularmente 

pelos Livros de Chico Xavier, que se seguem aos de Allan 
Kardec... 

 
Vivaldo P. S. Filho                                                          

(Salvador/BA, 02 de setembro de 2016) 

Nota: Diálogo mantido pelo Facebook com uma companheira 

iniciante de Espiritismo.  
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(Vol. # 1)

 

Pelo Espírito André Luiz                                                        

Com  
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As Mensagens da                                                                 

 
__________

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Alice Faye 

 

Alice Faye, nome artístico de Alice Jeane Leppert (Nova York, 5 de maio de 1915 – Rancho 

Mirage, 9 de maio de1998) foi uma atriz e cantora estadunidense. Faye foi uma das principais 

estrelas de sua época, com um lugar permanente na história do cinema. Ela se tornou a estrela 

No. 1 de bilheteria da 20th Century Fox antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é 

também lembrada por ter apresentado pela primeira vez a música que ganhou o Oscar de 

melhor canção original,You'll Never Know, no filme Hello, Frisco, Hello de 1943. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1915
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rancho_Mirage
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rancho_Mirage
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_can%C3%A7%C3%A3o_original
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_can%C3%A7%C3%A3o_original
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hello,_Frisco,_Hello
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_Faye
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. 

 

Confiança, Fé e Caridade 

CAPÍTULO # 1 

Pelo Espírito Alice Faye 

   Temos tanto o que dizer, mas infelizmente o nosso 

tempo é curto e, como todos bem já devem saber, 

cada tempo perdido em lamúrias e lamentações será 

sempre um elo de ligação da gente com as sombras 

de nós mesmos, invariavelmente, arrojando-nos a 

mais trevas e a mais aflições... 

   Não que a nossa intenção, a dos Mensageiros 

Espirituais que aqui voltam do Mais Alto com a 
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vontade muito saudável de lutar e de servir pela 

causa do amor e do trabalho, enfim, seja a de não 

machucar ainda mais os nossos corações já tão 

machucados pelas refregas da vida de ontem, 

esquecendo-nos dos que sofrem, daqueles e 

daquelas que, de alguma maneira, necessitam de 

desabafarem com um amigo ou com uma amiga, 

mas, antes de tudo, o de observarmos o quanto 

ainda precisamos nos deter na execução de 

tarefas que realmente nos Elevem o Espírito, 

muitas vezes cansados, mas que jamais poderá 

está esgotado, pois no serviço cristão, em qualquer 

denominação religiosa que se encontre a Terra, pela 

Caridade, pela Humildade e pela Simplicidade, é que 

decididamente haveremos de encontrar a felicidade 

real, perfeita em Deus, sem que qualquer mácula de 

materialidade, de qualquer angustia ou sofrimento,  

possa lhe obscurecer a trajetória rumo ao Infinito. 

  

Irmã Dulce & Albert Einstein. 

   Sejamos um sábio cientista ou uma venerável 

religiosa, homens e mulheres comuns, ou não, diante 

das agruras da vida terrena, sejam elas materiais 
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e/ou morais, sempre seremos convidados pela nossa 

própria consciência a seguir os passos que nos cabe 

empreender, sem que tenhamos que nos recorrer da 

memória, somente para saudar as dores e as mágoas 

passadas, como se isso pudesse valer alguma coisa 

para a execução das nossas tarefas presentes e 

futuras... 

   Se precisamos ter fé e confiança, não podemos 

permitir que a desilusão e a antipatia dos outros, em 

relação a nós mesmos, e/ou vice e versa, venham a 

ser motivos para a nossa desconcertante vocação 

para o naufrágio... 

   Como os apóstolos da Nova Fé, os espíritas, em 

particular, deverão ser os primeiros a se 

conscientizarem da necessidade de deixar para traz 

todo o mal, seguindo para a frente: 

   - Soberano. 

   - Justo. 

   - Fortalecido em Deus e profundamente caridoso. 

   As minhas palavras, por mais insignificantes que 

sejam, ou possam parecer ou representar para 

alguns cristãos desatentos, isso, somente em relação 

à minha acanhada personalidade espiritual, pois nada 

sou, são os votos de serviço, de devoção, e de amor, 

de quem já cruzou muitas vezes os Horizontes Largos 

dos Mundos Invisíveis na direção da Terra Material, 

em meio a outras muitas e doces Comunidades de 

Seres Espirituais que tem procurado incentivar os 
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homens e as mulheres da vida material ao bem 

maior, pela Educação do Evangelho. 

 

   Pois, que nenhum de vocês possa temer a palavra 

do Messias. 

   - Sexo e Amor se definem pela devoção à Deus. 

   Por isso mesmo, não se atemorizem diante das 

Mentalidades Angélicas que, vez por outra, descem 

do seu com a intenção de vos 

educar e vos instruir pela força e pelo poder das 

palavras de coragem de destemor do Senhor, já que 

o AMOR, indiscutivelmente, será sempre uma peça 

preciosa do erário divino nas mãos daqueles que lhe 

respeita os princípios de lealdade, de fraternidade, e 

de solidariedade... 
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   Como já nos alertou o querido  (por 

Chico Xavier), se algo não está dando certo dentro 

do nosso ambiente social ou familiar, que tomemos 

outros rumos, procurando exercitar a nossa 

verdadeira lealdade à Jesus Cristo onde o nosso 

coração se aconchegar, e a nossa consciência não 

reclamar. 

   - Deus nos vê e nos ouve por toda a ação. 

   Se a nossa intenção for boa, tudo estará perfeito 

para Ele, quanto para nós mesmos. 

   E aqui, eu me dirijo mais diretamente aos crentes 

de nossa causa que, em qualquer medida, temem se 

distanciarem do seu companheiro ou da sua 

companheira, acreditado que estariam cometendo 

um grande pecado papal, quando, em verdade, o 

pecado está em viver ao lado de um homem ou de 

uma mulher sendo infeliz e fazendo o outro ou a 

outra mais infeliz ainda. 

   Se bem que esta minha pequenina exposição deve 

chegar num momento muito adequado, visto que não 

são poucas as pessoas que estão sofrendo a angústia 

de não ter acertado na escolha de um relacionamento 

atual, mas que, podem crer, se vigiarem e orarem 

um pouco mais haverão de acertar da própria vez, 

pelo menos é o que realmente desejamos para todos 

e para todas!! – Risos... 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                        

(Salvador/BA, 01 de junho de 2016) 
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   Nota do médium: Todos os verdadeiros Instrutores 

da Vida Maior, desde os dias atuais, são 

unânimes em nos afirmarem que... “esquecer todo o 

mal” não quer dizer “que o mal não exista”, já que 

seria um enorme contrassenso, diante de tantas 

amarguras e de tantos desatinos por qual passam os 

homens e mulheres, intimamente falando, acreditarmos 

que ele, infelizmente, não fizesse ainda parte da 

psicologia dos seres atrasados da Terra. 

   O que esta querida Amiga Espiritual está nos dizendo 

é que não paremos diante das imensas maldades 

perpetradas pelos seres encarnados, ou desencarnados, 

senão o tempo suficiente para avaliarmos a moral do 

mundo e a nossa decidida e necessária ação no bem 

imortal, estejamos no corpo de carne ou já transitando 

pelos Mundos Invisíveis.  

   Um outro ponto de relevância para o nosso estudo, 

dentro do seu pensamento muito lúcido e esclarecido, 

não nos esquecendo que estas Entidades da Luz foram 

pessoas de grande cultura na Terra Material antes de 

desencarnarem, até mesmo por força da própria 

profissão, é o fato de ela ter deixado esta carta espiritual 

em Homenagem à Lei do Divórcio (Lei nº 6.515, de 

26 de dezembro de 1977), que, segundo ela mesma, fez 

com que a justiça brasileira desse condições aos seres 

encarnados de tentarem corrigir uma situação que, a 

rigor, já havia começado errada. 
 

   Como costumava dizer Chico Xavier, antes de sua 

desencarnação: “Há encontros que são verdadeiros 

reencontros. E há reencontros que são verdadeiros 

desencontros.” 

_______ 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiCtYT-rofNAhWGqR4KHeMvBJQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2Fleis%2FL6515.htm&usg=AFQjCNFklSMJFPMzX2MvfdEZmZhc6pmmCg&sig2=vhgtPt6dLJ7PpKoQFxU1ag&bvm=bv.123325700,d.dmo
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiCtYT-rofNAhWGqR4KHeMvBJQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2Fleis%2FL6515.htm&usg=AFQjCNFklSMJFPMzX2MvfdEZmZhc6pmmCg&sig2=vhgtPt6dLJ7PpKoQFxU1ag&bvm=bv.123325700,d.dmo
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   De qualquer maneira, minha gente, temos certeza de 

que por uma apreciação mais detida em “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, em seu Capítulo XXII, NÃO 

SEPAREIS O QUE DEUS JUNTOU, item 5: O divórcio, 

poderemos nos tranquilizar a todos e todas e esclarecer 

a todos e todas que passaram, ou estejam passando, 

pelo processo de separação legal, ou não. 
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Carmem Miranda 

 

Maria do Carmo Miranda da Cunha GOIH • OMC [1] (Várzea da Ovelha e Aliviada, Marco de 

Canaveses, 9 de fevereiro de 1909 — Los Angeles, 5 de agosto de 1955), mais conhecida 

como Carmen Miranda, foi uma cantora e atriz luso-brasileira. Sua carreira artística 

transcorreu no Brasil e Estados Unidos entre as décadas de 1930e 1950. Trabalhou no rádio, 

no teatro de revista, no cinema e na televisão. Foi considerada pela revista Rolling Stone como 

a 15ª maior voz da música brasileira. Um ícone e símbolo internacional do país no exterior. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Infante_D._Henrique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_M%C3%A9rito_Cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmen_Miranda#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_da_Ovelha_e_Aliviada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1909
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_portuguesa_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmen_Miranda
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Alegria em Nós 

CAPÍTULO # 2 

Pelo Espírito Carmem Miranda 

    Geralmente, as pessoas, às quais me incluo, têm a 

falsa impressão de alegria e de felicidade nas coisas 

mais absurdas!... 

   Geralmente, somos defrontados, no dia a dia da 

vida, por pequeninas ações do cotidiano em forma de 

festejos e de congraçamentos sociais, como se estes  

pseudo-encontros festivos estivessem realmente 

em conexão com a verdadeira alegria, pela qual 

poderíamos converter as dolorosas lágrimas e as 

inúmeras dores dos momentos de tristeza e solidão 

que passamos, intimamente ou coletivamente, em 

formosas orquídeas da esperança e da sinceridade 
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entre todas as criaturas, que, em tese, devem se 

amarem e se compreender umas às outras... 

   De início, é certo que vocês, meus irmãos e irmãs 

da vida planetária, já devem estar percebendo que, 

em nada, estamos de acordo como vem sendo 

conduzidas as festividades humanas, seja no 

esporte, na cultura do entretenimento, e mesmo do 

lazer, pois se vemos muitas gente se sentindo “bem” 

com a vida que estão levando nessas aglomerações 

da cultura e da arte, mesmo da política e da ciência, 

sempre conduzidas por mãos hábeis na orquestração 

dos “comes e bebes”, vamos também observar que 

muitas dessas mesmas pessoas haverão de passar 

“muito mal”, e muito mal mesmo, quando estiverem 

a passar, em definitivo, para o Lado de Cá da Vida, 

não somente pelo fato de terem se aproveitado em 

demasia das lautas mesas do cardápio carnívoro e do 

alcoolizado que tato agradam os apetites e os vícios 

da maioria de vocês, os seres humanos, mas, 

sobretudo, por terem se permitido, bem lá no íntimo 

de seus corações, se encorajarem a outros tipos de 

festividades que não somente os da cultura e do 

entretenimento sadios, por força dos seus 

múltiplos pensamentos pecaminosos e carregados de 

voluptuosidades parasitárias..., sim, porque quem 

pensa que a vida humana está tendo o seu termo 

com a morte carnal, se engana em seus objetivos de 

apagar de sua consciência tanta loucura, e porque 

não dizermos também... tanta bestialidade!!  

___________________ 
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“A maior tragédia da minha vida foi ter vendido 

cachaça.”  

– Chico Xavier                                                                                               
(Ao comentar sobre o tempo de juventude que trabalhou num empório em Pedro 

Leopoldo, Minas Gerais).                                     

___________________ 

   Infelizmente, na maioria dos casos e ocasiões nas 

quais estamos, mais ou menos, nos defrontando, 

quando partimos Daqui para aí, na condição de 

singelos Protetores desencarnados, mas, sim, cheios 

de boa-vontade para com cada um de meus irmãos 

e irmãs da senda terrena, temos visto uma imensa 

quantidade de criaturas, de ambos os Planos da Vida, 

numa imprevidente troca de vapores espirituais 

enfermiços, dificilmente nos dando condições de 

verificar aonde começa e aonde termina as obsessões 

que passam a nutrir, uns pelos outros, com todo o 

gosto dos partícipes das festividades babilônicas, 
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pelo menos aquelas que mais se comparavam aos 

depósitos humanos de carnes e depravação... 

   Evidentemente, que pela minha própria índole 

romântica e muito alegre, festiva (risos), não sou 

contra os seus “encontros sociais”, o lazer, e nem tão 

pouco contra os prazeres que, de uma maneira geral, 

são proporcionados pela Cultura do esporte, e assim 

por diante, mas eu fico a me perguntar: COMO PODE 

O HOMEM E A MULHER TERRENO SE COMPORTAREM 

DE UMA MANEIRA TÃO MAL EM AMBIENTES DE 

NATUREZA TÃO ELEVADA?!... 

  

   Sim, porque sabemos que tudo vem de Deus. 

   Toda forma de alegria será sempre uma centelha 

de amor e de carinho, de ternura e de felicidade, que 

fora depositada em nossos corações, e em nossa vida 

exterior, como uma forma de nos encantar a própria 

existência, seja ela nos Planos Invisíveis ou ainda na 

Terra, não importa. 
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   Realmente, toda ocorrência de natureza sadia vem 

sempre de Deus. 

   O problema é que os homens e mulheres, 

infelizmente, tem se permitido fazer com que estas 

homenagens de “ALEGRIA EM NÓS” se apresentem 

no mundo como meras representações do que de pior 

existe nos mundos primitivos da Terra...,  ou os meus 

irmãos (ãs) encarnados acreditam que estes seres 

horrendos, que habitam os seus mais terríveis 

pesadelos, só existem, mesmo, em seus sonhos de 

pecado e de prazeres sem pudor, sem respeito, e 

sem qualquer valor para o coração?!... 

 

   Pois podemos assegurar a cada um de vocês, meus 

filhos e filhas da alma, que por cada gota de cerveja 

tomada, como por cada pedaço das vísceras que 

consomem, haverão de se haver com a imensa 

corrente de criaturas-bestiais que, do Lado de Cá da 

Vida, já lhes aguardam para “a grande festa”, onde, 

lamentavelmente, consumirão mais carnes e mais 
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bebidinhas..., todos jutos a mesma loucura festiva, 

tudo em nome do amor que desconsideraram e do 

respeito que não souberam, ou não quiseram, dar às 

coisas do . 

   Mas, que vocês não me levem a mal, hem?!... 

   Eu posso lhes dizer que sou um Espírito-Bom, 

mais ou menos tarimbado nessas coisas (risos), 

embora a fatalidade das minhas palavras!!...  

   Afinal de contas, minha gente, nunca será 

demasiado desgastante para qualquer Espírito bem-

intencionado tentar salvar algumas poucas almas do 

purgatório terrível da própria consciência em 

chamas, aliás, antes que seja tarde demais, ou algo 

semelhante a isso, porque se o inferno-eterno não 

existe, certamente que poderá durar muito tempo 

para muitos de nós, até quando não estivermos 

preparados para adentrar o Céu da Paz e da Alegria 

Real,  já que o Senhor nos lecionou como princípio da 

Verdade: A Caridade, que deve ser praticada tanto 

aos outros como à nós mesmos!! 

   E é pela caridade que voz rogo atenção para os 

seus pensamentos e para as suas ações. 

   Vejam lá que tipo de festa vocês estão produzindo 

para o seu futuro. 

   Que Deus nos abençoe. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                     

(Salvador/BA, 02 de junho de 2016) 
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______________ 
 

Nota do médium em 02/02/2022: 

   Para a maioria das pessoas, que ainda não estão 

familiarizadas com as ocorrências de natureza Espiritual, 

pode parecer que esta amada Entidade da Luz esteja 

sendo muito exigente em relação aos ‘quadros festivos’ 

da acanhada existência terrena, até por conta de não 

terem acessado alguns dos Livros espíritas que tratam 

mais diretamente dos casos de obsessão, crendo-se 

todos e todas mais ou menos imunes à esta realidade 

que, diga-se de passagem, faz tremer qualquer coração 

que esteja diante de um obsessor, quanto mais de um 

vampiro que, por sua vez, vem sugando as energias dos 

que ainda prezam pelos vícios de toda ordem, sejam eles 

morais e/ou materiais, aliás, dentro desse conjunto de 

duras e  lamentáveis provações para todos os Espíritos 

enfermos, de ambos os Lados da Vida, podemos citar as 

obras de André Luiz, que tratam do vampirismo, além 

do que tenho, eu mesmo, podido observar pela minha 

mediunidade de vidência e efeitos físicos, por exemplo, 

que tem me dado condições de verificar o enorme perigo 

da bebida-alcoólica durante estes ‘inocentes tragos’, 

quanto o do deleite a que muitos e muitas de nós se 

entregam nos ambientes onde imperam a lascívia e o 

vício da bebida-alcoólica, por exemplo, embora a gente 

não desconsidere que, em meio ao joio, sempre poderá 

surgir o verdadeiro trigo. 
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Mary Astor 

 

Mary Astor (Quincy, 3 de maio de 1906 — Los Angeles, 25 de setembro de 1987) foi 

uma atriz norte-americana. Nascida Lucile Vasconcellos Laghanke, era filha de 

um imigrante alemão, Otto Ludwig Langhanke, e de uma estadunidense de Illinois, Helen 

Marie Vasconcellos, descendente de portugueses e irlandeses. Iniciou a carreira no 

cinema com pequenas participações, e muitas vezes não creditada, em 1921, no 

filme Sentimental Tommy("Tommy, o Sentimental"), aos 15 anos de idade, em uma cena 

que acabou sendo cortada do filme. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quincy_(Illinois)
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1906
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mary_Astor
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Alegria em Nós 

CAPÍTULO # 3 

Pelo Espírito Mary Astor 

    Se hoje me sinto feliz do Lado de Cá da Vida, não 

é pelo fato de eu ter ganho a estatueta mais cobiçada 

do mundo artístico, ou por ter participado de alguns 

dos mais surpreendes enredos da cinematografia 

sinistra de Hollywood, USA, mas, sim, pelo fato de eu 

ter podido dar o meu quinhão de sofrimento e de 

tolerância pelas inúmeras pessoas que mais 

desejavam “me enterrar viva” do que me fazerem 

alguma carícia, mesmo quando eu tirava a minha 

roupa às escondidas de suas próprias esposas, nunca 

generosas, mas sempre havidas por bajulação e por 

lisonjas!... 
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   É verdade que não me encontro na companhia dos 

Anjos Celestiais, entretanto posse lhes assegurar, 

meus irmãos e irmãs de carne, que, por aqui, onde 

eu resido atualmente, vejo as coisas bem mais 

claramente e às compreendo como uma verdadeira 

dama da prudência!... 

   Há há há!...  

   Neste momento, o meu adorável e muito querido 

médium, Vivaldo, acaba de ser alertado pelo Grande 

Juiz de Nossas Vidas a amansar um pouco mais as 

minhas palavras, muito persuasivas, é certo, mas 

também carregadas de rigor... 
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   Não que eu seja intolerante, mas a audácia sempre 

foi um ponto convergente entre a minha índole e o 

meu caráter..., nunca demasiadamente grosso ou 

indelicado, mas sempre persuasivo, aliás, o que me 

custou muitos desgastes e muitas aflições, pois 

se há uma coisa que os “grandes” da cinematografia 

hollywoodiana não suporta os outros, a não ser neles 

mesmos, é o fato de existirem criaturas sinceras, 

sinceras demais...  

   Eles preferem viver de ilusão..., aliás, ilusão é o 

seu ganha pão... (Risos da benfeitora!). 

   Mas deixando as brincadeiras um pouco de lado, 

embora o nosso arsenal de boa-vontade e de 

paciência seja sempre muito frágil, muito limitado 

mesmo, vamos dizer que aqui estou de volta com 

vontade de vomitar na cara de todas aquelas pessoas 

que se fazem de bonzinhos, mas que, lá no fundo, no 

fundo de suas cuecas, ou calcinhas (risos), não 

passam de verdadeiras feras-assassinas, tristemente 

e assustadoramente ansiosas por poderem devorar 

as ‘criancinhas’ indefesas da vida planetária, crianças 

apenas no sentido alegórico, estejam estes indefesos 

amigos do bem e da paz em condições de proteção 

ou não, já que a preferência deles é a de forçar 

a natureza das suas vítimas com a intenção de 

lhes seduzirem para o caminho da desgraça 

moral... 

   Afinal, de quem estou falando? 
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   Daquelas criaturas que atualmente se encontram, 

particularmente, entre os espíritas confessos, loucos 

por desarticularem qualquer Serviço Mediúnico que 

não tenha a “autoridade” das suas bênçãos, como se 

os (as) médiuns tivessem que lhes pedir alguma 

autorização para executar a tarefa que lhes cabem 

realizar em nome do Cordeiro de Deus. 

 

   Graças ao Pai Celestial, o tempo de caças às bruxas 

já se foi há muito tempo, e hoje o que mais vemos 

são criaturas, trabalhadoras da causa, libertárias e 

libertadoras, agindo segundo a sua própria 

consciência e sentindo segundo a sua própria 

percepção, e não se conduzindo pela maneira que 

outras pessoas desejam, pois que a Mediunidade 

é um mundo particular em si mesma, nunca restrita, 

ou subordinada a conceitos pré-estabelecidos, 

abstração feita do O Livro dos Médiuns, quando 

Allan Kardec, o grande desbravador do Invisível, na 

sua indisfarçável genialidade insurgiu-se contra o 
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passado de sobras do clero romano, não somente 

aperfeiçoando os mecanismos de comunicação com o 

Mundo Oculto da gente, mas, inquestionavelmente, 

proporcionando a todos e todas, sem distinção, toda 

uma particular maneira de agir e de se servir de suas 

múltiplas forças magnéticas e mentais, emocionais e 

intelectuais, sem qualquer tipo de ortodoxia que 

lhes tolhesse a espontaneidade, embora com 

algum método e sistema, mas sempre libertário e 

propiciador de desenvolvimentos múltiplos. 

 

Se o Codificador nos libertou do atraso intelectual e 

dos dogmas, nós agora precisamos nos libertar das 

correntes da arrogância e da subserviência.  

   Que o Bom Deus Salve o Espiritismo. 

Vivaldo P. S. Filho                                        

(Salvador/BA, 02 de junho de 2016) 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 284 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

______________ 
 

Nota do médium em 03/02/2022: 

   Em meu Livro de # 1, que foi mediúnico e de também 

de pesquisa, pude relatar várias ocorrências pelas quais 

eu mesmo passei durante os meus primeiros anos 

, dias difíceis que 

travei com muitos adeptos do Espiritismo que, pelo 

menos a meu ver, pareciam verdadeiras feras tentando 

me aprisionarem nas suas obscuras ideias de uma 

Doutrina elitizada, e cheia de preconceitos, como a 

lutarem o tempo inteiro para me persuadir a não seguir 

na mediunidade senão pelos seus gostos e/ou pendores 

pseudo-cristãos... 

   Até porque, eles viam em mim, por assim dizer, um 

perigo para os seus interesses pessoais de poder e de 

comando dos Cetros Espíritas por onde passei, pelo 

menos em sua maioria, chegando eles e/ou elas a 

tentarem me desarticular os próprios ideais e as próprias 

faculdades psíquicas, certamente, movidos que estavam 

pelo ciúme e/ou pelo despeito. 

   Mas, enfim, depois de muitas lutas travadas e refregas 

interiores e/ou exteriores, estou aqui, tentado cumprir 

com a minha Tarefa Com Jesus... 
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Spencer Tracy 

 

Spencer Tracy (Milwaukee, 5 de abril de 1900 – Los Angeles, 10 de junho de 1967) foi um 

famoso ator de cinema norte-americano. Filho de pais católicos, Spencer estudou em 

colégio jesuíta. Nesse colégio conheceu o também futuro ator Pat O'Brien. Em 1917 os 

dois abandonaram os estudos e se alistaram na Marinha para participarem da Primeira 

Guerra Mundial. Mas acabaram ficando no estado da Virginia durante a guerra. Depois foi 

transferido para Wisconsin, onde terminou seus estudos. Nesse tempo começou a atuar 

no colégio e acabou decidindo seguir carreira de ator. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Spencer_Tracy  
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Analfabetismo Espiritual 

CAPÍTULO # 4 

Pelo Espírito Spencer Tracy 

    Dia após dia. 

   Ano a pós anos. 

   A cada minuto da história do mundo, vamos vendo 

o homem e a mulher se colocar de prontidão diante 

da extrema necessidade de se Desenvolver: 

   - No amor. 

   - No afeto. 

   - No respeito. 
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   - Na lealdade. 

   - Na honestidade. 

   - Na compreensão. 

   - Na Caridade. 

   Embora, estejam todos sempre dispostos, e muito 

dispostos mesmo, a se desenvolverem na escola da 

intelectualidade, por meio de ações incansáveis: 

   - Na escola. 

   - Na faculdade. 

   - No comércio. 

   - Na indústria. 

   - Na administração pública e/ou privada. 

   Seja lá como for, minha gente, sempre tem aquele 

tempinho extra para cuidar das coisas relacionadas 

ao “bolso”, como se nada mais lhes fosse do interesse 

que não o ganha pão da vida material e as frenéticas 

orquestrações da vaidade, do orgulho, e da louca 

pretensão de se darem todos (muito) bem na vida, 

isso... “a qualquer custo”!... 

   E do Lado de Cá da Vida, após termos partido do 

mundo terreno como verdadeiros náufragos em 

embarcação de ouro-maciço, notaremos que todo 

o nosso esforço, em amealhar recursos financeiros 

“para o futuro”, de nada nos valeu... 

   Pois, ao adentrarmos portas à frente desse futuro, 

após a perda das ilusões materiais pela morte do 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 288 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

corpo fisiológico, nada mais nos resta senão a própria 

consciência em chamas por termos lutado por nada 

e desperdiçado tanto tempo em coisas inúteis..., já 

que a única coisa, mesmo, que poderia nos valer 

como uma espécie de tábua de salvação deste Outro 

Lado da Vida, fora, exatamente, aquelas preciosas 

joias dos tesouros maravilhosos de Deus que 

mencionamos logo no comecinho de nossa humilde 

Carta Mediúnica, que fazem parte do Seu próprio 

coração, mas que, de uma maneira absolutamente 

inexplicável, nos esquecemos de amealhar: 

   - No cerne de nossa própria Alma. 

   - E no âmago de nosso próprio Espírito. 

 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 289 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

   Agora, que o Deus de Misericórdia nos conceda 

a graça e o alívio de um novo recomeço, quando, pela 

Reencarnação, independente de estarmos, ou não, 

transitando pela faixa psicológica dos homens ou das 

mulheres de carne, claro, porque há reencarnações 

em outros Mundos, sejam Espirituais ou, por assim 

dizer, Materiais, poderemos usufruir da nossa 

experiência: 

   - Na escola. 

   - Na faculdade. 

   - No comércio. 

   - Na indústria. 

   - Na administração pública ou privada. 

 

   Para nos tornarmos muito melhores como pessoas, 

perfeitos, Segundo o Evangelho. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 06 de junho de 2016) 
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______________ 
 

Nota do médium em 03/02/2022: 

   Onde quer que estejamos, certamente que seremos 

capazes de exercer a Caridade, mesmo porque em um 

despretensioso bate-papo em algum transporte coletivo 

– claro, que respeitando os protocolos sanitários atuais 

de combate à pandemia e à epidemia!! –, por exemplo, 

poderemos encontrar a chance de ajudar moralmente, 

ou até financeiramente, aquele ou aquela que, talvez, 

fizemos um grande mal em uma ou em mais de uma 

existência passada... 

   Não é isso?!... 
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Marilyn Monroe 

 

Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson, 1 de junho de 1926 — 5 de 

agosto de 1962) foi uma atriz e modelo norte-americana. Apesar de sua carreira ter durado 

apenas uma década, seus filmes arrecadaram mais de 200 milhões de dólares até sua 

morte inesperada em 1962. Desde então, ela continua sendo considerada um grande 

ícone da cultura popular. 

                                     https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe  
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Uma Escapadinha 

CAPÍTULO # 5 

Pelo Espírito Marilyn Monroe 

   Toda vez que me vejo segura, e sempre que me 

sinto à vontade, volto aqui para dar uma olhadinha 

no Serviço: 

   - De caridade. 

   - De doação. 

   - De solidariedade. 

   - De salvamento. 

   - De reverência. 

   - De cumplicidade. 
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   Estas são, sim, condições indispensáveis do caráter 

humano que precisam ser levadas à sério toda vez 

que nos aventuramos a sair do corpo material, com 

a intenção de nos tornarmos algo úteis aos médiuns 

que, de alguma maneira, nos aguarda o esforço: 

   - Na condução da Tarefa. 

   - Na compreensão diante dos torturados da alma. 

   - No indispensável sacrifício material em benefício 

dos miseráveis, dos mais necessitados!!  

   - No campo vasto das virtudes: pois todas elas, 

sem distinção, e sem que venhamos a enumerá-las 

de uma maneira definitiva, são profundamente 

importantes para que as criaturas de Deus possam 

solidarizar-se umas com as outras, tanto na riqueza 

quanto na pobreza de muitos, oferecendo o que 

temos de melhor aos que precisam mais do que a 

gente, e contribuindo com aqueles que já possuem 

mais do que precisam com a nossa pequenina parcela 

de amor e carinho, afeto e ternura!!... 
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   Não vemos graça alguma em fazer as coisas 

sempre da maneira mais fácil, por isso mesmo que 

fincamos o nosso mastro reencarnatório em uma 

região brasileira onde as energias sexuais estão 

mais em ebulição, onde as jovens e adultas-senhoras 

são os alvos certos de personalidades espirituais 

profundamente atrasadas no campo muito delicado 

da , movidas pelo interesse em 

desfazer o alto índice de criatividade e cultura dessa 

gente sulista, do sudeste do Brasil, por meio de uma 

exacerbação hormonal que tem mais a ver com os 

interesses da genitália, antes que do coração... 

(Risos de Marilyn!).  

   

 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 295 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

   A Natureza é sempre sábia, e cremos que seja por 

isso mesmo que o Pai Celestial colocou ao lado da 

mulher um ser categorizado de força & virilidade, 

para que juntos pudessem trilhar pelos caminhos do 

aprendizado: 

   - Pela força do Evangelho. 

   - Pela ação viril e poderosa do Bem. 

   Não nos esqueçamos de que Jesus Cristo continua 

ao nosso lado, nos conduzindo os passos ainda 

temerários e vacilantes, ofertando a cada um de nós 

todos a esperança-viva e atuante em dias melhores, 

na certeza de que tudo acontece segundo a vontade 

do Todo-Poderoso. 

   Mas, não tem aquele ditado que diz... “Vazei a tua 

parte que o Céu te ajudará”?!... 

   E nesta nossa parte, por mais pequenina que possa 

parecer aos limitados olhos humanos, quando feita 

de coração, com boa-vontade, certamente que será 

levada em conta pelo Celeste Amigo, que vê todas 

as nossas necessidades e muitas limitações, não nos 

deixando órfãos de Sua inesgotável bondade, por 

isso, pessoal, vamos seguido adiante e procurado 

todos e todas fazer alguma coisa, que seja, pelo 

soerguimento do Mundo onde vivemos ou passamos 

a viver pela Reencarnação!! 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 06 de junho de 2016) 
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   Nota do médium: O querido Espírito de Marilyn 

Monroe é uma das Entidades (reencarnadas) que mais 

se apresentam à minha mediunidade.  

   A sua presença é sempre muito suave e carregada de 

amor e tolerância, fazendo-me sentir como um garoto 

feliz e seguro ao lado de uma grande mulher...  

   Ela continua, em Espírito, extremamente encantadora, 

quando a visualizamos com a mesma bela-imagem 

físico-astral de sua última passagem entre nós, na Terra 

Material. 

   O seu próprio poder mental é de impressionar, visto, 

também, que ela possui uma grande cultura mediúnica, 

pois, vez por outra, ela me apresenta algum fenômeno 

psíquico que diz respeito ao nosso campo mental... 

humano-espiritual, em conexão com ela mesma. 
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Antonio Marcos 

 

Antônio Marcos Pensamento da Silva (São Paulo, 8 de novembro de 1945 — São Paulo, 5 

de abril de 1992) foi um ator, compositor, humorista e cantor brasileiro. Antônio Marcos foi 

casado três vezes, sendo a cantora Vanusa sua primeira esposa — com quem teve as filhas 

Amanda e Aretha —, e com Débora Duarte — com quem teve Paloma Duarte.[4] Nos últimos 

anos de sua vida, vivia com Ana Paula, filha de Cleonice Rossi Braga e                                        

enteada de Roberto Carlos. 
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É Agora ou Nunca 

CAPÍTULO # 6 

Pelo Espírito Antonio Marcos 

   Como diria o nosso querido Rei Elvis, em sua 

inesquecível canção... “It´s Now or Never”: 

É AGORA OU NUNCA!... 

   Por isso mesmo que não compreendemos como 

tanta gente sobre a face da Terra Material continua a 

insistir em relações amorosas que, a rigor, nem 

deveriam terem começado, pois, embora sejamos 

fervorosos cristãos e adeptos sinceros do Espiritismo, 

jamais poderemos compactuar com uma vida 

de desolação emotiva!..., sim, porque perdoar e 

vir a compreender as tragedias alheias, quanto às 
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nossas, não quer dizer que devamos achar que tudo 

e todos estão vivendo dentro de um concerto de mil 

maravilhas morais, sem que possamos enfrentar 

todos esses problemas com razão e bom-senso, pelo 

menos não agora, onde atualmente me encontro, 

numa Dimensão do Astral que mais parece com uma 

linda pousada de nuvens suaves, refrescantes, e 

iluminadas de cores e tonalidades róseas, como se, 

verdadeiramente, eu já me encontrasse em algum 

pouso especialmente arquitetado por Deus para os 

anjos da paz e da alegria... 

   É verdade que, uma vez tendo entrado de cabeça 

numa relação-sentimental, mesmo que seja por meio 

de um rápido namoro, não podemos desconsiderar o 

carinho, o afeto, e o respeito que devemos ter pela 

outra parte, seja uma mulher linda ou mesmo não 

tão linda assim, ou por algum homem que seja 

atraente ou nem tão atraente como gostariam as 

mulheres (e os homens!) que fossem, pois Deus 

vasculhará cada uma de nossas ações diante do 

naufrágio da pessoa querida, ou antes querida!... 

   Mas, indiscutivelmente, não podemos ficar a vida 

toda, a existência inteira, remoendo uma “paixão” 

que já acabou, um relacionamento que já não tem 

mais bases reais para uma CONVIVÊNCIA 

PACÍFICA, e também respeitosa, pois, embora 

possam ser, em tese, os dois duas pessoas sensatas 

e familiares, não há como desconsiderar que o 

estresse irá corromper as pequeninas gotas de 

carinho e de afeto que ainda possam existir entre 
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ambas as personagens, de todas as histórias de amor 

mal resolvido. 

   Não há dúvidas que o ideal seria somente nos 

relacionarmos com a nossa cara-metade, a doce 

alma-gêmea dos fantásticos contos românticos, da 

Terra e do Céu, entretanto, ainda, trata-se de uma 

grande ilusão crermos que isso possa ocorrer com a 

totalidade das criaturas encarnadas no solo terreno, 

apesar de isso, sim, acontecer aqui e ali, sem que 

nisso tome parte, unicamente, os desejos da carne, 

ou apenas os interesses materiais. 

   - Um tanto mais de atenção. 

   - Um tanto mais de solidariedade. 

   - Um tanto mais de compreensão. 

   - Um tanto mais de tolerância. 

   Sempre será a norma de todo o verdadeiro espírita. 

   Porém, quando vermos... que não dá mais, que 

algo como se degringolou por dentro da gente: 

puxemos o nosso carro..., e continuemos na forja de 

novas experiências, 

. 

   A vida tem dessas coisas, somente precisamos 

estar atentos para o bom-senso e a prudência, 

também não nos esquecendo de exaltarmos sempre, 

em qualquer relacionamento, a sensibilidade e a 

ternura, que são as peças-chaves destes, ainda, 

enigmáticos . 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 301 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

   Afinal, temos o direito de ser felizes, e tendo a 

caridade como meta e meio de vida permanente, 

claro que sofreremos bem menos, porque, por mais 

que a gente possa dar uma ou outra mancada na 

existência humana, estaremos com o coração mais 

ou menos (risos) pacificado, por reconhecermos, a 

partir dos nossos pensamentos e ações, que fizemos 

tudo o que foi possível ser feito pelo bem dos outros 

e/ou das outras, quanto por nós mesmos!! 

 

_________ 

   Muito obrigado a todos e a todas vocês pela 

paciência e pela tolerância em me ouvir. 

   Que Deus nos guarde o coração, pela bondade e 

pela nossa lealdade à Jesus de Nazaré... 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                          

(Salvador/BA, 06 de junho de 2016) 
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______________ 
 

Nota do médium em 03/02/2022: 

   Esta é uma Entidade de Luz que me favorece o próprio 

Espírito com uma doce canção de paz e amor, pelos 

suspiros de uma energia que me evolve o coração de 

alegria, uma alegria terna e cheia de força espiritual, 

visto que este querido Amigo Espiritual, em sua última 

passagem pelo mudo, deixou como uma marca de sua 

obra o amor que devemos realmente nutrir pela pessoa 

amada, embora ele diga-me agora ‘que nuca foi bobo” 

(risos). 
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Elizabeth Taylor 

 

Elizabeth Rosemond Taylor (Hampstead, 27 de fevereiro de 1932 — Los 

Angeles, 23 de março de 2011), foi uma premiada atriz anglo-americana nascida 

na Inglaterra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor 
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Os Tesouros do meu Coração 

CAPÍTULO # 7 

Pelo Espírito Elizabeth Taylor 

   Nada existe na Lei de Deus que nos impeça de 

apreciar as coisas belas e boas da vida e mesmo de 

às possuí-las, mesmo que temporariamente, aliás, 

seria uma insensatez da gente acreditarmos que 

somente pelo fato de estarmos desencarnados, 

vivendo a vida dos Espíritos libertos da matéria 

carnal, tivéssemos nos transformado em verdadeiros 

“palhaços” da experiência espiritual, onde somente 

teríamos sabor e prazer nas coisas que dizem 

respeito ao sentimento, como se a Natureza fosse 

apenas uma joia preciosa de museu que só pudesse 
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ser olhada, mas nunca tocada, e nem mesmo 

sentida: 

   - Amor, sim. 

   - Desejo, sempre. 

   - Paixão, extrema. 

   - Carinho, perfeito. 

   - Afeto, incontido e incondicional. 

   Afinal, minha gente, são as coisas do Sentimento 

que vibram em cada um daqueles corações que 

 

   Mas apesar de estarmos sempre movimentando a 

maior parte de nossas forças morais na direção do 

sentimentalismo puro e vibrante, não podemos 

desconsiderar, sob pena de cometermos uma grande 

injustiça para com as Belezas dos Universos criados 
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e mantidos por Deus, que não devamos, também, 

apreciar, e muito: 

   - A riqueza, sem o apego. 

   - O luxo, sem o exagero. 

   - O conforto, sem impedimento algum para o 

trabalho equilibrado e construtivo. 

   - As joias, sem qualquer zelo demasiado que não 

possamos nos desprender delas quando for preciso...  

   - O vestuário, que possa nos cobrir o corpo (físico 

e/ou espiritual) de maneira a nos embelezar a vida e 

a própria estampa, sempre obra do Criador em 

benefício das suas criaturinhas, que somos todos e 

todas nós, andantes eternos da Evolução... 

   Se não pensarmos e acreditarmos dessa maneira, 

o que seria das “grandes descobertas” do mundo? 

   O Mestre profetizou-nos a maneira 

pela qual todos (as) nós deveríamos encarar as 

responsabilidades que o Pai Celestial nos confere, 

seja na riqueza ou seja na pobreza. 

   Nos Mundos Espirituais da Vida Superior, tanto da 

Terra como em outras Regiões Dimensionais da Vida 

Universal, sempre haveremos de encontrar pela 

frente quem possua mais ou quem tenha menos, 

materialmente falado, sem que isso seja alguma 

forma de impedimento para que os Espíritos de Luz 

se apequenem cada vez mais e se iluminem sempre, 

pela Eternidade afora. 
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   Por isso, deixemos para traz tanta bobagem em 

relação ao que precisamos ter para o sustento de 

nosso lar, para o lazer em família e/ou com amigos, 

e para a caridade, porque se não tivermos coragem 

para enfrentar as alegrias da vida, como será quando 

tivermos que nos defrontar com as inumeráveis 

tristezas da existência, qualquer uma delas, onde 

quer que estejamos ou venhamos a estar?!!... 

 

   Sigamos em paz, prudentes como uma serpente e 

simples como uma pomba, Segundo a Palavra do 

Salvador do Mundo. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                        

(Salvador/BA, 06 de junho de 2016) 
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   Nota do médium: Esta minha grande e querida 

Amiga Espiritual, apesar de nada, ou pelo menos 

quase nada, sabermos sobre a sua vida e a sua 

personalidade, enquanto em sua última reencarnação 

entre nós, posso assegurar que ela trata-se, pelo menos 

hoje, de uma Entidade de caráter bastante arrojado, 

como se ela sempre soubesse o que deseja...  

   Para minha faculdade clarividente, e de efeitos físicos, 

a meiga e doce Elizabeth (rsrs) está sempre se 

apresentando trazendo “um presente” para mim, em 

forma de suaves representações de sua personalidade 

sensível, amorosa, apaixonada, e sensual, 

, pois por aqui, na Terra, as pessoas 

costumam confundir esta sensação maravilhosa da 

ALMA com as manifestações da mais baixa condição 

emotiva e sentimental, visto que, invariavelmente, faz 

questão de me mostrar a sua silhueta corporal, ou físico-

astral, como queiram, geralmente, emanando os seus 

vapores físico-espirituais de teor-sexual, sempre muito 

delicados e sutis, como inebriantes rosas do Céu.  

   Podemos assegurar que ela, Elizabeth Taylor, continua 

“uma beleza” do Lado de Lá da Vida. (com Risos meus e 

dela!). 
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Luis IX de França 

 

Luís IX (Poissy, 25 de abril de 1214 – Tunes, 25 de agosto de 1270), comumente 

chamado de São Luís, foi o Rei da França de 1226 até sua morte. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poissy
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1214
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tunes
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1270
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_monarcas_da_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a
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Partida de Luís IX de Aigues-Mortes para a Sétima Cruzada (ilustração deGustave Doré) & Luís IX 

feito prisioneiro durante a Sétima Cruzada (ilustração de Gustave Doré). (Google). 

Os Tesouros de Deus 

CAPÍTULO # 8 

Pelo Espírito Luis IX de França 

   Se na Lei de Deus nada nos impede que vejamos 

as coisas e venhamos a possuir algo desta riqueza 

incomensurável de Sua Natureza física, é verdade, 

criada por Ele para que pudéssemos não somente 

apreciá-la como possuí-la, mesmo que por um mero 

empréstimo, precisamos compreender e estarmos 

seguros de que, na Sua Perfeita Riqueza Sentimental, 

temos no coração compassivo e misericordioso do 

Cristo Amado, o seu maior legado, e ainda o seu 

maior tributo à Humanidade terrena, pois não 

podemos discutir que é através dEle, do coração 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aigues-Mortes
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9tima_Cruzada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9tima_Cruzada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9
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augusto amigo do Mestre Galileu, que vamos nos 

identificar com a magnânima Personalidade do 

Pai Celestial, O Senhor Supremo de Toda a Vida 

Universal. 

   Como, então, haveremos de nos situar dentro 

desta majestosa Arquitetura Divina, quando vemos 

de um lado o nosso ser completamente insignificante 

e rastejador, e do outro a figura ímpar do Salvador 

do Mundo? 

   Não vamos gastar muito de nosso tempo para nos 

convencermos que é por meio da Caridade que 

construiremos a bendita ponte que faz a ligação entre 

as trevas angustiantes de nossa personalidade muito 

atrasada, e a do luminoso e compassivo coração do 

Rei do Mundo, Jesus de Nazaré. 

   Precisaremos, tão somente, de algumas poucas 

ferramentas para a pavimentação desta estrada, que 

haverá de ser luminosa para todos e todas aqueles 

que já se dispõem a atravessá-la: 

   - Carinho para com os familiares. 

   - Respeito para com os que pensam diferente de 

nós. 

   - Compreensão e tolerância para os criminosos, 

maiores que nós mesmos. 

   - Confiança nos Poderes Celestiais. 

   - Fé no dia de amanhã. 

   - Esperança a todo instante. 
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   - E amor e caridade para com todos, sem distinção. 

   

 

São Luis IX. 
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   Se utilizarmos bem todas estas ferramentas para a 

devida reconstrução do Caminho, que começamos 

ontem e já o destruímos, mesmo que em parte, 

vamos ver que tudo há de se desenvolver na mais 

perfeita tranquilidade, embora reconheçamos que a 

vida, em qualquer nível terreno, sempre estará 

sujeira às tempestades de cada momento, afinal a 

reencarnação não significa um santuário pleno de 

orquídeas, mas um ato permanente de coragem e de 

destemor diante do desconhecido mundo íntimo dos 

humanos... 

   Sejamos fiéis servos do Evangelho, consagrando as 

nossas vidas não somente às belezas radiantes da 

vida material, que são muitas, graças ao Pai, mas, 

acima de tudo, às realizações do Espírito Imortal, 

que somente se deleitará, para Além da vida 

transitória da carne, quando estiver plenamente 

integrado ao Reino de Deus. 

   Em qualquer ação de nossa vida, na direção que 

seja, procuremos nos utilizar do sentimento puro e 

do respeito extremo, sabendo que o Senhor confia 

em nós, esperando que confiemos nEle em nossas 

atitudes francas e honestas, de uns para com os 

outros. 

   Confiemos, meus irmãos e irmãs, confiemos. 

   Jesus nos guia os passos.  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 09 de junho de 2016) 
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______________ 
 

Nota do médium em 03/02/2022: 

   Esta é uma Entidade que recepciono mediunicamente 

pela minha condição Anímica, visto que neste caso o meu 

Espírito é o ser comunicante, a vida que vivi na França 

do século XIII.  
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Antero de Quental 

 

Antero Tarquínio de Quental (Ponta Delgada, 18 de abril de 1842 – Ponta 

Delgada, 11 de setembro de 1891[1]) foi um escritor e 

poeta português do século XIX que teve um papel importante no movimento 

da Geração de 70. 

 Antero de Quental – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Delgada
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1842
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Delgada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Delgada
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antero_de_Quental#cite_note-vidaslusofonas-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_de_70
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antero_de_Quental
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CAPÍTULO # 9 

______________ 
 

____________ Com a Palavra:                         

Um Poeta de Além-Túmulo 

    

A LIBERTAÇÃO DOS ESPÍRITAS 

Sonha, sonha, amigo espírita!...  

Desenvolvendo em ti o vigor e a santidade de 

um Paulo (Apóstolo),  

Ou até mesmo a bravura e o destemor de 

uma Joana d´Arc (Santa)...  

Oferecendo, ao próprio coração, as delícias de 

uma experiência abençoada em Cristo...  
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Correndo na frente dos demais, não por 

vaidade, orgulho, ou prepotência...  

Mas, antes de tudo, por reconhecer que 

somente pelo "EXEMPLO", e nada menos 

do que ele, poderás se unir aos anjos 

celestiais da Vida Perfeita,  

Por ter sido sincero, devotado, e honesto, 

como também um "sonhador"...  

Libertando-se de todo o mal, e oferecendo ao 

mundo a benção da esperança!...  

LIBERTA-TE, ESPÍRITA! 

  

Espírito ANTERO DE QUENTAL 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 19 de agosto de 2016) 
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   Nota do Médium: Mensagem encaminhada pelo 

Facebook a um determinado Centro Espírita de 

Salvador/BA, psicografada por mim antes que eu tivesse 

tomado algum conhecimento sobre a sua poesia, embora 

eu tenha em minha própria coleção de Livros espíritas a 

grandiosa obra de Chico Xavier: “PARNASO DE ALÉM-

TÚMULO” (pela Editora FEB), que tem me servido como 

fonte de consulta quando, vez por outra, venho a receber 

a visita de algum dos inesquecíveis vates da Vida Maior. 

   Sempre que necessário, eu procuro me antecipar aos 

detratores gratuitos dos médiuns bem-intencionados 

(rsrsr) e pedir as devidas desculpas a todos que nos 

leem, pelo fato de quase nada, ou absolutamente nada, 

saber sobre a construção de uma poesia...  

   Embora, já saibamos que tivemos uma experiência 

reencarnatória anterior na roupagem fisiológica de 

, nesta vida, pelo menos, nem sei ao certo 

como distinguir um soneto de uma prosa, ou um verso 

de uma estrofe.  

   Apenas, e pela graça de Deus, tenho colocado o meu 

pobre coração de Espírito devedor nas mãos dos nossos 

benfeitores espirituais para que eles se sirvam de minha 

incompetência mediúnica, no intuito de transmitir aos 

encarnados algo da ternura que vai em suas ALMAS 

libertárias, felizes e profundamente sentimentais. 

________ 

   Uma vez que o próprio Espírito do Dr. Inácio 

Ferreira, um dos Agentes Espirituais que me oferece 

Assistência mediúnica e médica (rsrs), acaba de me 

assoprar aos ouvidos materiais:  
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   - “Do Lado de Cá, como os Amigos Invisíveis dos 

médiuns encarnados, a gente faz o que pode, o que 

deve, e o que está nos desígnios do Cristo.” 

 

A 2ª. Versão... Revista & Ampliada... 12/2021.  

   Neste Livro de # 22, “Os Sinais de Deus NA VIDA 

ETERNA”, veremos uma série de Mensagens Espirituais 

de , psicografadas pelo próprio médium 

Vivaldo P. S. Filho, que é a sua atual reencarnação... 

Algo muito interessante, mas nada inédito, já que são 

inúmeros os casos de psicografia de medianeiros a partir 

dos seus próprios Espíritos, evidenciando os fenômenos 

saudáveis de Animismo, a exemplo de Camille 

Flammarion, quando psicografou uma boa parte do... 

“A GENESE” (de Allan Kardec) sob o influxo mental de 

seu próprio Espiro, Galileu Galilei, já que um fora a 

encarnação passada do outro. 
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   No nosso caso particular, não tivemos a felicidade que 

teve Camille, pois se ele pode estudar as diversas feições 

da vida espacial, eu nada pude fazer para me instruir 

quanto aos fabulosos conceitos da produção poética. 

   Em todo caso, estamos sempre à disposição dos sérios 

e idôneos pesquisadores, espíritas ou não espíritas, para 

alguma possível investigação no complexo e intricado 

mecanismo da mente mediúnica, naturalmente que 

respeitando as naturais advertências e orientações dos 

meus zelosos Diretores Espirituais. 

   Se hoje me encontro na condição de médium, dou 

graças a Deus por isso, pois, tendo consciência disso, 

procuro não subestimar os poderes radiantes da mente 

humana, quando, a partir de mim mesmo, tenho podido 

testemunhar um vasto campo de vida múltipla, que 

naturalmente se desprende de nosso pequenino mundo 

íntimo e se projeta e se expande de maneira tão variada, 

quanto impressionantemente diversa, o que passa a me 

fazer compreender que a nossa casa mental, como 

afirma André Luiz, por Chico Xavier, é realmente um 

valioso e abençoado Universo dentro de nós mesmos..., 

em construção e em permanente expansão..., onde 

habitam seres bons e/ou maus, ou mais ou menos isso, 

tudo muito palpável e absolutamente vivo. 

   Enfim, somos todos e todas uma verdadeira ‘caixinha 

de surpresas’ !!! 
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Tobias Barreto 

 

Tobias Barreto de Meneses (Vila de Campos do Rio Real, 7 de 

junho de 1839 — Recife, 26 de junho de 1889) foi 

um filósofo, poeta, crítico e jurista brasileiro e fervoroso integrante da Escola do 

Recife,[1] um movimento filosófico de grande força calcado 

no monismo e evolucionismo europeu. Foi o fundador do condoreirismo brasileiro. 

 Tobias Barreto – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tobias_Barreto_(Sergipe)
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1839
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1889
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_do_Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_do_Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tobias_Barreto#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolucionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condoreirismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tobias_Barreto
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CAPÍTULO # 10 

______________ 
 

Com a Palavra:                         

Um Outro Poeta de Além-Túmulo 
 

   

 

Do começo ao fim, 

Sem que venhamos a desistir, 

De subir, subir, e subir... 

 

Vamos nos Elevando, 

Do fosso profundo e estranho, 

Da vida humana e rasteira, 
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Para a glória perfeita dos Céus, 

Homenageando a Deus, 

E desdenhando o mal!... 
 

 
_______________ 

Muita paz! Caro Paulo..., que a sua vida, como a 
de todos que lhe acompanham a existência 

humana, possa ser vivida na mais viva bondade, 
todos e todas reconhecendo no Cristo Amigo o 
Filho de Deus que veio ao Plano Material para 

dar-nos não somente a rota da felicidade 
verdadeira, como nos aconchegar ao próprio 

coração, ajudando-nos a caminhar!!    
 

Espírito Condoreiro 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25 de agosto de 2016) 
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   Nota do Médium: Mensagem encaminhada pelo 

Facebook a um determinado político do interior de 

Minas Gerais, Brasil, psicografada por mim antes que eu 

tivesse tomado algum conhecimento sobre a poesia do 

vate Tobias Barreto, que, na verdade, se utilizou aqui 

de um pseudônimo. 

   Logo após eu ter postado esta Mensagem em seu 

Facebook, tratei de lhe dar uma breve explicação por 

meio de um contato direto e restrito:  

   - “A pequenina mensagem que coloquei em seu post, 

foi Assinada pelo Espírito Tobias Barreto. Ele preferiu 

somente assinar: "Condoreiro"... que, pra lhe ser 

sincero, tive que ir buscar informação na Internet, pois 

nem eu sabia do que se tratava... rsrs...  

   Me perdoe a ignorância poética, mas a gente vai 

levando a mediunidade como pode e como Deus 

quer!...  

   Viu? Fique com Deus, sempre...” 

   Como eu disse um pouco antes, na minha condição de 

médium, tenho apenas o interesse maior de transmitir 

as Mensagens dos Amigos Espirituais sem que, 

necessariamente, eu venha a me transformar num Chico 

Xavier...Rsrs..., se fosse assim, nenhum de nós 

poderíamos nos atrever a sequer pensar em psicografar 

os Seres do Outro Mundo...  

   Embora eu não discuta a capacidade que tem 

determinados medianeiros em traduzir, quase com 

perfeição, o estilo que estas luminosas Entidades 

tinham em vida, entretanto, de mim mesmo, posso 

assegurar aos demais companheiros da tarefa mediúnica 
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que o meu maior objetivo é o de passar para o Plano 

Material o que eles têm de melhor, que é um sentimento 

e uma sensibilidade toda particular, somente percebida 

nas Belas Almas do Além... 

 

   Sim, é claro que me sentiria muito feliz e honrado em 

poder ser mais autêntico em relação às suas 

personalidades, mas como isso, pelo menos por 

enquanto, não se dá, me satisfaço em poder sentir o 

poderoso elixir do amor transpassar a minha pobre alma 

e mais particularmente o meu pobre coração, por meio 

de suas irradiações tão sublimes quanto profundamente 

delicadas. 
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Elvis Presley 

 

Elvis Aaron Presley[nota 1] (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

agosto de 1977), também conhecido mononimamente como Elvis, foi 

um cantor, músico e ator estadunidense. Tido como um dos mais significantes ícones 

culturais populares do século XX, ele é frequentemente chamado de o Rei do Rock, ou 

simplesmente "O Rei". Elvis fora ainda apelidado como Elvis, The Pelvis.[ 

 Elvis Presley – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley#cite_note-2
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/Pessoa_mon%C3%B4nima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley#cite_note-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley


                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 327 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

CAPÍTULO # 11 

______________ 
 

Com a Palavra:                         

Um Cantor de Além-Túmulo 
 

  
 

A MÚSICA-DIVINA, NA VERDADE NÃO SE 
DIFERE MUITO DA MÚSICA-HUMANA...  

 

QUANDO TRATAMOS DAS COISAS DA VIDA 

TERRENA, PARTICULARMENTE NO CAMPO 
DO SENTIMENTO... 

  

CARREGADAS DE AMOR, COM O CORAÇÃO 
PURO E A MENTE ELEVADA! 
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POR ISSO, QUE DEVEMOS NOS ENTRETER 

COM AS COISAS, SEJAM ELAS DE ORDEM... 
CIENTÍFICA, FILOSOFICA, E/OU RELIGIOSA, 
DA MANEIRA COMO ENCARAMOS A PRÓPRIA 

VIDA DE DEUS, E COM DEUS, QUE, A 
DESPEITO DOS NOSSOS PENDORES E 

APTIDÕES HUMANOS, VIVE A SUA VIDA E A 

SUA ETERNIDADE COMO SE ESTIVESSE 
SEMPRE BANHANDO-SE NA SUA PRÓPRIA 
EXISTÊNCIA, SEM SE DAR CONTA DO QUE 
VEM DE FORA, MAS UNICAMENTE VIVENDO 

POR ELE MESMO!! – RISOS... 

 

SE ESTIVERMOS CONSCIENTES DA NOSSA 

CONDIÇÃO DE PERFEIÇÃO, SEGUNDO A 
PROPOSTA DO DIVINO AMIGO JESUS, QUE 

BOBAGEM ENTÃO É ESSA DE ESTARMOS NOS 

AMARGURANDO COM O QUE VEM DE FORA DE 
NÓS MESMOS, SE O QUE VALE MESMO É O 
QUE TRAZEMOS E NUTRIMOS POR DENTRO 

DE NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO?!... 

_______ 

 

MUITA PAZ E ALEGRIA, QUERIDA AMIGA 
HELOÍSA!... 

 

Elvis Presley (Espírito)                                       

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 26 de agosto de 2016) 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 329 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

   Nota do médium: Mensagem que foi encaminhada 

pelo Facebook a uma determinada pessoa que acabara 

de aceitar a nossa singela amizade pela Internet. 

 

   É muito certo que ainda estamos muito distantes de 

encontrar o nosso próprio equilíbrio íntimo em um Plano 

Material aonde jaça o desequilíbrio e a desarmonia por 

todos os cantos, mas creio que valha a palavra de Chico 

Xavier neste momento, quando ele certa vez disse... 

“Eu aceito as pessoas como elas são, e eu continuo 

sendo eu mesmo.”  
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   Não é isso, minha gente?! – Risos... 
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Esta, trata-se de Santa Isabel, que Chico Xavier 

revelou ser Veneranda, uma Ministra da                     

Cidade Espiritual ‘Nosso Lar’. 
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capítulo # 12, da mentora 
______________ 

Com a Palavra:                         

Uma Benfeitora de Além-Túmulo 

________________ 
 

   

________________ 
 

É esta uma grande verdade, querida Zilda!...  

É de dar dó no coração da gente, ver tantas 

pessoas, que já "se dizem" religiosas, e, 

praticamente, arrasando o coração e a vida de 
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outras pessoas, que, aparentemente, não 

pensam como elas...  

O mundo da atualidade, graças a Deus, está 

"mais libertário" e se, de repente, nos 

deparamos com alguém se insurgindo, ou "se 

insuflando", contra a opção religiosa alheia, é 

provável que as Leis Humanas lhe detenha a 

sanha impiedosa... Mas, é certo, e muito certo 

mesmo, que a Lei de Deus lhe dará uma 

maior benção, além dessa correção jurídica, 

que é a de se iluminar pela Reencarnação, 

quando haverá de adquirir maior percentual 

de sabedoria e "paz" ao lado daqueles (as) 

mesmos irmãos que insultou, ou mesmo 

agrediu numa vida passada...  

E, como você mesma disse acima, 

precisamos ver como estamos nos 

comportando diante uns dos outros, para 

que não sejamos uns desses chamados, mas 

não os escolhidos pelo Senhor!...  

Que Deus lhe abençoe os passos e muita Paz! 

_______ 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 30 de agosto de 2016) 
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   Nota do Médium: Aqui, a gente pode ver a nossa doce 

benfeitora Santa Isabel de Aragão presentear a uma 

companheira minha da Internet com esta delicada 

Mensagem de alto valor moral e doutrinário, em reposta 

a uma postagem sua em sua Página do Facebook. 
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Teresa de Calcutá 

 

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu M.C. (Skopje, 26 de agosto de 1910 — Calcutá, 5 de 

setembro de 1997), conhecida como Madre Teresa de Calcutá ou Santa Teresa de 

Calcutá, foi uma religiosa católica de etnia albanesa naturalizada indiana, fundadora da 

congregação das Missionárias da Caridade, cujo carisma é o serviço aos mais pobres dos 

pobres[2] por meio da vivência do Evangelho de Jesus Cristo. 

 Madre Teresa de Calcutá – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rias_da_Caridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Skopje
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1910
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calcut%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Albaneses
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madre_Teresa_de_Calcut%C3%A1#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madre_Teresa_de_Calcut%C3%A1
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CAPÍTULO # 13 

______________ 
 

Com a Palavra:                         

Outra Benfeitora de Além-Túmulo 

______________ 
 

   

______________ 
 

Somos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, querida 

Dirce!...  

Se assim é, vamos fazer uma corrente do 

bem em torno de uma proposta toda 

espiritual, assim como nos legaram Allan 

Kardec & Chico Xavier...  



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 337 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

Pois, não podemos compreender um mundo, e 

mais particularmente o Brasil, assoberbado de 

conforto e de luxo, por força da tecnologia, 

embora sempre venerável, quando temos 

diante de nós, e até mesmo bem ao nosso lado, 

tantas pessoas gemendo de dor e tremendo de 

solidão!...  

Sejamos felizes, sim, querida amiga, mas 

sejamos também profundamente solidários                 

uns com os outros!!...  

Não é verdade?!...  

 

Teresa de Calcutá (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 01 de setembro de 2016) 



                      Livro # 26: “São Luis IX REVISITADO – Vol. 1” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 338 

Ed. e-book: 
2016-22 

 

   Nota do médium: Esta Mensagem que psicografamos 

ontem, da inesquecível missionária do mundo, veio um 

dia antes das festividades que houve em Roma pela sua 

canonização, quando sequer eu tinha conhecimento 

sobre estes valiosos festejos... 

, embora, para Jesus Cristo, e para 

toda a cristandade da Terra, ela já o seja, por conta da 

sua incansável luta pelos desvalidos e pelos sofridos de 

toda a espécie. 
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________________ 

 

Eu sou o caminho, e a verdade,  

e a vida. 

– Jesus (João 14,6)                                              

                       

________________ 
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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Volume # 2
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Fim 
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(Vol. # 1)

 

Pelo Espírito André Luiz                                                        

Com  
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As Despedidas... 
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_____ O Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

Agora em DOIS (2) VOLUMES, Revisto & Ampliado!! 

     
 

O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas 

do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo). 

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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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: 

 

“SÃO LUIS IX REVISITADO – Vol. 1”                                                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão: 11/2016. 

- 2ª. versão, Volume # 1, Revista & Ampliada: 01 & 02/2022.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

and investigations. 
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

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

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

www.vivaldoespiritismo17.com.br                                                
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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São Luis de França REVISITADO 

      

Se andas para frente e para o Alto, nada tens a temer 

diante dos grunhidos e dos urros das feras sanguinolentas 

humanas que atentam contra as dádivas do Céu, por não 

compreenderem ainda que as artimanhas e as armadilhas 

que montam pelo caminho, sempre a ser percorrido pelos 

devotos do Senhor, nada mais são do que ofertas de 

bondade e justiça do Deus Todo-Misericordioso, que nos 

oferece, a cada palmo de nossas múltiplas existências 

sobre a face planetária, e fora dela, inúmeras 

oportunidades para aprender e servir, educar e realizar, 

construindo o seu Reino de Amor e Paz a partir da nossa 

capacidade em resistir à tentação do mal pela oferta do 

Bem ilimitado, e sem distinção.  

Espírito José de Alencar                                                

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

OBRA “GRÁTIS” BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE – 11/2016.                   

2ª. Versão, Volume # 1, Revista & Ampliada... 01 & 02/2022. 


