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Ensinamentos 

Espíritas_________ 

     

Instruções Transcendentais                                  

Por Espíritos Diversos                      
Se tendes fé em Deus, não te melindras pelas coisas, 

aparentemente, desconhecidas do Mundo Espiritual, e 

procura enxergar-lhes a grandeza pela ótica do teu próprio 

Cosmos, que, embora se revista por um manto infinito de 

estrelas e constelações, mundos desconhecidos e asteroides 

diversificados, nada mais é que um pequenino sopro do 

Criador por meio da imensidão de Sua Eternidade. 

Espírito William Stainton Moses 

Médium Vivaldo P. S. Filho                   
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______________________  

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

 

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

"Eu quisera dizer-te todas as alegrias que me 

desabrocham na alma agradecida ao Céu pela 

possibilidade de fazer chegar ao teu coração 

inesquecível o reflexo da minha afeição. Mas pobre 

mudo de matérias grosseiras! Não encontramos, na 

Terra, algo que traduza a intensidade dos nossos 

sentimentos purificados nas grades verdades que a 

morte nos oferece dentro das suas                        

sagradas revelações!” 
 

 

-  
 

(Espíritos Diversos/Chico Xavier, "Depois da Travessia”, 

Primeira parte, de 20/11/1935, pág. 35, A ventura real – 
1ª. edição – Editoras DIDIER & VINHA DE LUZ, 01/2013. 

________________ 
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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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Ensinamentos Espíritas 

Com Espíritos Amigos 
 

Vivaldo P. S. Filho & William S. Moses 

 

____ “Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me 

serviria.” (São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Elvis Presley. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Ensinamentos Espíritas”, 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: 12/2016 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 09 & 10/2021. 

   Este Livro, que tem a bela Autoria Espiritual de William 

S. Moses & Espíritos Amigos, vem complementar as 

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

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 
Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da 
Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 
Espírita de Paris”, orientando de mais perto os Serviços 
de Allan Kardec junto à Falange da Verdade.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 25), a sua publicação em 

nosso se deu no mês 12/2016, então 

temos o backup (opcional), deste Livro (25), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária, somente o que 

tem data de 02/2017, quando para o backup em PDF, 

existe em nosso acervo digital um também com a data 

de 02/2017, que, claro, poderão virem a servir para uma 

conferência histórica e/ou doutrinária, caso seja do 

interesse de algum pesquisador. 
 

    
 

As capas: da 1ª. versão, de 12/2016 & da 2ª. versão, de 09 & 10/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup opcional de 02/2017!! 

 

 
 



                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 13 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

Ensinamentos Espíritas 
Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

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

   

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO       

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

CLARIAUDIÊNCIA E PSICOMETRIA), REALIZADO PELO ESPÍRITO WILLIAM 

STAINTON MOSES EM HOMENAGEM AO LIVRO “NOVAS MENSAGENS”, POR 

HUMBERTO DE CAMPOS (COM CHICO XAVIER, PELA EDITORA FEB). 

"O carnaval é a maçã podre do Rio de Janeiro. 

Na sua intimidade, porém, está a semente 

generosa dos elevados sentimentos da alma 

brasileira. Cultivemos essas sementes sagradas no 

espírito das gerações que surgem. (...)” 
 

- Humberto de Campos  
 

Humberto de Campos/Chico Xavier, "Novas Mensagens”, 
O carnaval no Rio – 13ª. edição –Editora da FEB, 2009. 
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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 Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela)  

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2017 completo 53 anos de idade. 
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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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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

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

 

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

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

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/


                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 35 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

_________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“Numerologia Espírita” 

 

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

assim como da Bíblia Sagrada (Antigo E Novo Testamentos). 

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

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

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

com a devida adaptação para este Livro de William S. 

Moses 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.  
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Apresentação # 2 

______________ 

 
 

Um carinhoso abraço, queridos irmãos e irmãs 

em Jesus Cristo!...  

Compreendo a natureza muito delicada dos 

Estudos da Mediunidade, entretanto 

esperamos que cada um venha a dar o seu 

quinhão de contribuição neste glorioso 

Serviço que não se esgota, pois não 

podemos nos esquecer de que a Vida Espírita 



                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 43 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

continua sendo, para nós todos e todas, um 

infinito universo de incógnitas & 

enigmas!... 

- Por favor, nada de divisões.  

A obra pertence a nós todos, como herdeiros 

da Verdade com o Senhor, que nos ouve as 

petições e sabe, como nenhum outro, quando 

estamos sendo sinceros, já que a Verdade de 

cada Espírito ficará sempre à descoberto para 

quem nos conduz do Mais Alto, por isso, 

amados e amadas, façamos como Ele mesmo, 

que triunfou diante das artimanhas da 

sombria mentira para tão somente viver, 

sentido, de verdade, o Amor, primeiramente 

por Deus e depois pelos seus irmãos e irmãs 

de existência universal!!... 

 

Muita paz a todos do seu Facebook. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                    
(Salvador/BA, 21 de novembro de 2016)
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   Nota do médium: Esta pequenina, mas muito 

substanciosa, Mensagem do Codificador da Doutrina dos 

Espíritos foi encaminhada a uma determinada Página 

Espírita do Facebook, sem que, antes da psicografia, 

ou mesmo durante o curso da mesma, eu tivesse tomado 

ciência de quem era o seu real Autor Espiritual, pois 

sentia, em mim mesmo, que nada aí surgia de minha 

mente, a não a ser a natural espontaneidade do 

fenômeno psicográfico... 

   Visto que, no dia anterior, eu havia acessado este 

mesmo Facebook e me sentido muito constrangido, por 

observar que eles colocam postagens, que, geralmente, 

denigrem o serviço mediúnico de outras pessoas, 

inclusive com severas observações ao caráter seriíssimo 

de amigos pessoais de Chico Xavier, que afirmam ter 

sido, ele, a reencarnação de Allan Kardec, somente 

pelo fato de, estes nossos irmãos e irmãs de crença, não 

aceitarem esta informação, seja ela por meio de amigos 

muito queridos do grande médium mineiro, ou por meio 

de outras pessoas. 

________________ 

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

o contingente de forças para a realização do melhor; 

contudo, se adicionas: ‘mas duvido da sinceridade da 

assistência que o cerca’, fazes imediatamente o contrário.” 

(Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, questão 331, FEB) 

________________ 
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___________________ 
 

 

“Veio a palavra do SENHOR a Jonas, filho de Amitai, dizendo: 
Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, 

porque a sua malícia subiu até mim.”  
Jonas 1:1-2                                                                                         

(‘Bíblia Sagrada’, Tradução de João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica 

do Brasil, 2ª. Edição, 1993, com impressão de 1999). 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jn/1/1,2
https://pt.wikipedia.org/wiki/B
https://pt.wikipedia.org/wiki/B
https://pt.wikipedia.org/wiki/B
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Apresentação # 3 

______________ 

Na Medida do Possível 

 

Espírito Elvis Presley 
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   Não temos como ajuizar a situação exata da 

Humanidade terrena por inteiro, pois nos escapa ao 

controle as suas ações diárias, sem contar aquelas 

vividas pelos meus irmãos e irmãs da vida planetária 

que são contadas de minuto a minuto!... Por isso 

mesmo, embora nos utilizemos dos recursos 

Tecnológicos avançados, sem compreensão e sem 

comparação nos meios científicos da Terra, mesmo 

entre os mais sofisticados filmes e séries de 

Hollywood – não pensem vocês que já viram de tudo 

pelas telas do cinema, por exemplo, pois, por mais 

que os homens sejam inspirados e criativos, não há 

um ser vivo, sequer, sobre a face do planeta, que 

possa abarcar toda a vida universal, mesmo que seja 

aquela vivida em uma das doze Dimensões e demais 

subDimensões de nossa acanhada Terra Material, por 

isso que já podemos palidamente dar conta de 

quanto ainda temos o que conhecer e no que avançar 

pela  a fora! –, não somos capazes de 

ajuizar com perfeição, pelo menos por enquanto, 

tudo de todos, enfim, nos tornamos a cada momento 

de nossas vidas espirituais naquilo que queremos ou 

ansiamos, intimamente falado, já que, por aqui, as 

existências se apresentam quase que da mesma 

maneira que as de vocês aí, criaturas estressadas..., 

ou algo semelhante a isso, até porque, ao deixarmos 

a velha carcaça material no túmulo escuro da vida 

terrena, de certa maneira, se somos o que somos, 

podemos, sim, sermos um pouco diferente do que 

fomos, ou imaginamos ter sido!... 
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   Se é que me entendem – Risos. 

 

   É pouco ou querem mais?!... 

   Imaginem só, um Espírito desencarnado, que tem 

se apresentado ao vosso Plano Material como a 

reencarnação de Gabriel Delanne, e até mesmo a do 

grande profeta e líder hebreu Davi, afirmando que, 

do Lado de Cá, das Alturas Celestiais, sente dor de 

cabeça, e leva dias com perversas enxaquecas a lhe 

angustiar os miolos, e tudo isso por conta da 

natureza ainda tão atrasada dos que amou na terra, 

e continua amado e se preocupado, e dos que deixou 

nas regiões de sobras da Vida Espiritual!... 

   Não, absolutamente que eu não estou a “malhar” 

os meus entes amados que fizeram parte da minha 

parentela consanguínea, longe disso, pois que os 
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amo profundamente e tenho, por cada uma delas e 

deles, uma afeição tão grande e tão sincera que 

poderia até me fazer visível agora mesmo com a 

intenção de lhes ofertar as flores-benditas do meu 

coração, em forma de aromáticas estrelas e de 

luminosas faíscas que mais tem a ver com o caule de 

uma orquídea celeste do que com as raízes 

imprestáveis da alma humana, em sua generalidade, 

não esqueçamos disso!... 

   É que, às vezes, fica difícil nos expressarmos por 

um aparelho mediúnico que, embora tenha a mente 

voltada para as coisas correntes da vida atual, vemos 

que o seu coração parece nadar nas ondas do 

romantismo europeu do século XIX (risos), como se 

pretendesse que todos e todas, de um momento para 

o outro, se tornassem leitores de buena-dicha, e 

passassem a ler a intimidade das paisagens morais 

dos demais seres encarnados, assim como ele faz, e, 

dessa maneira, começassem a se transfigurar em 

anjos sublimados de algum paraíso-beatificado..., 

sem lembrar ele que nós, os Seres do Outro Mundo, 

somos pessoas iguais a cada um de vocês, que sente, 

que geme, que chora, que sorri, que dá gargalhadas, 

que lamenta, que se inflama, que se insurge, que se 

indigna, mas que, acima de tudo, ama, e ama muito, 

e, por esta razão, faz-se necessário que a sua mente 

esteja alinhada com os pensamentos de sua época, 

de uma civilização atrasada, pois que somente assim, 

nós, os Seres desencarnados, poderemos acessar os 

subconsciente, e até, quem sabe, o inconsciente, sim 
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os mais profundos segredos das demais criaturas, 

fazendo, assim, a varredura mental mais ou menos 

naqueles termos que foi apresentado por André Luiz 

(por Chico Xavier/FEB) no gigantesco Livro: “NOS 

DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”, na parte que se 

refere ao Psicoscópio, visto que, mesmo do Lado de 

Cá da Vida, sempre é muito raro encontrarmos um 

companheiro ou companheira que apresente, em si 

mesmos, tal faculdade de percepção e análise da 

psicologia humana, assim como ele mesmo a detém. 

   Então, sempre será de fundamental importância 

que não cresçamos demais, mas, antes disso, nos 

apequenemos como o Cristo nos orientou, pois de 

nada valerá para nós se caminharmos sozinhos para 

a frente, mesmo que seja na maravilhosa direção do 

Mais Alto.  
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   Não, que este não seja o desejo de todos os 

Benfeitores Espirituais, o de os vermos Evoluírem, 

que, geralmente, choram e se consomem em dores 

e aflições para fazer com que os seus pupilos da vida 

terrena passem a visualizar o caminho por onde 

estão seguindo, na maioria das vezes repleto de 

muitos perigos e, naturalmente, forjados em mil e 

uma armadilhas diferentes, e tudo isso por conta 

da abençoada “natureza atrasada” que acabei 

de mencionar mais acima!... (Risos). 

   Creio, que podemos ser honestos uns com os 

outros, pois não os vemos mais como criancinhas de 

colo, mas como perfeitas almas em ascenção para 

Deus, já possuidoras de largos conhecimentos que 

podem lhes levar ao chão, como lhes fazer Ascender 

às Estrelas da Vida Superior dos Universos, por isso, 

meus irmãos e irmãs, precisamos falar com vocês 

com a maior franqueza possível, pois não há 

muito mais tempo em vossa vida planetária para que 

possam continuar desfrutando desse perigoso 

“paraíso ilusório”, que, infelizmente, tem sugerido 

e provocado nas vossas mentalidades uma espécie 

paralisia espiritual, embora saibamos que da mesma 

maneira que não há vácuo no Espaço, também não 

existe paradeiro algum em volta de nós e nem por 

dentro de nós mesmos...  

   Se alguém visualizar isso, é certo que esteja em 

algum transe psicotico, pois na Vida de Deus não há 

espaço para a preguiça, e nem tão pouco para o 

nada...  
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   Então, como eu ia dizendo, se não tomarem pé 

da situação atual de vocês, meus filhos do 

coração, é muito certo que não conseguirão voltar à 

vida planetária em futuras reencarnações, pois A 

Data Limite está bem a vossa porta. 

   Portanto, Na Medida do Possivel, e, quem sabe, 

até do impossivel também, procurem fazer a 

Reforma Moral tão rogada pelos Amigos Espirituais 

de vocês, que, pela Doutrina Espírita, vem ofertando 

muitas maneiras de se Elevarem para o Céu, quando 

a principal delas é a Caridade. 

 

   Pelo amor que vocês nutrem a uma mãe, a um 

filho, a um irmão, a um parente, a um amigo, e à 

Deus, sim, pois cremos que Deus está com vocês, 

procurem fazer algo de útil pela vida humana, 

mesmo que seja por meio de um singelo abraço, um 

beijo carinhoso, ou por uma migalha de pão ao 

faminto, mas busquem iluminar o mundo de vocês 
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pela ação na Caridade..., pois que não há rota mais 

segura para se chegar ao Pai. 

   - Congelhem as suas viagens ao exterior. 

   - Tranquem a matricula de um encontro festivo. 

   - Sufoquem a chaga do orgulho e do egoismo, 

façam isso. 

   Mas, nunca deixem de fazer a Santa Caridade..., 

por amor a Deus e aos seus irmãos em Jesus Cristo. 

 

   Se fizerem isto, desde hoje, garantimos a todos e 

a todas que não faltará bençãos no Céu, e riquezas 

infinitas nos Universos. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      

(Salvador/BA, 21 de novembro de 2016)
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   Nota do médium: Ao mesmo tempo que Elvis nos 

chama a atenção para não nos Elevarmos em demasia 

em relação às demais pessoas de nosso convívio terreno, 

para que não percamos a sintonia-mental e afetiva com 

elas e eles, pois que necessitamos uns dos outros para 

viver e construir, ele, também, 

, já que, segundo entendemos, devemos nos 

utilizar daquele interessante chavão-popular: “Nem 

tanto e nem tão pouco.” (Risos). 

________________ 

Nota do médium em 28/09/2021: 

   Eu sei que poderá parecer muita presunção da minha 

crer que eu, por meio de minhas faculdades psíquicas, 

possa ‘abarcar a humanidade inteira’ em relação à sua 

natureza psicológica e moral, mas além do próprio 

testemunho dos Espíritos Amigos, que afirmam isso, eu 

mesmo, em determinadas ocasiões e circunstancias 

tenho podido verificar, pessoalmente, isso, não somente 

pela minha clarividência como pela minha faculdade de 

efeitos físicos, este último caso me dado condições de 

atual, ou ates, de lhe perceber as condições dos fluidos 

morais, que, eventualmente, cada criatura traz em si 

mesma, levando em consideração que o conjunto dos 

seres encarnados no nosso Planeta, por exemplo, 

também me oferece, ou nos oferece, visto que eu estou 

sob o amparo e o controle do Mudo Maior, embora eu 

também esteja, de alguma maneira ou em alguma 

medida, sujeito à determinadas ocorrências psíquicas de 

natureza mecânica e/ou automática, que mais tem a ver 

com a minha capacidade mediúnica pessoal...  
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   Evidentemente, que tais informações técnicas, a 

respeito das minhas próprias faculdades mediúnicas, 

poderão ser, ou não, aceitas pelos demais irmãos e irmãs 

de crença Evangélica, cabendo ao investigador espírita, 

ou não, fazer o seu (real) juízo de valor segundo o 

conjunto da obra que temos produzido, ou por meio de 

análises laboratoriais, mais diretas, que possam vir, ou 

não, a autenticar cientificamente o que temos dito desde 

o nosso Livro de # 1!!...    

   Há alguns anos atrás, no ano de 2011, quando eu tive 

a enorme alegria de manter contato com o Dr. ELIAS 

BARBOSA, fui informado, por ele mesmo, por meio de 

uma breve correspondência eletrônica (e-mail), que ele 

gostava muito de Tecnologias, creio que, pela sua 

grande capacidade de observações psíquicas, para me 

incentivar a também dar, ou continuar dando, curso aos 

meus apontamentos, e aos dos Espíritos Amigos, sobre 

a parte Cientifica do Espiritismo, claro que tendo sempre 

como fundamento a Mensagem-Evangélica. 
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   E, aqui, dentro do que eu tenho aprendido pelo 

Espiritismo, ou tenho procurado aprender, para eu poder 

vivenciar a minha existência, na Terra ou o Mais Além, 

com a qualidade Cristã, vou dando o meu modesto 

testemunho mediúnico, por mim mesmo ou por vontade 

dos meus Espíritos Amigos, para que o meu exemplo, ou 

testemunho, possa servir a algum outro tarefeiro, ou 

tarefeira, da mediunidade. 
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________________ 

 

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 Claríssas). 

Pertencia a uma família nobre e era dotada de grande beleza. Destacou-se desde cedo 

pela sua caridade e respeito para com os pequenos, tanto que, ao deparar-se com a 

pobreza evangélica vivida por São Francisco de Assis, foi tomada pela irresistível 

tendência religiosa de segui-lo.                          

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/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/Nobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Assis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Assis
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Apresentação # 4 

______________ 

Na Medida da Caridade 

 

 
 

Espírito Clara de Assis 
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   Não somos de falar em demasia, preferimos agir, 

segurando na cabeça dos pobres e dos deserdados 

para que eles não venham a tombar de vez pela 

imensa falta de amor entre as criaturas 

humanas da Terra, que, geralmente, se esforçam 

muito para conseguir um título nas Academias, uma 

joia preciosa – que Na Vida Maior somente tem valor 

nas mãos de quem teve caridade! –, um botão de 

rosa, tão caro nos dias de hoje, que lhes enxugue as 

lágrimas pela solidão, mesmo não tendo uma gota de 

piedade para com aqueles e aquelas que vivem à 

beira da desgraça material e do infortúnio moral, por 

um copo de bebida alcoólica – que irremediavelmente 

lhes trarão dores e flagelos às próprias vísceras –, 

sem que se abalem, por um momento, que seja, para 

doar um único copo de água refrescante a quem 

verdadeiramente seca pela falta de solidariedade, e 

de gentileza, entre os seres pseudo-humanos!... 

______________ 
 

   Se falar demais, não é o meu melhor prazer, posso, 

pelo menos, fazer estremecer os corações de meus 

filhos e filhas da Terra com algumas lágrimas: 
 

   - Sentindo-me horrorizada – porque continuo a 

mendigar pelos que mais sofrem e mais necessitam, 

sem que as criaturas, em sua maioria, me ouçam, me 

sintam, e me testemunhem. 
    

   - Precipitando-me sobre os corpos dos exilados do 

mundo material – que chegam do Lado de Cá como 

se fossem verdadeiros zumbis, demonstrando nas 

faces a tragédia de si mesmos e de si mesmas, por 

não terem compreendido, a tempo, a mensagem 

consoladora do Cristo de Deus, ao nos convidar a 

prática da Caridade, e a vivência perfeita na Paz. 
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   - Fortemente compadecida – ao notar que, ainda, 

serão muitos e muitos os chamados, mas poucos, 

bem poucos, sim, serão os escolhidos. 
 

 
 

   Se, de alguma maneira, já te sentes comovido 

e/ou comovida, preocupado e/ou preocupada, com 

alguma destas mínimas manifestações de loucura 

moral, vinda de uma alma profundamente enferma, 

ainda enferma, carente de quase tudo, pelo menos, 

minha criança assustada, volta-te para ti mesmo ou 

para ti mesma, e compreende a tremenda urgência 

, 

obedecendo a Lei de Amor, de Justiça, e de Caridade, 

confortando não apenas o meu pobre e miserável 

coração, mas, também, alegrando o Espírito de 

Deus, por Ele já estar podendo contar contigo: hoje, 

amanhã, e para todo o sempre. 
 

   Pega a tua charrua e segue com o Senhor da Vida 

na direção da Felicidade Verdadeira, aquela que 

nos foi oferecida há mais de 2000 anos!!... 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 21 de novembro de 2016) 
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   Nota do médium: Já tivemos a oportunidade de 

revelar em alguns de nosso Livros mediúnicos (virtuais) 

anteriores que Santa Clara de Assis já se encontra 

reencarnada, atualmente, ela, vivendo em dois (2) 

corpos materiais distintos, isto numa Reencarnação 

Programada & “Múltipla”, uma no interior do Estado 

de São Paulo e a outra no interior do Estado de Minas 
Gerais, pelo menos por enquanto, até que seu Espírito 

possa ser devidamente absorvido por um destes corpos 

fisiologicos para o cumprimento de tarefas definidas na 

Mediunidade Com Jesus.  
 

   Segundo deduzimos, o seu grande Espírito vai pender 

mais para o lado que der o melhor resultado aos seus 

próprositos Espirituais, naturalmente que tudo isto muito 

bem controlado pelos Mensageiros Espirituais que 

Dirigem a Falange da Verdade, pois que ela é um dos 

meus Diretores Espirituais, mesmo que atualmente ela 

estando encarnada no solo terreno. 
    

   Desde o ano de 2012, com a publicação do nosso 

primeiro Livro pela psicografia, o Livro de # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, 

propriamente dita, que temos informado ao nosso 

querido leitor e amada leitora sobre a capacidade que os 

têm de realizar as interessantes  

Reencarnações “Múltiplas”, quanto as providenciais 

“Transposições” Reencarnatórias.  

 

   Que Oxalá seja louvado. 
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Guerra Junqueiro_____________

 
  

Abílio Manuel Guerra Junqueiro (Ligares, Freixo de Espada à Cinta, 15 de 
setembro de 1850 — Lisboa, 7 de julho de 1923) foi alto funcionário administrativo, 

político, deputado, jornalista, escritor e poeta.[1] Foi o poeta mais popular da sua época 
e o mais típico representante da chamada "Escola Nova". Poeta panfletário, a sua 

poesia ajudou a criar o ambiente revolucionário que conduziu à implantação da 
República.[2] Foi entre 1911 e 1914 o embaixador de Portugal na Suíça (o título era 

"ministro de Portugal na Suíça"). Guerra Junqueiro formou-se 
em direito na Universidade de Coimbra. 

 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ligares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo_de_Espada_%C3%A0_Cinta
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1923
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Junqueiro#cite_note-Brasil_Escola-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Junqueiro#cite_note-dec.ufcg.edu.br-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Junqueiro
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Apresentação # 5 

______________ 

 

Na Medida da Amizade 

 

 
 

Espírito Guerra Junqueiro 
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Interessante esta foto!...  

 

Tão lindas, tão belas, e tão graciosas, com 
sorrisos "idênticos", mas, tenho cá para mim, 
com os seus corações carregados de coisas 

diferentes, como se mil desejos "estivessem 
lhes afastando", mas, mesmo assim, a se 

manterem juntas!...  
 

Mas, amizade é isso mesmo: 

 
 

 
 

Eta mundão tão interessante esta nossa Terra!...  
 

Abraço carinhoso, querida Huly, e às demais 
meninas!!!!... 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 22 de novembro de 2016)
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   Nota do médium: Esta pequenina Mensagem 

espontânea, do “épico dos maiores da Língua 

Portuguesa”, no conceito do ilustre poeta, jornalista, 

autor, e professor de medicina: o Dr. Elias Barbosa, ao 

produzir as anotações biográficas para 19ª. edição do 

primeiro Livro de Chico Xavier: “PARNASO DE ALÉM-

TÚMULO” (pela Editora da FEB), que já desencarnado e 

vivendo no Mundo Maior desde o ano de 2011, foi 

encaminhada a uma nova amiga nossa pelo Facebook, 

uma jovem encantadora, de um olhar penetrante e 

perquiridor, e de alma profundamente aguda e bela. 
    

   Ao postarmos esta Mensagem no Face de nossa nova 

amiguinha, tomamos a liberdade de assinar a sua 

autoria, mesmo sentindo em meu coração que não era 

minha, isto, para que ela não se sentisse constrangida 

com uma manifestação extemporânea dos Espíritos, já 

que ela havia me dito que não era muito interessada em 

Espiritismo, ou mesmo sobre temas relacionados à 

Religião, embora creia com sinceridade em Deus, 

quando, para a minha surpresa e emoção, vimos que 

uma das lindas garotas que aparecia numa foto ao lado 

dela e postada em seu Face havia nos marcado em forma 

de “curtida”, por eu ter acertado em relação a vida 
emotiva de cada uma delas, com a seguinte resposta: 

  

   - R. T. Gostei, é isso mesmo! 

 

   Vejamos, que a nossa faculdade de Psicoscópia 

continua ativa e merecendo de nossa parte a mais 

respeitosa atenção, já que é por ela, por exemplo, que 

tenho podido observar e orientar o campo psíquico-

magnético de determinadas pessoas que me procuram 

para a devida Assistência Espiritual, sempre com a nossa 

recomendação de, em hipótese alguma, deixarem de 

procurar ou se servir da assistência de um competente 
especialista clínico encarnado, já que a Medicina 

https://www.facebook.com/robertardantas?fref=ufi
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Espiritual auxilia, e, em muitos casos, orienta a Medicina 

Humana. 

  

   Uma outra coisa curiosa que merece a nossa atenção, 

enquanto estudantes ou tão somente curiosos em 

Espiritismo, é o fato de, aqui, eu, como humilde médium 

deste ilustre poeta da Vida Maior, somente ter tomado 

conhecimento do seu estilo literário após ter ido buscar 

subsídio na obra de Chico Xavier, “Parnaso de Além-

Túmulo”, que, apesar de eu já a tê-la aqui por alguns 
anos, ainda não tive condições de me debruçar sobre o 

seu conteúdo total, mas apenas me servindo dela 

quando preciso tirar alguma dúvida, ou mesmo estudá-

la, mesmo que a conta-gotas (risos), não por falta de 

interesse, é obvio, mas por este momento me encontrar 

profundamente focado em outros estudos, embora todos 

eles prioritariamente nos livros do Chico, aliás, como se 

pode deduzir pelo meu próprio labor psicográfico. 

 

 
 



                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 67 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

   Pois bem, o que fica-nos também evidente é a 

condição em que se encontra a minha faculdade de 

psicografia, no que diz respeito a sua interação com a 

psicoscópia-clarividente, ou clarividência-psicoscópica, 

já que, muitas vezes, me sinto à vontade para Devassar 

a psiquê dos sujeitos em observação, sejam eles e elas 

encarnados ou desencarnados, já que, nos decorrer dos 

meus 20 anos de mediunidade, tenho observado pouca 

diferença entre visualizar e sentir o Mundo dos Espíritos 

e o Mundo Material, aliás, a vida mental e emotiva dos 
Espíritos, mesmo o de mais Elevada Moral, tem se 

descortinado para as minhas faculdades mediúnicas sem 

grandes segredos (Risos dos meus Benfeitores!). 
 

 
 

   Muitos fatos pitorescos sobre a minha mediunidade eu 

tenho podido relatar nos Livros (virtuais) que eu tenho 

psicografado, entretanto, para ilustrar o que acabei de 

dizer, podemos trazer à nossa lembrança o dia em que 

uma determinada Entidade-feminina, muito linda e 

muito esbelta, apareceu-me repentinamente no quarto 

de dormir, quando eu me encontrava ainda acordado e 

na companhia da minha ex-esposa, a querida Maria 

Francisca, quando eu pude lhe visualizar o corpo físico-
astral maravilhoso, qual o de uma bela e atraente estrela 

loira dos filmes de Hollywood, isso, por debaixo da 

roupa que ela usava naquele exato momento: uma 

minissaia atraente e de cor branca que fazia um jogo 

maravilhoso de sensações delicadas junto a sua blusa de 

fino-tecido e de cor rosa-leve, quase mostrando o seu 
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busto firme e carnudo..., tudo muito suave e delicado, 

qual a sua própria figura esbelta e muito envolvente, 

perfeitamente como num sonho de pura emoção lírica e 

romântica... 
   

   Eu não creio que tenha visto na Terra mulher-madura, 

com seus 30-35 anos, tão linda e tão formosa, com um 

corpo tão atraente quanto perfeito, de deixar qualquer 

homem (ou mulher!... Risos.) de queixo caído...  
 

   E notemos bem, que eu lhe percebi as carnes das 

coxas, quadril, e dos seus seios de maneira 

perfeitamente atraentes, por debaixo da roupa que 
ela usava naquele momento, fazendo com que eu me 

sentisse como um verdadeiro homem com os “olhos de 

raios-X”. 
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   Para ser sincero, fiquei um tanto sem jeito, enquanto 

que ela sorria descontraidamente para mim.  
 

   Mais tarde, fiquei sabendo que havia sido o Espírito de 

nossa querida Benfeitora Veneranda (Santa Isabel) que 

desejava nos ministrar uma lição sobre a vida corrente e 

a natureza dos seres do Outro Mundo, que corre tal qual 

como na Terra, embora cada faixa de vida, ou Dimensão, 

se caracterize pela moral e pela Elevação de cada 

pessoa, ou Espírito, como desejemos nos denominar 

depois da morte material. 
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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. Famosa por interpretar 

personagens conhecidos como "loira burra", ela se tornou um dos sex symbols mais 
populares da década de 1950, época emblemática em relação às                                 

atitudes envolvendo sexualidade.   
                                                                                        

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(profiss%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loira_burra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sex_symbol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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Apresentação # 6 

______________ 

 

Na Medida do Sentimento 

 

 
 

Espírito Marilyn Monroe 
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   Procurado por uma amiga do Facebook, para que 

eu pudesse lhe tirar algumas dúvidas em relação ao 

dilema-moral que travava consigo mesma, eu então 

mantive com ela o seguinte diálogo, embora eu 

não soubesse, ao certo, qual o Espírito que estava a 

me orientar aquele momento do diálogo, isto vindo 

somente a ocorrer um pouco mais tarde, quando 

pude reconhecer na querida Marilyn a personalidade 

espiritual, que atualmente se encontra reencarnada, 

que, praticamente, me ditava as palavras pela 

Intuição:  
 

   Obrigada, querido...  

   Vivaldo , no momento eu estou precisando de 

palavras de ânimo ou mensagens que possa me 

mandar... Obrigada. 

   Posso saber o que há assim com você G.? 

   Sabe, não me sinto feliz... Creio, que algo está 

impedindo que eu o seja, sinto um nó na minha 

garganta, tenho vontade de explodir a qualquer 

momento... Sabe, as vezes quero algo que sei estar 

ao meu alcance, mas me sinto impossibilitada. 

   Que coisas impossíveis seriam estas que você tanto 

deseja?... Posso saber, fofa? 

    Tipo, viver a vida intensamente... Mas, acho que 

já é tarde demais, tenho uma família e preciso estar 

com ela, entende? 

   Você é casada ainda? 

   Sim 

   Fale a verdade, please (rsrs): você ama o seu 

marido? 
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   Não 

   Tem filhos, e qual a idade deles? 

   Tenho duas, 2... anos e a outra tem 1... ano. 

   Entendo... 
   

   Voltemos agora pro seu esposo... rsr... 
 

   Ele lhe ama?... Você sente isso ou não sente que 

ele lhe ama? 

   Na verdade, nós precisamos um do outro, nos 

acostumamos..., mas entre ambas as partes acho 

que não. 

   Seiiii... 

   Na verdade, eu só tenho ele e ele a mim. 

   Farei mais duas perguntinhas que não tem nada  a 

ver com amor... 

   VOCÊS SENTEM PRAZER SEXUAL UM COM O 

OUTRO AINDA? 
    

   Duas perguntas em uma só... rsrs... 

   Não mais. 

   Pois é... meninaaaa... 
    

   Eu primo pelo amor. 
    

   Os Espíritos sempre nos orientam a amar. 
    

   MAS AMAR COM DEVOÇÃO. 
    

   Ou seja... Se vocês, em comum acordo, estão 

sentindo que não dá mais, o que fazerrrr?  
    

   Hem fofa? 
    

   A resposta é simples: ninguém é, ou será feliz, ao 

lado de quem não ama. 
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   O AMOR PRECISA SER COMPLETO: 
    

   - De Carinho. 
    

   - De Afeto. 
    

   - De Paixão. 
    

   - De Desejo. 
    

   - De Sinceridade. 
    

   - De Amizade. 
    

   ISSO É AMOR. 

   Não acredito no amor entre homens e mulheres, e 

sim no único amor que existe, que é entre filhos e 

pais. 

   Tá enganada, de montão... rsrsr... 
 

   EXISTEM SIM: AS "ALMAS GÊMEAS". 

   Não acredito. 
    

   Pois, pode passar a acreditar, fofa. 
    

   O problema, é que as pessoas, geralmente, só se 

relacionam por carinhas bonitas, corpos gostosos e 

macios, MAS SEM QUALQUER CONTEÚDO DE 

SENTIMENTO... E ainda, ninguém gosta de gente 

pobre!... Ou, pelo menos, a maioria não gosta... 

rsrs... 
    

   Aí, dá nesse pepino todo, fica-se com alguém, 

homem ou mulher, sem sentimento..., mas só por 

interesses materiais... Precisamos entender que o 

AMOR não tem nada a ver com materialidade. 
 

   Amor é Sentimento..., é afeto. 
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   E essas coisas, a gente não compra e nem ganha 

na loteria, POIS QUE PRECISAMOS AMAR PARA 

SERMOS AMADOS. 
    

   É uma Lei do Universo. 
    

   A Lei de Amor é Lei Universal de Deus... 
    

   Ore e peça a Jesus para você encontrar um AMOR 

DE VERDADE... 
 

   Senão, aonde você for, curtir a vida, sendo 

aparentemente livre, só será mesmo muito infeliz... 

MAS, SE LEVAR O AMOR EM SEU CORAÇÃO... ONDE 

VOCÊ ESTIVER, SERÁ REALMENTE FELIZ. 

   Poxa, muito obrigada... Saberei usar suas palavras 

com sabedoria, foi um imenso prazer falar com vc.  
    

   Olha minha fofa, você é uma menina muito linda e 

merece ser feliz... O mais certo nessas circunstâncias 

é ser sincera com o seu próprio coração de mulher... 

Faça coisas que você possa realmente se dar bem na 

vida...  

   NO AMOR SÓ EXISTE UMA MANEIRA DE SERMOS 

REALMENTE FELIZES...: É AMANDO... kkkk... 

   Ou a gente ama e é realmente amado..., ou nada 

feito. 
 

   Converse com seu esposo e com seus filhos... Abra 

o jogo e fale que não és feliz no casamento... 

SIMPLESMENTE DEU CERTO ATÉ ONDE PÔDE DAR... 
  

   E cuide-se, para se relacionar depois com alguém 

de Bem, que lhe deseje como mulher, é claro, mas 

que lhe ame profundamente como pessoa... 
    

   Tá bem?  
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   Beijos e fique com Jesus.  
    

   Bjos, muito obrigada, fique com ele tbém.  

______________ 

 

   Por este atencioso bate-papo entre o nosso pupilo 

Vivaldo e uma determinada irmã, em busca de paz e 

algum esclarecimento espiritual, abstração feita dela 

mesma, que é uma menina-mulher de Bem, 

podemos ver que as coisas do coração, ainda, são 

tratadas pelos seres da Terra carnal, a princípio, 

como uma coisa secundária, ou até mesmo 

inexistente, como a vimos aqui testemunhar (?!...), 

embora algumas crianças espirituais, de qualquer 

idade-material, se encontrem numa espécie de 

hibernação-mental, sem se darem conta de que a 

Vida, tanto na Terra como no Espaço Invisível, só 

pode ser considerada pelo aspecto fundamental do 

Sentimento, não este sentimento dolorosamente 

nutrido pela grande maioria dos seres humanos da 

experiência planetária, mas, indiscutivelmente, por 

um tipo todo especial de SENTIR E DE SER 

SENTIDO... 
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   Se tomarmos consciência disso, desde já, 

certamente que poderemos pensar numa felicidade 

real em curto prazo, e, quem sabe, até mesmo na 

nossa Terra Material, pois, de nossa parte, quando 

há um desejo sincero de acertar, podemos ter fé 

de que Deus não nos deixará órfãos em nossos 

desejos, mesmo que ainda balizados pelas coisas um 

tanto superficiais, já que, meus irmãos e irmãs de 

caminhada terrena, os seus Mensageiros Divinos 

haverão de nos conduzir por caminhos seguros, 

, ou pelo menos em grade 

parte por estas vibrações sublimes do Amor, que nos 

ajudarão a Ascender para a Vida Feliz!!..., visto que 

a maior força e o maior poder vem do Céu!!...   
 

 
 

O Espírito Marilyn Monroe se encontra atualmente 

reencarnado o Brasil. 
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   E como mulheres, ou pelo menos na condição 

morfológica (temporária) da feminilidade terrena, 

sim, porque vamos todos avançado pela Eternidade 

experimentado, ora, uma condição masculina e/ou 

feminina de acordo com a nossa perene necessidade 

de Evolução, precisamos estar atentas de que O 

Mundo (verdadeiramente) é nosso!... (Risos). 
 

   Com isso, sem meias palavras, endossamos o 

pensamento do grande Instrutor da Vida Superior da 

Terra: EMMANUEL, por Chico Xavier: 

 

  
 

   Por outro lado, quem tiver prestado a devida 

atenção neste diálogo fraternal e atencioso entre o 

nosso amigo Vivaldo e a senhora residente fora do 

Estado da Bahia, creio que poderá verificar, por si 

mesmo, que, sob o nosso atencioso influxo mento-

magnético, sim, pois que, mesmo à muita distância, 

atuamos em sua condição de mulher carente de 
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socorro na área cortical, por se tratar de uma pessoa 

muito levada à experiências mentais inferiores, o 

que ela deixou subjetivamente entendido 

durante o seu diálogo com Vivaldo, e, ainda, na 

sua compleição hormonal fator G, com isso lhe dando 

“um tempo” maior de resistência em relação às suas 

fugas e explosões de ânimo e temperamento, eu fui, 

quanto ele, muito cautelosa no trato das perguntas, 

especialmente em relação à sua vida íntima com o 

esposo atual, pois qualquer pergunta mais direta 

nesse aspecto ela mesma poderia, simplesmente, ter 

se desconectado do bate-papo virtual, e, segundo 

compreendemos, deixando-lhe, a ela, ainda mais a 

descoberto nesta área muito melindrosa da nossa 

Assistência Espiritual... 

____________ 
 

 
 

O Plano Espiritual preexiste ao Plano Material.                      
(O.L.E., de Allan Kardec). 

____________ 
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   Então, o que fizemos foi deixar para que ela mesma 

fizesse a sua devida reflexão em relação à sua 

própria convivência dentro do lar, pois não há como 

julgarmos determinadas ações humanas, quando nós 

mesmos, os Amigos Espirituais, mesmo que em 

momentos de Desprendimento temporário do 

corpo fisiológico, estamos em ferrenha luta contra 

as nossas próprias imperfeições. 
    

   No fundo, no fundo (risos), ela já sabia o caminho 

a seguir e o motivo real que a fazia se sentir 

insatisfeita com a sua vida matrimonial, e até certo 

ponto familiar, que, cá entre nós, teria tudo para dar 

certo se ela, especialmente ela, fizesse a parte que 

lhe cabia, ou seja, que vulgarizasse (se é que este é 

o termo correto, a expressão mais adequada no 

século 21!... risos...) os seus hormônios da 

sexualidade para com ele mesmo, com o seu atual 

companheiro de luta terrena, que, antes de qualquer 

coisa, tem se esmerado para lhe tratar como uma 

verdadeira “dama”, ao invés de uma “prostituta”. 

(Aqui, tivemos belas e cativantes gargalhadas dos 

nossos Benfeitores Espirituais presentes!). 
 

   E o mais curioso de tudo isso, é que ele, o seu 

esforçado companheiro, é a ALMA-GÊMEA que a 

geniosa e aventureira irmã tem buscado encontrar 

“além-mar”!...  
    

   É um ponto de vista, ou um foco no qual temos de 

nos concentrar, não para ficar de um lado ou do outro 

dos envolvidos, pois o Juiz é sempre Jesus, mesmo 

porque nas relações humanas, particularmente entre 

o esposo e a esposa, geralmente, nenhum dos dois 

escapam de ter falhado em determinados momentos 

do convívio, longo ou curto, inclusive vale trazer aqui 

a lembrança de André Luiz (por Chico Xavier) que, 
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sempre que necessário, nas rusgas entre casais, 

jamais devemos nos esquecer de termos “um tanto 

mais”: de paciência, de compreensão, e de 
tolerância. 

  

 
 

   Uma boa e sincera conversa sempre haverá de nos 

evitar grandes e dolorosos dissabores, e, talvez, 

enormes tragédias, que naturalmente podem ser 

transformadas em uma boa amizade... Por isso, 

minha gente, mesmo que lhe demos a alternativa, da 

separação imediata do seu atual companheiro, não 

adiantaria muito, visto que em ela mesma não 

tinha a segurança do que estava sentido, enfim, até 

porque, por outro lado, seria algo improdutivo que 

nos posicionássemos contra ou a favor da sua (quase 

inquebrantável!!... Risos...) intenção, até certo ponto 

muito justa, em tese, de separar-se da sua “cara-

metade”, já que, sob qualquer ponto de vista que lhe 
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déssemos um conselho, ela poderia ficar contra a 

decisão que, a rigor, caberia a ela mesma tomar... 
 

   E vá entender a cabeça humana?!..., ainda tão 

cheia de baratinos e complicações!... – Risos. 
 

 
    

   E no caso em questão, encontramos uma excelente 

oportunidade para que venhamos a refletir em 

relação ao que nutrimos em nossos corações, se 

estamos nos entregando ao mundo por força de 

uma alma verdadeiramente apaixonada e muito 

bem-intencionada, ou se estamos é traficando 

sensações imediatas numa busca irrefletida e 

desenfreada pelos gozos materiais e sempre fugidios, 

pois que a Materialidade, embora dentro dos seus 

naturais limites seja necessária e faça parte do 

contexto Universal, sempre será o antagonismo da 

Espiritualidade. 

___________ 
 

“Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos 

precedem no reino de Deus.”  
 

– Jesus (Mateus 21:31).                                               
(‘Bíblia Sagrada’, Tradução de João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica 

do Brasil, 2ª. Edição, 1993, com impressão de 1999). 

___________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/B
https://pt.wikipedia.org/wiki/B
https://pt.wikipedia.org/wiki/B
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   Naturalmente, que a Sexualidade, ainda, é um 

campo infinito de estudos e de observações por 

parte de cada um de nós, e não sou eu, e nem o 

nosso médium-querido, que vou por regras aos 

instintos e aos desejos de quem quer que seja, até 

porque 

, são qualidades 

espirituais virtuosas que devem estar em conexão 

integral com os modelos psicológicos de cada um 

e/ou uma, embora devamos salvaguardar o bom-

senso e a lucidez tão necessários para que não 

venhamos a incorrer em mais graves processos de 

depressão, e de consciência!...  

______________ 
 

 
 

______________ 
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   Se somos pessoas perfeitamente Cristianizadas, ou 

em vias disso, sabemos muito bem que “na cama” 

tudo poderá ser admitido enquanto houver, entre os 

parceiros heterossexuais ou homossexuais, e/ou 

bissexuais, “etc”... (risos novamente dos nossos 

Benfeitores que acompanham Marilyn!), um também 

perfeito entrosamento de ALMAS, onde se prime o 

amor e o sentimento sem qualquer vínculo com a 

baixeza de intenções, que em boa sinonímia quer 

dizer: sem uma afetividade e uma sincera 

consideração entre os parceiros, eternamente 

valiosíssimas em todas as circunstancias que dizem 

respeito à Criatura, filhas do Deus-Altíssimo. 
 

 
 

   Ficar, meus irmãos e minhas irmãs: só se for pela 

via essencial do glorioso Amor e do fundamental 

respeito mútuo que devemos ter uns pelos outros, 

não é mesmo?!... 
 

Marilyn Monroe 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25 de novembro de 2016) 
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   Nota do médium: Como vemos, a preocupação dos 

Instrutores da Humanidade, especialmente quando se 

encontram em estado de Desprendimento pela 

Emancipação da Alma, como é o caso da querida e 

graciosa Marilyn Monroe, claro que continua sendo 

pela nossa urgente melhoria em SENTIR, DESEJAR, e, 

principalmente, de AMAR. 
 

   
    

   Os que já nos vem acompanhando, pelo menos desde 

o nosso Livro de # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A 

Revelação do Amor”, pelos Espíritos William Crookes, 

Léon Denis & Adolfo Bezerra de Menezes, já sabem que 

tratamos nesta obra de um tema bastante complexo e 

muito delicado, não somente dentro de nosso meio 

doutrinário como na Religião, de uma maneira geral, se 

bem que, para a Ciência, tanto a nossa persistente e 

sistemática teimosia em “não querer buscar novas 

verdades para os assuntos antigos”, supostamente 

possuidores de uma aureola de mistério e pecado, como 

a dos demais crentes religiosos de qualquer culto ou 

doutrina do mundo, nada está selado pela pompa do 
perigo e/ou da impossibilidade, visto que os verdadeiros 

e heroicos homens e mulheres de Ciência só se 

conformam com alguma resposta quando esta mesma 

resposta traga o selo da autentica investigação, seja ela 



                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 86 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

do campo psíquico ou mental, propriamente dito, ou na 

esfera dos encarnados. 
 

   E não foi dessa maneira como se comportou Allan 

Kardec, e os demais pesquisadores do Espírito nos anos 

que se seguiram à Codificação, no que diz respeito aos 

intrigantes fatos & dados da Vida Espírita, Mediunidade, 

e da Reencarnação, particularmente?!... 
    

_______________ 
 

“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.” (Jo: 14,6) 
 

   
   

Este Livro de # 4, de importante valor doutrinário, 
apresenta um cortejo riquíssimo de Mensagens de alguns 
dos mais Elevados Espíritos da Falange da Verdade que  
comandam os destinos humanos, uma ora que merece ser 

estudada e refletida por todos e todas que já nutrem 
carinho e respeito pelo Espiritismo.                        

_______________ 
 
 

    

   Por isso, que não tivemos qualquer constrangimento 

em Revelar, por meio de nossa lavra psicográfica, 

embora pelo nosso testemunho pessoal no campo da 
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, que, no passado da vida 

Cristã, o Espírito Marilyn Monroe foi a filha  gerada 

pelo ventre de (Santa Madalena), 

por meio de uma divina inseminação mental-magnética-

física, a partir dos elementos psíquico-hormonais do 

Mestre, entre ela e o Cristo de Deus.  
  

   Se hoje, as minhas impressionantes manifestações 
mediúnicas tem ‘aterrorizado’ alguns companheiros e/ou 

companheiras de crença Evangélica-Espírita, por causa 

de suas teimosas posições reacionárias e beirando às 

raias da intolerância clerical, confiamos que, dentro em 

pouco, outras pessoas de nosso meio, sejam médiuns ou 

não, venham a se converter em defensores sinceros de 

nossa modesta causa, não apenas por terem visto isso 

ou aquilo, mas porque a razão lhes fizeram avançar 

neste Conhecimento!!... 
 

   Viva Allan Kardec!!! 
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   Não temos dúvida alguma que, com o avanço das 

técnicas de gestação manipulada e transplantes de órgão 

no seio da vida Humana, nós espíritas, iremos passar a 

compreender melhor estas novas Informações da Vida 

Maior, se bem que será uma grande vergonha para nós 

mesmos, , que sempre 

estamos decantando por aí a nossa pseudo-primazia no 
vasto campo experimental da Mente. 
 

   Que o Mestre Jesus seja louvado. 
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W. S. Moses________________ 

 
   William Stainton Moses (Domington, Lincolnshire, 5 de Novembro de 1839 - 5 de 

Setembro de 1892) foi um ministro da Igreja Anglicana e médium psicógrafo inglês. 
   Com o tempo, a mediunidade de Stainton Moses veio a produzir fenômenos tão diferentes 
como sons musicais, pancadas, clarões, balsamização do ambiente com perfumes diversos, 
passos pesados que estremeciam o ambiente, tilintar de campainhas, levitação de corpos 
pesados como mesas e cadeiras, transposição da matéria, fenômenos de voz-direta, entre 
outros. 

   Como militante, contribuiu para a fundação da Associação Nacional Britânica dos 
Espiritualistas (1873), da Sociedade Psicológica da Grã-Bretanha (Abril de 1875), 
da Sociedade de Pesquisas Psíquicas (1882) e, finalmente, da Aliança Espiritualista de 
Londres, da qual foi o primeiro presidente, cargo que exerceu até à sua morte. Além dessas 
atividades, dirigiu a revista Light, periódico de fundo espitualista e escreveu sobre o tema 
para a Human Nature. 

   Ao longo do tempo, mesmo com o declínio da intensidade da sua faculdade mediúnica, 
conservou sempre a faculdade de psicografia. 

   A partir de 1889, registrou-se o declínio da sua saúde. Após sucessivos ataques 
de influenza veio a falecer. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lincolnshire
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_Novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1839
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_Setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_Setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1892
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Anglicana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perfume
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Associa%C3%A7%C3%A3o_Nacional_Brit%C3%A2nica_dos_Espiritualistas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Associa%C3%A7%C3%A3o_Nacional_Brit%C3%A2nica_dos_Espiritualistas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1873
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_Psicol%C3%B3gica_da_Gr%C3%A3-Bretanha&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1875
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_de_Pesquisas_Ps%C3%ADquicas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1882
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alian%C3%A7a_Espiritualista_de_Londres&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alian%C3%A7a_Espiritualista_de_Londres&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Light
https://pt.wikipedia.org/wiki/Human_Nature
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1889
https://pt.wikipedia.org/wiki/Influenza
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Stainton_Moses
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Apresentação # 7... do Autor 

______________ 

 ENSINAMENTOS ESPÍRITAS – I   

    

   Meus queridos irmãos e irmãs, companheiros 

de Doutrina Espírita!... Peço a gentileza de me 

aceitarem na condição de um humilde apresentador, 

dos mais insignificantes, de algumas das mais belas 

Almas do Cristianismo-Espírita, que, a partir de 

agora, passarão a desenvolver a presente obra, 

proporcionando, a cada um de nós, um verdadeiro 

deleite de alegrias em maravilhosas oportunidades 

de Estudo e de Reflexão, numa memorável troca 

de experiências entre os Agentes Espirituais da Vida 

Maior e vocês, os servidores naturais da Cristandade, 

já que nenhum crente de Espiritualismo, em sã 

consciência, poderá se eximir da condição de fieis 

servos de Jesus Cristo. 

   Fiquemos atentos às suas Mensagens de Luz, já 

que, mais tarde, não poderemos nos desculpar diante 

do Pai pelo tempo perdido e pelas oportunidades 

dispersadas aos porcos...  

   Tenhamos sempre em mente, que o Senhor nos 

aguarda o entendimento de Sua Divina Palavra, e, 

assim como os primeiros cristãos, façamos da nossa 
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cruz uma bandeira de estrelas maravilhosas a nos 

iluminar os caminhos do presente e futuros. 

   Enfim, não hesitemos diante da necessidade 

gigantesca, embora opcional, já que nenhum Amigo 

Espiritual de vocês será capaz de lhes acorrentar a 

uma tarefa que não encontra ainda espaço no 

coração dos seus pupilos e afeiçoados, por mais 

graciosa que seja essa quase-obrigação, de Elevar a 

vida humana pelo que Allan Kardec & Chico Xavier 

nos deixaram como um patrimônio vivo de Amor & 

Instrução, por isso que não podemos deixar passar 

qualquer feliz oportunidade de dizer em alto e em 

bom-som: Felizes Eternamente, serão aqueles que 

não trocaram Deus por Mamon!... 

 

   Que o Senhor da Vida nos abençoe a todos, nestes 

votos de afetuoso carinho, respeito, e amizade, do 

servidor de sempre. 

(Salvador/BA, 06 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: Na calada da noite do dia 11 de 

agosto de 2013, o querido Amigo Espiritual William 

Stainton Moses, pela segunda vez em Serviço, nos 

apareceu à vidência mediúnica num formoso véu de 

claridades azulíneas, com cintilações de prata por entre 

o seu corpo espiritual quase translúcido ao meu olhar, a 

me convidar carinhosamente de volta ao trabalho de 

psicografia, que, à época, infelizmente, eu não pude 

desenvolver, por eu estar empenhado em outras tarefas 

psicográficas, e alguns meses após ele, juntamente com 

os , terem 

me entregue a belíssima obra pela minha própria lavra 

psíquica: “A Rigor Tudo é Mediunidade”.  

_______________________________ 

    

_______________________________ 

 

   Para a minha grata satisfação, depois de transcorrido 

esse tempo, de 2013 para 2016, nos presenteou agora 
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com mais este modesto empreendimento que, pelo 

menos para mim, em especial, mas que guardo a 

esperança de servir para outras pessoas, espíritas ou 

não, se torna um veículo de grande valor doutrinário, 

mesmo porque temos, aqui, uma verdadeira chuva de 

Estrelas, que, espero, haverão de iluminar os caminhos 

de nossas almas, sempre sequiosas de entendimento 

espiritual à luz de Allan Kardec, claro que a partir da 

realidade Imortal que nos foi apresentada pelo querido 

Codificador desde o século 19. 

   Pois, assim, acredito sinceramente. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Figura Espetacular! 

Somos quais crianças criando asas para a ascensão                        

à Vida Superior!...  

A cada passo dado e experimentado, crendo e confiando na 

sentinela maternal que nos julga e nos envolve de amor e 

carinho, afeto e esperança, vamos notando que, antes de 

qualquer fagulha de certeza diante da nossa própria 

imagem, jamais prescindiremos do amparo do Pai 

Celestial!..., que nos doa alegria e saúde por meio de um 

corpo perfeito, de uma mente saudável, e numa alma 

brilhante. 

Somos todos e todas luz. 

– Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 
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O Prefácio da Mentora  

______________   

ENSINAMENTOS ESPÍRITAS – II 

 

   Queridos filhos e filhas do meu coração! 

   Precisamos, antes de mais nada, compreender que 

a  tem dessas coisas...  

   Se há entre os nossos companheiros da vida na 

Terra uma inumerável quantidade de especialidades 

para cada uma das profissões conhecidas, é certo, e 

muito certo mesmo, que do Lado de Cá, onde as 

questões de Ensino e da Educação se multiplicam ao 

infinito, não poderemos desconsiderar que temos 

mediunidades múltiplas, como médiuns, homens e 

mulheres, vivenciando diversificadas variedades de 

aptidões e de possibilidades psíquicas, sejam em 

estado embrionário ou já em pleno vigor das suas 

potencialidades mentais, 

, tanto no solo da existência terrena 

como no mais Além, mesmo porque, cada um de nós, 

independentemente da Região Espiritual onde 

estejamos ou para onde formos levados após a nossa 

Grande-Passagem, sempre estará se defrontando 

com inumeráveis e laboriosos Serviços na aérea da 

segurança patrimonial ou pública, nas de governos e 

de mundos inteiros, por esta razão é que não 
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podemos tão somente compreender a faculdade 

mediúnica, em si mesma, pelo seu contorno religioso, 

já que a luta, tal qual a Vida, continua após a morte 

carnal, sempre a nos solicitar mais atenção e 

qualificação, tanto na paz quanto no infeliz estado 

de guerras. 

   O nosso objetivo, aqui, evidentemente que não é o 

de fomentar a cizânia ou a desunião entre aqueles e 

aquelas que, antes de qualquer coisa, primam por 

uma humanidade, exclusivamente, voltada para o 

bem e para a paz, sendo que este será sempre o ideal 

maior de todos nós que comungamos dos princípios 

exarados pelo Consolador, mas esclarecer aos nossos 

caros e caras estudantes de Espiritualismo que, antes 

de qualquer combate exterior, precisamos estar 

atentos em combater em nós mesmos qualquer 

sentimento de orgulho e de egoísmo, tão ao gosto 

dos tiranos do mundo, de qualquer mundo atrasado 

moralmente, abrindo espaço em nosso coração 

somente para benção-divina do Amor. 

    

 (Espírito)                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 06 de dezembro 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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PRIMEIRA PARTE 

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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Arthur Ignatius Conan Doyle KGStJ, DL (Edimburgo, 22 de maio de 1859 — 

Crowborough, 7 de julho de 1930) foi um escritor e médico escocês, mundialmente famoso 

por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes,[1] consideradas uma grande 

inovação no campo da literatura criminal. Foi um renomado e prolífico escritor cujos 

trabalhos incluem histórias de ficção científica, novelas históricas, peças e romances, 

poesias e obras de não-ficção. 

Arthur Conan Doyle – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vener%C3%A1vel_Ordem_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputy_Lieutenant
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1859
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%B3cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Detetive
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_criminal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
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Capítulo # 1 

______________ 

O Mágico Mundo da Espiritualidade 

      

Espiritismo: Não mais que alguns poucos anos!... E 

pronto, o homem atento e atencioso aos interesses 

mais Elevados da Humanidade, poderá já repartir 

com os seus amigos e familiares os mais sinceros e 

eloquentes exemplos de fidelidade às propostas 

consoladoras de uma causa, enviada do Mais Alto, a 

todos e a todas que, de uma maneira ou de outra, 

venham a mitigar pelo óleo saboroso das conquistas 

do Infinito!!...  

Sejamos honestos, seriamos, verdadeiramente, fiéis 

a nós mesmos se não dispensássemos algo de 
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nosso tempo e de nossa atenção a tão preciosas 

leituras, consagrando-lhes o nosso devotamento e a 

nossa capacidade, como seres racionais, corajosos e 

destemidos, em vasculhar em seus ensinos as 

profundezas desconhecidas da Natureza 

Humana?!... 

Com este trabalho, apresentado pelo esforço 

generoso do amigo particular W. Stainton Moses, 

Reverendo sério e dedicado às causas Superiores, e, 

ainda, por outras Personalidades do Invisível, não 

só conhecedoras dos Mecanismos Transcendentais 

da Comunicação, Interpretação, e da Interação 

Entre os Dois Planos, mas, e principalmente, o 

pensamento dos Guias da Humanidade pelo 

Espiritismo, estamos trazendo ao Plano das formas 

físicas mais alguns , 

versados na mais romântica dedicação à Deus e à 

sua Obra Perfeita: Os Espíritos!...  

Que somos todos nós. 

 

Espírito Arthur Conan Doyle                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                   

(Salvador/BA, 12 de agosto de 2013) 
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______________ 

Nota do médium em 30/09/2021: 

   Logo o comecinho das Revisões & Ampliações desta 

específica obra, ouvimos uma voz do Mundo Invisível 

soprar bem perto de mim: “Deixe os Espíritos falarem o 

que desejarem”, como que já me orientado a deixar o 

campo metal livre para que os Seres do Além possam 

nos oferecer o que precisamos ouvir e aprender, claro 

que para podermos vivenciar os Ensinamentos... 
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Arthur Ignatius Conan Doyle KGStJ, DL (Edimburgo, 22 de maio de 1859 — 

Crowborough, 7 de julho de 1930) foi um escritor e médico britânico, nascido 

na Escócia, mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock 

Holmes[1], consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal. Foi um 

renomado e prolífico escritor cujos trabalhos incluem histórias de ficção científica, 

novelas históricas, peças e romances, poesias e obras de não-ficção. 
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Capítulo # 2 

______________ 

IDÉIAS ANTIGAS  

X  

MENSAGENS NOVAS 

   Premido pelas ardorosas e devotadas campanhas 

de insurreição que estão sedo patrocinadas pelas 

Mais Altas Entidades da nossa Sociedade Espiritual, 

numa controversa conspiração do Bem, pois do Lado 

de Cá também brigamos para fazer valer as nossas 

ideias, que nem sempre são acolhidas pela maioria, 

mas, também, não é por isso que saímos da linha de 

frente do combate..., venho aqui consagrar o meu 

esforço e o meu serviço pela tradução “literal” do 

grande Livro Santo:  

“Mortificai a vossa Alma, matai o vosso orgulho e a 

vossa insana vaidade. Sedes humildes até não 

suportares mais a dor da humilhação. Mas, 

enquanto der, segura essa ponta de loucura que 

faz com que os espíritos se arrojem, uns sobre os 

outros, como se fossem feras desorientadas.” 

– Gandhi (Por Conan Doyle) 

   Meditando nesse mandamento de advertência a 

todas e todos os espíritas, procurei traduzir o meu 

pensamento um tanto ortodoxo, acerca das questões 
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da Religião, para trazer ao Plano dos mortais o 

significado verdadeiro da palavra divina: Caridade. 

      Será que é possível a um pobre escritor, 

demente em suas especulações científicas, na louca 

tentativa de apresentar ao mundo dos paradoxos 

algo do imenso manancial de conhecimento e 

vitalidade, meiguice e aventura, passionalidade e 

paixão, substancias psicológicas estas necessárias ao 

imenso cortejo de maravilhosas expressões do 

Desconhecido, que, mesmo abaixo da Terra, haverá 

de nos proporcionar grandes surpresas diante das 

fantásticas expressões da Natureza Invisível, a 

enriquecer, amadurecer, e fomentar, o cérebro dos 

seres humanos pelas vias do sono reparador (às 

vezes nem tanto!...) em suas Viagens Fantásticas ao 

Mundo dos Imponderáveis, sim, realizar a façanha de 

tocar o mundo íntimo dos seres terrenos por meio de 

uma palavra tão simples, mas tão profunda em sua 

especialidade, porque a Caridade, meus irmãos e 

irmãs em Cristo, traz um universo inteiro de sublimes 

equações que somente por meio de um coração puro 

e devotado ao bem poderá se Decodificar, ofertando 

a quem lhe expressa, quanto a quem lhe acolhe, um 

jogo maravilhoso de delicadas e atraentes notas 

geométricas, em mil cores diversas..., quanto de 

perfumes com aromas que haverão de enriquecer a 

vida interior e exterior de cada um, e de cada uma, 

com a riqueza de uma Natureza verdadeiramente 

embriagante, que não esmaga o caráter de ninguém 
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e nem tão pouco perverte a vida de quem quer que 

seja!... 

 

   Pulando um pouco a rica página que trata da 

importante questão sobre os imensos mananciais de 

conhecimento e de aventura que muito atrai aos 

seres encarnados, quanto a nós mesmos, podemos 

graciosamente voltar ao tema principal de nosso 

Estudo, nesse encontro acolhedor proporcionado pela 

pena mediúnica dos Seres Imortais, que se fazem de 

interpretes do meu pensamento e do meu coração, 

já que, no momento, eu me encontro nas Regiões 

Espirituais do País de Gales, a mãe querida da 

América: o terno óbolo da Caridade, com a qual 

não poderemos nos fazer de arrogantes, e, nem tão 

pouco, de imprevidentes latifundiários da vida alheia, 

na infeliz tentativa de engabelar as criaturas mais 
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simples, e um tanto mais servis, ao adotar a postura 

de uma personalidade falsa e esculpida ao gosto de 

Cléofas, imaginando-nos detentores de algum reino 

humano, que, se existisse, certamente que estaria 

repleto de imundices e derrotas pessoais...., da 

mesma maneira que, ao tempo do Cristo, esteve ele 

a frente do Mestre e o considerou um embuste, 

pressagiando a passagem simbólica de Tomé...  

   E cá estamos nós, procurando nos desvencilhar da 

imagem fictícia de bons-servos, nutrindo o nosso 

coração de amor e de solidariedade verdadeiros, 

tentando convencer, primeiramente a nós mesmos, 

que podemos, podemos sempre mais: Fazer a 

Caridade sem que insultemos o coração de 

quem quer que seja!!. 

   Considerando a forte propensão do povo cristão 

para as causas nobres, deveremos concluir que o 

trabalho está em andamento...  

   Mas, infelizmente, a passos de tartaruga, numa 

caminhada quase medieval em relação aos possantes 

automóveis de hoje em dia, os quais vêm se tornado, 

lamentavelmente, as princesinhas dos olhos dos 

nossos adeptos do Espiritismo... E é realmente de 

estarrecer o fato, quase surrealista, de encontrar 

médiuns, e adeptos de uma causa voltada toda ela 

para o estudo e a educação do Espírito Imortal, ao 

final de cada mês “sofrido”, virem aos postos mais 

altos do púlpito Evangélico para afirmar, em alto e 

em bom-som, que “não sobrou um vintém” para que 
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pudesse ser convertido em compra de livros (um 

único, que seja!...), ou mesmo, e muito 

especialmente, em santas obras de Caridade.  

   E o que nos deixa mais estarrecido, é exatamente 

o fato de estarem todos vocês se chafurdando nas 

mais comezinhas e estranhas reuniões de “família”, 

regada sempre, e invariavelmente, a aquela “boa” 

cervejinha gelada, refrescante, saborosa e, também, 

repleta de parasitas, larvas, e uma grande aluvião de 

vibriões mentais produzidos não somente pela 

conversação esquisitíssima e desprovida de valor 

espiritual, como pelas sensações mórbidas dos 

sentimentos mais baixos da lascívia humana.  

   E será que estaríamos forçando a barra com vocês, 

minhas irmãs e meus irmãos?!...  

   Eu acredito que não.  

   Aliás, este é um assunto tão velho quanto o 

mundo dos Dinossauros... 

   Ficamos, aqui, a pensar, se estaríamos em outra 

aventura, caso tivéssemos tomado o rumo de outra 

Esfera Espiritual, em qualquer outro país do nosso 

globo planetário?!... Mas, por incrível que pareça, a 

situação por aí, nesse país maravilhoso e repleto de 

encantos naturais, ainda é bem melhor do que a de 

outras localidades do globo, onde as comunidades se 

digladiam por um pequenino pedaço de terra, por 

exemplo, ou mesmo por questões de etnia.  
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   Em terra brasileira, pelo menos ao nosso olhar, o 

ser humano é tratado por condição de igualdade, seja 

na raça ou na cultura, haja vista que um servidor do 

povo, sem qualquer referência de ordem acadêmica, 

veio a se tornar o primeiro presidente da república, 

eleito pelo povo mais simples, sendo ele mesmo um 

homem muito simples.  

   Não generalizamos, e nem forçamos a barra no que 

toca aos às necessidades da administração pública e 

política, por exemplo, mas é certo que num país dos 

mais avançados economicamente seria be difícil ver 

um “amador” tomar o controle da nação inteira. 

  

   De lá para cá, se a coisa degringolou (risos), não 

foi por culpa dos Desígnios de Deus...  

   A tenebrosa falta fora insculpida pelos próprios 

Espíritos encarnados, claro que com a ‘ajudinha” dos 

seres das sombras, já que cada um de nós sempre 

será o artífice de seu destino, tanto na direção da 

luz como na queda vertiginosa para as trevas. 
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   Procuremos, urgentemente, o mais profundo 

pensamento do Cristo, o de “amarmo-nos uns aos 

outros como Ele nos amou”, sem medidas e sem 

limites, claro que vivenciando-Lhe e Lhe deixando 

transparecer em cada um de nós, tal qual o grande 

filósofo Ptolomeu, quando asseverou que o mundo 

das formas será sempre a manifestação da nossa 

vida interior, na matemática ou na filosofia, na 

música ou nas estrelas do Céu. 

 

   Que Deus seja sempre louvado na mais perfeita 

expressão de nosso carinho e do nosso respeito. 

Conan Doyle                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                   
(Salvador/BA, 01 de novembro de 2016) 
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   Nota do médium: Segundo o querido Amigo Espiritual 

Arthur Conan Doyle, ele fora a reencarnação de 

Ptolomeu, que foi um filósofo e cientista matemático 

nascido no ano 10 d.C., data essa indicada, ainda, 

segundo informação que obtivemos do próprio Espírito 

de A. Conan Doyle. 

____________ 

 

   Cláudio Ptolemeu ou apenas Ptolemeu ou Ptolomeu (em latim: Claudius Ptolemaeus; 

em grego: Κλαύδιος Πτολεμαῖος; transl.: Klaúdios Ptolemaios; 90 – 168), foi 

um cientista grego que viveu em Alexandria, uma cidade do Egito. Ele é reconhecido pelos 

seus trabalhos em matemática, astrologia, astronomia, geografia e cartografia. Realizou 

também trabalhos importantes em óptica e teoria musical. 

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

____________ 
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Arthur Ignatius Conan Doyle KGStJ, DL (Edimburgo, 22 de maio de 1859 — 

Crowborough, 7 de julho de 1930) foi um escritor e médico britânico, nascido 

na Escócia, mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock 

Holmes[1], consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal. Foi um 

renomado e prolífico escritor cujos trabalhos incluem histórias de ficção científica, 

novelas históricas, peças e romances, poesias e obras de não-ficção. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle 
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Capítulo # 3 

______________ 

   Não podia mais esperar por este momento, 

tamanha a ansiedade que trago no meu coração, 

pobre de quase tudo, para dar prosseguimento ao 

meu texto anterior, mesmo porque nós, os Espíritos 

fora da matéria-carnal, vamos assim dizer, já que 

aqui continuamos a ser gente como qualquer um de 

vocês, estamos sempre condicionados à necessidade 

do momento e a competência do aparelho mediúnico 

que haverá de nos captar o pensamento, deixando 

para mais tarde, ou quase nunca (risos), a saúde 

dos médiuns, aliás, a saúde deles e delas é o que 

menos conta para nós, visto que se ele ou ela 

conseguir realizar um décimo do que prometeu antes 

de aterrissar em solo material, pela sua atual 

reencarnação, já teremos ganho muito, e garantido 

muita coisa, pois que vocês que se encontram por ai 

não imaginam a dificuldade que passamos ao 

transitar de uma Esfera de Vida Espiritual para uma 

Esfera de Vida Material, propriamente dita, já que as 

dificuldades e os perigos que corremos são inúmeros 

e quase intransponíveis em muitas situações, por 

isso mesmo, minha gente, que poucos do Lado de Cá 

tem se atrevido a fazer esse tipo de jornada quase 

suicida, a não ser quando são obrigados por uma 

espécie de convocação Cristica!!... 
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   Ainda ontem, quando pensávamos junto ao nosso 

médium-amigo, Vivaldo, vimos como ele se espantou 

ao perceber que uma Entidade desencarnada muito 

inferior, mas não ignorante e nem tão pouco má, dos 

planos muito atrasados das Regiões Espirituais da 

Terra, se transformou de uma personalidade quase 

disforme, pois a sua situação físico-astral era 

realmente muito deficitária, quase sem característica 

hominal que pudesse lhe identificar a própria 

natureza espiritual, em uma outra personalidade 

completamente monstruosa, agora, com uma forma 

já mais definida, mas, ainda assim, com 

características semelhantes a um amontoado 

gigantesco de lava incandescente... 

   E isso, somente veio a ocorrer porque, naquele 

momento da madrugada, o nosso querido Vivaldo 

estava assistindo ao interessante filme: “NOÉ”, numa 

nova adaptação para os tempos atuais... 

   Ao ver o ser monstruoso pela tela do aparelho de 

televisão do nosso amado-amigo, rapidamente que o 

nosso acompanhante desencarnado, o ser laval, se 

tocou de paixão (risos) pela figura ali em movimento 

televisivo, com isso, passando a lhe nutrir simpatia 

e, pelo desejo muito espontâneo, se transfigurando 

nela mesma, na figura, ou naquela personagem, que 

passava na tela da TV...  

   Não, que tenha sido uma ocorrência puramente 

espontânea, mas porque tratava-se de uma forma 

físico-astral compatível com a sua psicologia e a sua 
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natureza muito inferior, como dissemos em caráter 

psicológico, pois que ele, o ser laval, trazia no seu 

coração a mais graciosa ternura infantil.  

   Pois bem, quem cogitar de um Mundo Espiritual 

completamente acolhedor, ou pelo menos nos 

moldes de uma Colônia como “Nosso Lar”, da maeira 

como foi revelada por André Luiz, por Chico Xavier, é 

certo, e muito certo, que estará incorrendo em grave 

equívoco, pois Nosso Lar trata-se apenas de uma 

pequenina parcela de terra-firme, embora em 

complexa condição de entendimento para os 

seres de mentalidade mais acanhada do mundo 

terreno, que, em nada, pode representar a extensa 

faixa espiritual que se estende por toda a zona 

dimensional que lhe corresponde ao universo social, 

comunitário, político, administrativo, e claro que 

também anatômico e fisiológico. 

   Sendo assim, precisamos imaginar que no Mundo 

dos Espíritos “tudo é possível ao que quer”, mas 

também muito perigoso para aqueles e aquelas que 

não desejam, sequer, lhe aceitar a realidade antes de 

sua morte carnal, visto que as surpresar poderão não 

apenas lhes chocar os sentidos, como certamente 

lhes devastar o orgulho. 

   Muita paz a todos e todas, com alegrias eternas. 

Conan Doyle                                

Vivaldo P. S. Filho (médium)                     
(Salvador/BA, 01 de novembro de 2013) 
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   Nota do médium: Observemos, que Doyle hora, ele, 

fala que está longe de nossa presença física e ora, ele, 

afirma está próximo a mim...  

   Entendemos isso muito bem, porque para estes 

Espíritos Evoluídos, de mente vigorosa, o espaço é quase 

inexistente, visto que, por um sopro de suas vontades, 

eles podem varar Regiões imensas dos Universos em 

frações de segundos, ou com a velocidade da LUZ, não 

só do nosso Espaço como no do Mais Além.  

____________ 

  

____________ 

   Por isso, sabemos que ao mesmo tempo em que ele 

se encontrava na Região Espiritual do Reino Unido, 

também se encontrava ao nosso lado, aqui em 

Salvador, Bahia, Brasil, embora, em determinados 

momentos da sua envolvente Mensagem, o víamos 

bem próximo ao meu corpo físico, como se realmente 

tivesse se dado ao trabalho de vir pessoalmente nos 

ofertar o carinho e o calor de sua solicitude (risos)...  

   Já, quando assistíamos ao filme “NOÉ”, não lhe 

identificamos a presença, de qualquer modo a sua 

narrativa sobre o acontecido foi perfeita, mesmo 
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porque, naquele momento, eu me senti como se 

estivesse diante de um intrigante filme de ficção e de 

suspense da Terra, pois não sabia ao certo se tentava 

me desconectar do ser “monstruoso” ao nosso lado 

ou se eu continuava dando atenção a aquela cena 

verdadeiramente futurista, pois algo semelhante eu 

só havia visto em filmes da maravilhosa série de TV 

norte-americana dos anos de 1960: “Jornada nas 

Estrelas”, já que apesar do susto, que eu havia 

passado, tudo me deixava com um leve suspiro de 

aventura, o que nos leva a crer que, realmente, a 

criatura sob a nossa observação não era um agente 

do maldade, do tipo como vemos relatado nas obras 

de André Luiz, pelo Chico, por exemplo!... 
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Emanuel Swedenborg (Estocolmo, 29 de janeiro de 1688 — Londres, 29 de 

março de 1772) foi um polímata e espiritualista sueco, com destacada atividade 

como cientista, inventor, místico e filósofo. 

Desenhou uma "máquina de voar", fundou a primeira revista científica da 

Suécia, publicou obras em campos tão diversos como a geologia, a biologia, 

a astronomia e a psicologia, e deu origem a uma nova religião, 

o swedenborgianismo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg  
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Capítulo # 4 

______________ 

   Premido, na maioria das vezes, por aluviões de 

pestilentas mentalidades-estranhas, a envolverem o 

nosso mundo íntimo com as vestimentas de uma ceia 

que nada tem  a ver com a de Canaã, nas concepções 

do Evangelho puro e sublime, no qual nos deu conta 

da grande proposta de conquista de nosso Universo 

íntimo, ou seria, a bem da verdade, UNIVERSOS 

INTIMOS?!..., vamos caminhando sobre a face do 

mundo como se, em verdade, estivéssemos sobre as 

labaredas de um imenso vulcão, sentindo as intensas 

agruras do próprio corpo em chamas... 
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   Para a nossa insignificante clarividência, temos sido 

alvos de uma grande misericórdia do Pai Celestial, 

embora a luta quase insana pela nossa própria 

Elevação Moral, quando particularmente temos 

podido, sob as graças generosas das Mãos do 

Altíssimo, consultar de forma contundente e, quase 

perfeita, os hemisférios, ainda, inimagináveis, e 

inatingíveis mesmo à maioria dos Espíritos Elevados, 

do infinito Modelo Corpuscular do Espírito, o que 

já seria uma possível observação e uma análise dos 

diversos Reinos de Deus dentro de cada uma das 

criaturas da Natureza.  

   O inconcebível e o incomparável, aí estão, num vai 

e vem, num ir e vir de imensidões de planetas, 

buracos-negros, e divinas constelações a faiscarem 

no imenso concerto de alegrias e de glórias que nos 

aguardam não somente o entendimento quanto, e 

principalmente, o sentimento purificado no Nosso 

Senhor da Vida. 

   Nas maravilhas do nosso Infinito Eterno, pois que 

a Vida também nos pertence, encontraremos bilhões 

de galáxias, de mundos dentro de mundos, a 

arrojarem-se inicialmente de dentro de cada um de 

nós, numa vida não fictícia, como pensam a 

maioria, mas numa demonstração palpitante e 

reveladora da grande e surpreendente Imagem do 

Criador, a nos levar ao Encontro dEle, nas 

correntezas do Seu divino pensamento, criando e 

criando sem parar e sem descanso outras Esferas, 
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dentro de outras Dimensões que poderíamos 

naturalmente denominar de VIDA...  

   Sim, a Vida Purificada do Eterno, do Infinito e 

incomensurável Construtor de nossas Almas, que 

ainda luta e chora, se alegra e se entristece, para 

que, no grande futuro, nos realizemos dentro do Seu 

paternal abraço, entre Suas mãos augustas e 

generosas, que tem nos dado muito e quase nada 

tem recebido de nós..., que tem nos consagrado 

imensas oportunidades de “ganhos reais” e, de nós 

mesmos, tão somente tem recebido injurias e 

blasfêmias, como se fossemos apenas, e tão 

somente, usufrutuários infiéis do Seu Grandioso 

Tesouro Divino!... 

   E diante de tamanha dor (para Ele), e de imensa 

desgraça (para nós), pela nossa continuada revolta 

e tremenda ignorância perante os reiterados convites 

de renovação pela Educação Espírita, pelo menos em 

relação a maioria dos Espíritos, uns mais revoltados 

e desgraçados do que outros e outras, ou um pouco 

mais felizes do que os demais, mas, invariavelmente, 

todos precisando de bendizer o augusto nome do 

Altíssimo, enfim, voltamos dos Excelentes Corcéis da 

Imortalidade Imperecível, onde reina a glória excelsa 

do Senhor e Mestre Jesus, para vos trazer algumas 

palavras de força e de encorajamento, com o 

pensamento voltado unicamente para as claridades 

do Evangelho de Luz, Paz e Amor..., quando, juntos, 

poderemos cantar Hosana de alegria em nome do 

Perfeita Harmonia, contribuindo, cada um de nós, 
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com a beleza e com a palavra de glória do: “Amai-

vos uns aos outros como eu nos amei”..., dessa 

maneira, dado curso ao mais profundo serviço de 

Elevação das criaturas sobre a face da Terra, tão 

recheada de lutas e dores, mas também de alegrias 

e esperanças... 

 

   Nesse contínuo vai e vem de fótons, elétrons, e 

spins, e outras tantas partículas desconhecidas de 

meus irmãos e irmãs, haveremos de encontrar as 

partículas perfeitas do Amor-Perene, num mar de 

energias e força, magnetismo e ondulações, e quem 

sabe até de matéria pura (?!), a perpetuar por todo 

o cosmo humano as delícias da Perfeita Bondade, 

contribuindo com o nosso amadurecimento espiritual 

mediante a nossa vivencia nos mundos atrasados, 

como construtores e co-criadores da Razão Humano-

Espiritual, na investidura de semideuses, seres 

criados para a perfeição, ou quase isso!...  
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   Sejamos, então, muito corajosos, 

, no perfeito 

abraço entre o Criador e a sua criatura, permitindo 

que o “Deus em Nós” se alastre por todos os 

escaninhos do Planeta, e contaminando a todos e a 

todas com o que existe de melhor e mais puro em 

nosso Espírito Imortal: , uma 

caridade perfeita, segundo a perfeita explicação de 

São Paulo (Apóstolo) em sua passagem luminosa de 

“construção” de forças espirituais em nós mesmos 

pela amalgama da Educação e do Aprendizado 

Elevados, quando, no Evangelho Divino, que nos 
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ensina a sermos pacíficos uns para com os outros, 

tolerantes ao extremo, e generosos até doer!!... 

   Uma dor de amor, naquele amor puro e 

verdadeiro do Mestre. 

   A vida haverá de nos proporcionar muitas riquezas, 

grandes aventuras, e incomparáveis alegrias, porém 

se caso viermos a fazer a vontade do Santo Pai, na 

parceria perfeita entre Ele e nós, seus filhos e filhas 

tão amados quanto o Cristo o foi... Por isso, 

organizemos a nossa vida íntima pelos padrões do 

Cristo... E dessa maneira, muito em breve, 

haveremos de alcançar as Regiões Gloriosas do nosso 

Eterno Eu. 

 

   Que Deus esteja sempre com cada um de nós, 

consagrando-nos paz, alegrias, e muita saúde, para 

que trabalhemos cada vez mais pela fortuna da 

vitória definitiva, na grande batalha do bem contra 

o nosso mal íntimo. 

Emanuel Swedenborg                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                    
(Salvador/BA, 02 de novembro de 2016) 
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   Nota do médium: Particularmente, como um médium 

de Clarividência, da mesma maneira que Swedenborg 

o foi, posso compreender muito bem o que ele afirma 

aqui em sua profunda Carta Espiritual, pois que não é de 

agora que eu venho observando o mundo íntimo das 

criaturas, encarnadas e desencarnadas, com uma 

desenvoltura tão grande e tão profunda que, às vezes, 

chego a lhes observar como sendo uma representação 

viva de Universos inteiros, isto, dentro delas mesmas, 

exatamente como se eu estivesse lhes vendo como 

verdadeiros , como Jesus nos lecionou em seu 

Evangelho de Vida Eterna. 

 

   De minha parte, em sã consciência, não há como negar 

que existam mil e uma formas de expressões de vida 

real dentro de nossa própria vida, aliás, isso seria até 

mesmo um grande atestado de ignorância nos tempos 

modernos, quando vemos a empolgante Física Quântica, 
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por exemplo, encabeçada pelos mais respeitados 

cientistas da Terra, deporem cientificamente a favor da 

sentença de Jesus, mesmo que de maneira indireta: “HÁ 

MUITAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI”, com isso 

referendando até mesmo as revelações clarividentes de 

Swedenborg, por exemplo, em relação a este assunto 

tão palpitante. 
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Andrew Jackson Davis (Blooming Grove, Nova Iorque, 11 de 

agosto de 1826 — Watertown, Massachusetts, 13 de janeiro de 1910) foi 

um clarividente norte-americano, autor de The Principles of Nature, Her Divine 

Revelations and a Voice to Mankind, dentre outros livros. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Blooming_Grove
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1826
https://pt.wikipedia.org/wiki/Watertown
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1910
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clarivid%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andrew_Jackson_Davis


                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 130 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

Capítulo # 5 

______________ 

      Seria por algum capricho de minha parte, crer 

nisso, ou irremediavelmente estamos a caminho da 

grande Verdade, a mesma que fora professada pelo 

Divino Galileu em seu poema formoso de Amor-

Puro & Dinâmico para toda a criação viva da Terra, 

quanto a do Mais Além, quando nos consagrou a 

compreensão da ordem-primeira, a do Universo 

Perfeito, de que realmente: Somos deuses!...  

 

   Por este motivo, dentro do conceito da nossa 

Universalidade-Moral, quando todos nós estamos 

fadados a Evoluir com Deus, podemos assegurar que 

a Vida, que se estende para as mais longínquas 

Esferas do Continente Espiritual Superior da Terra 

Material, passa primeiramente pelo entendimento da 
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alma encarnada segundo os efeitos de suas ações 

nas esferas dos mortais, estejamos na condição de 

um simples batráquio, a depositar suas cortisonas 

por entre as espécies diversas do reino aquático, ou 

por entre as constelações de valorosas espécies de 

aves, ou, ainda, estagiando por entre os corcéis 

veludosos dos delicados Anjos da Terra, que são 

aqueles e aquelas criaturinhas já entrosadas com a 

verdade da Vida Em Triunfo Sentimental-Superior, e 

já sentindo pelo diapasão do AMOR, embora se 

encontrando em estágio mais ou menos Elevado, 

sim, porque os anjos da vida terrena, os de suas 

Regiões Mais Altas, por assim dizer, ainda estão 

muito distantes de se nivelarem aos formosos Anjos 

das Esferas Mais Elevadas ainda, até porque nos 

Universos do Pai Celestial sempre há o que descobrir, 

o que experimentar, e no que avançar em Amor e 

Instrução!!... 

   Mas, podemos lhes assegurar, com um toque 

mágico do sorriso matreiro, que os belos Agentes 

Espirituais que abrangem, que abarcam, e que se 

manifestam nos depósitos humanos incomensuráveis 

dos planos materiais de todas as civilizações do 

Universo cartesiano, estão subordinados à uma 

compleição dentro do entendimento deste mesmo 

deus do valioso e inestimável pensamento Cristão..., 

estão ainda muito aquém daquelas Individualidades 

que poderíamos classificar como Espíritos-Puros, ou 

simplesmente Puros-Espíritos, no entender da Escola 

Kardequiana. 
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   Uma outra coisa que sempre me “machucou a 

cabeça”, ou seja, que me fez remoer por dias e noites 

as células cerebrais, fora a grande quantidade de 

conceitos relativos às nossas Vidas Sucessivas, mais 

particularmente entre os seres metamorfoseados, 

em sua organização fisiológica e anatômica, em 

diversos moldes corporais que estão inseridos no 

contexto de vida (s) extra-terrena, já que não 

conseguia chegar a uma conclusão satisfatória em 

relação aos nossos irmãos e irmãs que, por exemplo, 

estivessem “lotados” no bonde marciano, ou mesmo 

em outras Regiões do Infinito, mais ou menos 

avançadas moralmente, mesmo os de nossa esfera 

material, que, por si só, já seria um assunto 

suficiente para estudarmos durante milhares, ou 

talvez, milhões de anos, já que a Evolução, embora 

muito fascinante, como personalidades individuais 
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que somos, infelizmente ainda não nos atrai com a 

viva necessidade que merece. 

   Então, como a gente compreender as Comunidades 

imensas de seres encarnados, por exemplo, numa 

região à centenas de anos luz de distância de nosso 

pequenino, para não dizermos também bastante 

insignificante, planetoide?!...  

   Que tipos de personalidades estariam a nos 

aguardar a visita para além do nosso incomensurável 

continente galáctico, levando em consideração de 

que o que é muito bonito ou apreciável para nós 

poderá ser extremamente desprovido de encantos e 

atrativos para outros tantos amigos e amigas 

interespaciais?..., sem contar, obviamente, que, a 

mais das vezes, nos consideramos “o protótipo da 

beleza angelical”, como se os mundos espalhados 

pelo Infinito continente de via lácteas, nebulosas, e 

outros tantos conglomerados de vida hiper-universal, 

estivessem sob a condução dos desígnios da criatura 

humana da Terra, que, aliás, diga-se de passagem, 

em termos de beleza física, para os seres mais 

aperfeiçoados da Vida Maior, não passariam de 

simples seres rastejantes...  

   Talvez, por este claro motivo, que o grande Espírito 

Emmanuel recomendava ao “pobre” Chico Xavier: 

... 

   Não se assustem, meus queridos amigos e amigas, 

já que a nossa real intenção é apenas a de ilustrar o 
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conceito primoroso do Mestre Jesus, quando, ao 

nos prover do conhecimento magnífico de que, em 

realidade, “somos deuses”, por outro lado, também 

nos dava a rota segura para o empreendimento 

perfeito na conquista da nossa perfeição: pelo 

trabalho constante e intransferível de Iluminação do 

nosso Espírito, para que um dia, só Deus sabe 

quando, podermos realizar a Verdade do Cristo em 

nós mesmos: a de que , 

tanto nos Universos materiais, quanto nos Universos 

Espirituais. 

 

   E para que este nosso encontro não venha a se 

converter em um simples e monótono diálogo (risos), 

recomendamos que vocês mantenham os seus 

telescópios mentais e afetivos na direção de Sírios, 

quando, um pouco mais a frente, poderão visualizar, 
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na Constelação do Cão Maior, uma nova Estrela, que 

haverá de dar muitas alegrias aos Viajores Astrais 

e, logo mais à frente, mesmo, até aos intrépidos 

companheiros da mecânica cosmogênica.  

   Criemos asas de liberdade, e mergulhemos no 

formoso Céu de estrelas, asteroides, e de naves 

interplanetárias.  

   O Cristo nos disse:  

   - “Buscai e achareis”. 

   Fiquem com o meu forte abraço, e saudações a 

todos os espiritualistas que já trabalham com vigor 

para criar no mundo uma Mentalidade-Cristã, pelo 

romantismo, por conta do seu lirismo e dos seus 

doces encantos, que anima a gente, quanto Eleva-

nos, exemplificada pela própria conduta. 

 

   Fiquemos com Deus. 

Andrew J. Davis                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 02 de novembro de 2016) 
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   Nota do médium: O querido Jacson Davis já se 

encontra reencarnado no Planeta Terra, atualmente 

trabalhando como um delicado e gentil segurança 

condominial, até então, sem maior convívio com a 

Doutrina Espírita, a não ser pelo conhecimento que colhe 

entre seus conhecidos. 

   Uma interessante coisa, e que vale apena relatar, é o 

fato de, em determinadas oportunidades, antes de eu 

grafar estas páginas, ou mesmo durante a psicografia, 

eu passar a pressentir a presença físico-astral destas 

Entidades da Luz e a me indicar onde, atualmente, se 

encontram, e, quando reencarnadas, geralmente me 

induzem a perceber quem e onde estão. 

   Para mim, isso é sempre uma festa, embora eu 

também, às vezes, evite saber da verdade total, ou algo 

maior, sobre como elas estão e onde atualmente se 

encontram encarnadas!... Risos... 

____________ 

  

   Esse notável Instrutor da Vida Maior, ao nos perceber 

a vontade de lhe visualizar, visto que eu já o ouvia e lhe 

percebia a presença pelas suas irradiações mentais 

muito nítidas, tratou de forçar a nossa vidência 



                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 137 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

mediúnica no sentido de, também, lhe visualizar a 

integralidade do corpo físico-astral, que, em verdade, se 

assomou às minhas faculdades psíquicas de maneira 

surpreendente, não que ele estivesse sob o manto de 

algum perispírito diferenciado, mas pelo fato de ele estar 

me conduzindo o serviço de psicografia por meio de uma 

real e independente imagem holográfica... 

   Mas por que “independente”?... Pelo simples motivo de 

sua imagem pré-gravada, em circunstancias que me 

escapam ao atual entendimento, embora, até certo 

ponto, eu tenha lhe percebido a tecnologia mecânica 

e elétrica, se manifestar para mim como se fosse, ou 

antes, como se estivesse se movimentando dentro de 

uma realidade virtual, mas perfeitamente liberada de 

condicionamentos puramente pré-estabelecidos, ou pré-

gravados, ou seja, ao mesmo tempo em que íamos 

dialogando com ela, a imagem ia se articulando de 

maneira a nos dar a resposta sobre o assunto que 

manifestávamos interesse, e sobre as nossas reações 

emocionais e mentais....  

   Alguns poderão lhe tomar a conta de um Elemental 

Artificial tecnologicamente criado, porém aqui a situação 

é um pouco diversa, pois não havia controle externo 

algum, ou interno, que lhe caracterizasse a condição de 

um Ser-Elementar, mas de uma simples holografia 

mantida de maneira independente a partir do seu 

comandante, que era o seu Espírito. 
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Carmine Mirabelli, também conhecido como Carlo Mirabelli ou Carlos 

Mirabelli (Botucatu, SP, 2 de janeiro de 1889 – São Paulo, SP, 30 de 

abril de 1951), foi um médium brasileiro de efeitos físicos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmine_Mirabelli 
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Capítulo # 6 

______________ 

   Muitos de nós, quando ainda repousamos ‘em 

berço esplêndido’, naquele pensamento de que a 

Vida Espiritual, que deslumbra e cativa todos os 

corações amantes e desejosos do Bem Maior, pode 

ser levada a conta de um grande parque de diversões 

regado a muita festa e muito repouso, sem que 

venhamos a desmerecer e desqualificar essas doces 

necessidades da Alma Imortal, onde quer que ela se 

encontre, estamos nos conduzindo por um tipo de 

atitude, no mínimo, equivocada, para não dizermos 

escandalosa, sim, pois, do Lado de Cá da Vida, o que 

menos encontramos é “repouso” e “festa”, a não ser 

para aqueles e aquelas de nós que foram triunfantes 

em suas tarefas materiais, particularmente entre os 

que mais careceram de sua ajuda, de seu respeito, e 

da sua sinceridade...  

   - Pois, repouso mesmo, é somente para os que se 

crivaram de dias e noites, no mínimo, pelejando pela 

tarefa de socorrer e de ajudar aos mais necessitados, 

sejam os do corpo ou os da alma. 

  - E, festa mesmo, é somente para aqueles e 

aquelas que viveram e se consumiram na alegria dos 

que nada tinham para si mesmos, senão a graça de 

ter encontrado, pela sua frente, um amigo, mesmo 

que desconhecido, que lhes ofertassem o balsamo do 
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otimismo e a contagiante perspectiva de abençoados 

dias melhores. 

   O que mais tem me assombrado ao vir participar 

de vossas assembleias espíritas, seja em Centros da 

capital ou do interior, é a grande falta de interesse 

dos que lidam com a mediunidade, sejam médiuns 

ou dirigentes, sejam coordenadores ou passistas, em 

consagrar a sua vida ao exercício da humildade...  

   É certo que a maioria tem feito a caridade, não 

como deveriam, mas estão, sim, a realizando, ora 

aqui e ora ali, entretanto, minha gente, o verdadeiro 

desprendimento que deveriam estar vivenciando na 

condição de sinceros adeptos do Espiritismo 

Evangélico, ah!..., este, nem pensar!!..., já que de 

“pobre”, vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, só 

querem, o fundo, estarem próximo é na hora de 

entregar o farnel, ou dar aquele passe mentiroso, 

pois, até ai, na hora generosa do magnetismo, 

que refaz as forças dos que estão caído ou já em 

queda moral e/ou material, se sentem desconfortável 

pela (re)aproximação do pobretão, todos e todas, ou 

quase todos e todas, esquecidos de que Jesus Cristo, 

O Doador Supremo da Assistência Espiritual, veio 

para os mais necessitados e para os mais sofridos!..., 

deixando para as gerações futuras do Planeta, a obra 

que todos devemos abraçar, já que todos estamos, 

mais ou menos, necessitados de receber, e na Vida 

Com Deus não há como recebermos luz sem que, de 

atemão, doemos alguma claridade de nós mesmos, 

senão o que seria da Justiça Divina?!... 
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   Não os enganemos... Deus não é tolo!!... 

   Então, meus filhos e filhas do coração, será mesmo 

que vocês já podem contar por alguma “festa”, ou 

com algum “descanso”, na Vida Espiritual que há de 

lhes acolher após a Grande-Passagem, que possa 

representar algum título de vitória sobre a vida 

material que tanto vos consomem e vos aprisionam, 

aos Planos Inferiores da Espiritualidade?... 

   Se podemos afirmar que vocês estão necessitados 

de Um Novo Pentecostes, certamente que será 

aquele pelo qual terão que desmaterializar  a 

profunda materialidade que trazem em si mesmos, 
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e, pela Caridade Real, se Espiritualizarem de 

maneira que não venham a encontrar qualquer 

vestígio de matéria-bruta ao chegarem do lado de cá 

de vossas existências, senão a Matéria Prima de 

Deus, que é o AMOR, na sua substância primordial 

pelo doce sentimento e pelo encantamento do 

romantismo, num lírio encontro entre Ele, vocês, e 

nós, os seus Anjos da Guarda. 

 

   Pensemos nisso com fé, pois temos confiança 

que a tempestade há de passar, transformando-

se em brisas leves e suaves de verdadeira paz, 

saúde, e luz, para todos nós. 

Carmine Mirabelli                          

Vivaldo P. S. Filho (médium)                   
(Salvador/BA, 02 de novembro de 2016) 
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   Nota do médium: Hoje em dia, mais do que há alguns 

anos atrás, quando iniciamos na tarefa mediúnica, temos 

observado a grande quantidade de Espíritos Mensageiros 

já reencarnados em solo brasileiro, particularmente 

aquelas Personalidades-femininas que colaboraram 

imensamente em pesquisas de Materializações dos 

Espíritos, isso até já temos relatado em nossos Livros 

psicográficos, inclusive dando um caráter todo emotivo 

e especial para elas que, atualmente, se encontram em 

diversas regiões do solo do Brasil, com destaque para o 

interior do Estado de Minas Gerais e São Paulo, com isso, 

cremos, proporcionando alguma tarefa particular, e/ou 

geral, na área do futuro ‘Pentecostes Brasileiro’. 

_____________ 

 

_____________ 
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   Entre estes grandes Espíritos de luz posso destacar o 

caso de Santa Bárbara e de Santa Brígida da Suécia, que, 

mais cedo ou mais tarde, deverão assumir alguma 

missão mais delicada no que diz respeito às suas 

faculdades latentes de , claro que isso 

somente ocorrendo se ambas, assim, se permitirem, pois 

entra em cena as suas vontades, necessidades, e as suas 

atuais tendências e gostos psicológicos. 

   De qualquer modo, precisamos ter em mente que os 

fenomenos de materializações de Espíritos, quanto 

de outros objetos do Mundo Espiritual, invariavelmente, 

irá requerer dos medianeiros um grande percentual de 

desprendimento e solidariedade, tanto na sua saudável 

vivência com seus Guias como na sua vida cotidiana, pois 

a cada passo de sua vida deverá estar consciente que, 

mais que os demais irmãos de caminhada, está sendo 

tamém seguido de perto pelos Espíritos menos evoluidos 

e desejosos de “aparecer para o mundo”. 

   No mais, como forma de ilustração, 

, que tem nos proporcionado uma variedade 

imensa de anotações em torno desta relação muito 

extreita entre nós, atualmete, encarnados, e os seres do 

Outro Mundo, em aspectos diversos e variados, pois que 

a Vida se manifesta de maneira múltipla, palpitante, e 

ininterrupta. 
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Frederic William Henry Myers (6 de fevereiro de 1843 — 17 de 

janeiro de 1901) foi um intelectual, ensaísta, e poeta britânico, notabilizando-se 

como um dos pioneiros na pesquisa de fenômenos paranormais no final do 

século XIX e co-fundador da "Society for Psychical Research" (SPR). 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1843
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1901
https://pt.wikipedia.org/wiki/Society_for_Psychical_Research
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frederic_Myers
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Capítulo # 7 

______________ 

_________ 

“Tenho muito medo das estrelas, eu sou do chão.”  

– Chico Xavier                                                                                             

(Cezar Carneiro de Souza, “CHICO XAVIER – lembranças de grandes lições”, 

Editora IDE, 1ª. edição, 2007). 

_________ 

NO BERÇO-ASTRAL DA VIDA HUMANA, HAVIA UM 

GRANDE SENHOR QUE SOMENTE ENCARAVA AS 

REALIDADES DAS COISAS PELO TELESCÓPIO 

MARAVILHOSO DO SENTIMENTO... 

ERA UMA CRIATURA INOCENTE, DE MENTE FRACA, 

DE LIMITADO RACIOCÍNIO, É BEM VERDADE ISSO, 

, 

PERFUMADO PELAS CLARIDASDES DE UM JARDIM 

ABSOLUTAMENTE ENTREGUE AOS SINÔNIMOS DA 

BELEZA NA CRIATURA, AO QUAL SE DIZIA 

SERVIDOR INCANSÁVEL E EXPOENTE SINCERO DO 

SUFRÁGIO, NÃO NELE MESMO, VISTO QUE ELE ERA 

MUITO FELIZ COM DEUS, NA SUA RELAÇÃO 

AFETIVA COM O PAI CELESTIAL, MAS NAQUELE 

SOFRIMENTO QUE JAZ EM CRIATURAS QUE NÃO 

COHECEM AINDA E EM SE ETREGAM AINDA ÀS 

DELÍCIAS DESSA DIVINA RELAÇÃO!!... 
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Mayers com Sylvia e Harold. 

NÃO SE PERMITIA A LONGAS TERMINOLOGIAS, 

POIS POUCO HAVIA ESTUDADO, EMBORA TIVESSE 

SEMPRE UMA PALAVRA DE GRATIDÃO AOS QUE LHE 

OFERTARA AUXÍLIO, E MIL OUTRAS PALAVRAS 

AOS QUE, DE SI, LHE ROGASSE UM 

SOCORRO..., AFINAL, ELE TINHA PRAZER EM 

SERVIR E EM AJUDAR O SEU PRÓXIMO!!... 

AFIRMA A MITOLOGIA DO NOSSO MEIO, QUE ESTE 

SENHOR VEIO PARA A TERRA PROFETIZADA 

JUNTAR-SE ÀS CARAVANAS IMENSAS DE JESUS 

CRISTO, PARA QUE PUDESSE TRANSMITIR UM 

POUCO DA SUA HUMILDE GENEROSIDADE NA 

CONSTRUÇÃO DE UMA PÁTRIA-NOVA... 

ENTÃO, TRAVOU-SE GRANDE E ELOQUENTE 

BATALHA ENTRE OS AMIGOS DE JESUS, PARA SE 
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SABER, COM EXATIDÃO, QUAL DESSES HONRADOS 

E LUSTRES CAVALHEIROS E DAMAS HAVERIA DE 

COMPOR AS LINHAS BÁSICAS DO GRANDE                  

LIVRO-LUZ... 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

FOI FEITA UMA RÁPIDA ESCOLHA, JÁ QUE, NA SUA 

MAIORIA, ALI ESTAVAM HOMENS E MULHERES DAS 

MAIS VARIADAS COMPETENCIAS, TODOS E TODAS 

CAPACITADOS, AO EXTREMO, PARA A EXECUÇÃO 

DA SUBLIME TAREFA... 

ENTRETANTO, SOMENTE UM DELES, E MAIS 

NINGUÉM, PODERIA SE ACHEGAR AO CORPO 

SAGRADO DE JESUS 

, NÃO PELO FATO DOS DEMAIS E 

DAS DEMAIS NÃO O POSSUIREM EM GRANDE 
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QUATIDADE, MAS POR ESTAR ELE UM TANTO 

MAIS AFEIÇOADO 

, NA TOLERÂNCIA 

INCONDICIONAL ÀS DEMAIS CRIATURAS!..., 

QUE, POR ENQUATO, NÃO COSEGUEM LHE 

ACOMPAHAR DE MAIS PERTO OS PRÓPRIOS 

PASSOS NA DIREÇÃO DO INFINITO!!.. 

___________ 

Nota de Mayers: Recomendamos um estudo matemático-CHAVE 

criterioso e atento no Capítulo X, Bem-aventurados os que são 

misericordiosos, nos itens: 19, 20 e 21, assinados por São Luis,               

do “O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”. 

___________ 

SEU NOME, POR ASSIM DIZER, FOI MARCADO NAS 

ESTRELAS DO FIRMAMENTO QUE, MAIS ADIANTE, 

HAVERIA DE SERVIR COMO ABOBODA CELESTIAL 

DO MUNDO QUE LOGO VIVERIA SOB O OLHAR 

MAGNANIMO DE DEUS... 

FORA, ENTÃO, ESCULPIDO NO LIVRO-LUZ A GRAFIA 

DO SEU BENTO-NOME, EM MEIO AS TORRENTES DE 

CARINHO E DE GENEROSIDADE QUE PARTIAM DOS 

CORAÇÕES DOS SEUS DEMAIS COLEGAS DE 

SERVIÇO ANGÉLICO, PLANTANDO, NO COSMOS- 

MATEMÁTICO DA INCONSCIENCIA DA TERRA, OS 

ARQUETIPOS DA VIDA SENTIMENTAL HUMANA... 

SE HOJE, O HOMEM-INTELECUAL SE DEPARA COM 

UMA CASCATA LUMINOSA DE EVIDENCIAS 

FUTURISTAS, NÃO HÁ COMO NEGARMOS QUE O 
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HOMEM-SENTIMENTO ESTÁ DIANTE DA SUA 

HISTÓRIA PASSADA, NUMA CONTRIBUIÇÃO DOS 

ANJOS AOS ILIMITADOS PODERES DA VIDA 

TERRENA, QUE, ANTES DE TUDO, SE DESTACAM 

ACIMA DO CÉREBRO, POR ESTAR, ELE, O ESPÍRITO 

-SENTIMENTAL, EM AFINIDADE PERFEITA COM O 

CORAÇÃO DO MISERICORDIOSO E COMPASSIVO 

DO SENHOR!... 

   

NA SEARA DOS MÉDIUNS: NÃO HÁ ESPAÇO QUE 

NÃO POSSA CABER 

, QUANTO UM CÉREBRO VIVO E 

FOCADO NO BEM DE TODOS!!... 

Frederic Myers                     

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 03 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: Em qualquer estudo matemático-

mediúnico-CHAVE que temos feito até aqui, não jaz o 

personalismo de minhas personalidades passadas, mas 

o interesse MAIOR e ardente de favorecer ao Senhor da 

Vida, pela nossa insignificância, a Verdade que é toda 

dEle. 

   Segundo este grande e amoroso Embaixador das 

Estrelas, Frederic Mayers, este seu Capítulo: NA 

, trata-se de uma Homenagem 

à Chico Xavier, que foi a Reencarnação de Moisés: o 

incomparável médium dos , quanto 

uma referência ao novo Natal de Jesus, que em 2016 

passa a entrar numa contagem regressiva, já que fica 

apenas faltando três (3) anos para a Data Limite, como 

profetizada por Francisco Cândido Xavier a alguns de 

seus amigos mais próximos. 

 

   Se houver espaço suficiente na agenda dos nossos 

queridos colegas espíritas, cremos que todos haverão de 

se entreter com outras tantas marcações espirituais, 
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em forma de , 

que foram metódica e sistematicamente inseridos 

nas mais sérias obras do Espiritismo que versam sobre 

a Reencarnação, a Mediunidade, e a Vida Espiritual, 

dentro de um contexto todo particular e que diz respeito 

à “VOLTA” do , evidentemente que 

tudo conduzido sob a Autoridade do Espírito da Verdade, 

Esquipe que, por nosso intermédio, vem oferecendo ao 

Plano Material alguns elementos-CHAVES de convicção 

que enaltece  Obra De Deus, e estabelece uma conexão 

entre o que o Espiritismo afirma e o que a nossa Ciência 

humana diz, ou vem descobrindo, sobre a realidade das 

Vidas Sucessivas. 

 

   Como já nos asseguraram os Espíritos Superiores ao 

tempo da Codificação da Doutrina dos Espíritos, não há 

como entender um mundo verdadeiramente pacificado e 

realmente Evoluído sem um povo amoroso e, também, 

verdadeiramente, instruído pelos Ensinos do Evangelho 

de Jesus Cristo (Jo 14:6). 
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   Ainda, segundo o Espírito de Mayers: 

 

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

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

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

extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50. 

Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll. 

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/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 8 

__________________ 

   Algo displicentes, mesmo diante da realidade da 

morte transitória do corpo de matéria perecível, a 

maioria de nós parece não compreender ainda as 

valiosas glórias do Céu a se alinhar sobre os nossos 

múltiplos caminhos da Terra, como se fossem um 

generoso convite da Espiritualidade a cada uma 

das criaturas de Deus sobre a face do mundo, e fica-

nos evidente que é dessa maneira que as coisas 

se apresentam: como um propósito do Pai para a 

Elevação de todas as suas criaturas, filhas Eternas da 

Grande Viagem...  
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   Entretanto, é muito certo que, também, sob a 

soberana Sabedoria do Alto, volveremos aqui e ali, a 

cada passo da grande romagem, escalando as nossas 

imperfeições até o cume do monte moral que nos 

reclama atenção e coragem para a devida Subida, 

quais verdadeiros Soldados da Luz, a marchar 

pacificamente para frente e para o Mais Alto, na 

companhia do Cristo, Na Direção do Mundo Maior. 

   Não, não percamos mais tempo com essas ou 

aquelas pobres especulações acerca da realidade que 

haveremos encontrar, particularmente, para além 

do portal do túmulo, enfim, não é essa exatamente a 

maneira mais acertada e feliz de depositar a nossa 

expectativa na Imortalidade, mas, antes de qualquer 

coisa, aproveitemos o nosso precioso tempo, e os 

nossos neurônios, com a tarefa de fazer o bem, onde 

quer que estejamos, pois se existe valor num cérebro 

fervilhando de curiosidade, existe um oceano imenso 

de realizações que nos aguarda quando temos um 

coração cheio de amor pelos que sofrem!!... 

    

   Não é mesmo?!... – Risos. 

Elvis Presley                             

Vivaldo P. S. Filho (médium)                   
(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: A nossa particular tarefa na 

Mediunidade com Jesus Cristo está subordinada aos 

Amigos Espirituais das 8ª. & 9ª. Esferas Espirituais da 

Terra, embora os nossos Guias sejam Espíritos de Alta 

Hierarquia, pelo menos até a presente data, de origem 

planetária desconhecida para mim, pois embora eles e 

elas, a exemplo de Chico Xavier & Veneranda, sejam 

meus amigos muito próximos, tiveram a delicadeza de 

não me manter informado quanto aos detalhes de nossa 

atual missão, a não ser de uma maneira geral, já que se 

isso acontecesse poderia nos trazer determinados 

desconfortos de origem magnético-mental, pois não 

podemos nos esquecer, enquanto médiuns, que o Mundo 

dos Espíritos, a despeito da vontade dos nossos Guias 

Particulares, pode derramar sobre as nossas auras uma 

incalculável quantidade de informações transcendentais, 

de uma maneira automática, cabendo a cada um de nós, 

como os principais disciplinadores de nós mesmos, 

acolher ou não o conjunto, ou a parte, que mais nos 

interessa de tudo isso. 

 



                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 158 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

   Desde que começamos a receber as psicografias dos 

Espíritos de Luz da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte 

em geral ou Cultural e Ciência), temos visto como o 

nosso muito querido benfeitor espiritual Elvis Presley 

demonstra uma destacada desenvoltura no campo da 

Assistência psíquica, mesmo porque ele é o Coordenador 

da Equipe de Espíritos da 9a. Esfera Dimensional da 

Terra que vem nos auxiliando desde o mês (6) de junho 

de 2012, ou um pouco antes disso, embora somente por 

esta época que passaram a produzir com ostensividade 

as Mensagens que compõem a maior parte de nossa obra 

literário-mediúnica, sem contar que, dentre outras, ele 

fora a reencarnação do competente cientista e filósofo 

espírita Gabriel Delanne. 

___________ 

    

___________ 
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   Se esta informação tem franzido, ou não, o cenho de 

alguns pretensos estudiosos de Espiritismo, paciência, 

pois a nossa intenção não é polemisar, mas, sim, dar o 

nosso testemunho mediúnico pessoal, embora os nossos 

Livros sejam sempre recheados com informações 

Matemático-Reencarnatórias 

. (Risos). 
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   Esther Williams (Inglewood, Califórnia, 8 de agosto de 1921 — Beverly Hills, 

Califórnia, 6 de junho de 2013) foi uma nadadora e atriz estadunidense. 

   Esther Jane Williams, nasceu em Inglewood, Califórnia. Filha mais nova de uma 
família pobre de cinco filhos. Esther começou a nadar desde criança em piscina 
pública de sua cidade. 

   Antes de entrar para o cinema, Williams, entusiasta de natação, foi campeã do 
esporte na Feira Mundial de San Francisco (EUA). Além disso, cursou 
a Universidade da Carolina do Sul e foi modelo profissional. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglewood
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_agosto#Nascimentos
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nata%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglewood
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nata%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Carolina_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esther_Williams
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Capítulo # 9 

__________________ 

   Se eu tivesse que falar algo sobre a minha última 

passagem pela vida carnal, é certo, e muito certo 

mesmo, minhas lindas crianças terrenas, que eu não 

haveria, claro, de me esquecer dos inumeráveis 

admiradores que eu pude, ou tive a felicidade de 

produzir por conta da minha insistente teimosia em 

ser atriz...  

 

   Não, que eu me ache uma pessoa sem qualquer 

talento, mas é que para fazer um “teatro” é certo que 

tenhamos algum pendor para a teatralidade, a não 

ser que desejemos nos parecer com algum símio bem 
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humorado, que, geralmente, colhe aplausos ao preço 

de algumas bananas... – Risos. 

   Eu sei que fugi de alguns compromissos, aliás, 

quem não comete algum pecadinho, quem nunca o 

cometeu ou nunca o venha a cometer?!...  

   Pois que me joguem a primeira pedra...  

   Mas, de minha humilde parte, embora consciente 

que poderia ter feito mais, talvez muito mais, não 

posso desconsiderar a minha condição de vitoriosa 

sobre a face do mundo passageiro, pois tive inúmeras 

oportunidades para fracassar, e realmente, minha 

gente amada, eu não fracassei...  

  

   Então, na Contabilidade de Deus, e segundo eu 

mesma tenho podido verificar por aqui, já estando 

definitivamente deste Outro Lado da Vida, fui uma 

mulher perfeitamente (poxa, que palavrinha mais 
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perigosa, esta!... Risos.) ajustada aos compromissos 

do Amor e da Paz!... 

   Mas, por que isso? 

   - Porque fui uma mensageira do romantismo. 

   - Porque me abstive de ser atrevida. 

   - Porque não fui leviana. 

   - Porque não tive dor de cotovelo, em relação às 

minhas amigas mais felizes do que eu mesma. 

   - E porque não me angustiei, pelo fato de eu estar 

envelhecendo rapidamente, amedrontada pelo 

terrível monstro da cupidez, que, geralmente, 

acomete aquelas pessoas, homens e mulheres, que 

acham que vão levar alguma vantagem sobre os 

demais que, no entendimento deles e delas, não são 

belas, ou não são atraentes o suficiente para lhes 

desorganizar os interesses materialistas diante do 

alvo desejado, ou pretendido. 

   Nesse relatório moral, que trago para todos 

vocês em caráter exclusivamente emocional, posso 

especialmente garantir a todas as minhas amigas da 

vida material, em particular, que devem se julgar 

pelo que vocês realmente valem, e não somente 

pelo que os homens, ou outras mulheres, venham a 

lhes oferecer como dádivas de caridosa simpatia, até 

porque na vida terrena a simpatia pode ter feições 

obscuras de uma perversa inveja, ou despeito..., por 

isso todo o cuidado será sempre pouco em relação ao 
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que ouvem e veem em relação a si mesmos, e 

mesmas!!... 

  

   Nós somos fortes. 

   A mulher, até certo ponto (risos), é auto-suficiente, 

embora sem aquela ideia arrogante de que pode vir 

a viver sozinha!!...  – Já que “passar sem um 

companheiro, ou uma companheira” é uma condição 

emocional que está, absolutamente, fora do contexto 

da Lei Universal do Amor. 

   Se hoje estamos um tanto na berlinda da 

experiência humana (risos), pois que a maioria de 

nós está a navegar pelos mares revoltos da 

insatisfação, por culpa “deles”, ou não..., é porque 

ainda não temos a consciência exata de que o mundo 

inteiro, tanto na faixa de experiência dos encarnados 

quanto na dos desencarnados, não é um jardim de 

beatitude plena para onde viemos na condição de 

cinderelas alegres e saltitantes, mas uma verdadeira 

, 

onde temos que testemunhar a nossa hiper-coragem 
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e a nossa super-previdência, o nosso apostolar- 

desprendimento e a nossa feliz condição maternal, 

diante da Vida que nos acolheu como uma bondosa 

matrona, apenas esperando de cada uma de nós, As 

Grandes Rainhas do Lar Terreno, a coroa vitoriosa da 

Humanidade, sim, pois não podemos sair da Terra 

sem termos aprendido, ou reaprendido, a sermos 

criaturas humanas, naquele toque celestial de anjo, 

e de santa, que Deus nos ofertou na criação ao ter 

nos dado também a doce condição de Mulher, tão 

desejada por todos aqueles e/ou aquelas que de nós 

somente tem aguardado: doses cada vez maiores de 

simpatia e de sincero devotamento, solidariedade e 

companheirismo, de amizade e lealdade, fervor e 

paixão, de carinho e ternura, quanto de cuidados e 

zelos extremos. 

   Será muito pedir tudo isso de nós?  

   Acho que sim! (Risos contagiantes de Esther). 

   Mas, é isso mesmo que Deus espera e deseja de 

cada uma de suas Filhas do Calvário, na recordação 

do Novo Natal de Jesus, a procurar trazer para 

dentro dos nossos corações a venerável e santificada 

lembrança de Nossa Senhora Maria de Nazaré, 

como a Mãe-Santíssima do Mundo.  

 Esther Williams 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 05 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: Nos tempos em que vivemos, é 

certo que algumas queridas mulheres se levantarão 

defendendo a sua emancipação, entretanto, como 

pessoas religiosas que somos, e Cristãs, e integradas ao 

conceito de Lar e Família, abstração feita do gosto ou da 

tendência sexual de cada uma das pessoas, quanto da 

necessidade do divórcio por motivos particulares e 

variados, mesmo porque o mundo avança, e avança 

bem, para novas formas de entendimento do núcleo 

familiar e da concepção da vida, porém, a base de uma 

Relação Feliz, entre pessoas que se dizem amantes, 

será sempre nos termos apresentado pela nossa querida 

, como dissemos, independentemente 

que estejamos reencarnados na condição momentânea 

de homem ou de mulher.  
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 Pois então, se formos pessoas de Bem é certo que 

haveremos de viver em paz, dentro da natural 

relatividade das coisas deste mundo, até mesmo na 

Terra, pois que o Reino de Deus está dentro de cada 

um de nós mesmos, bastando que saibamos respeitar o 

direito alheio, mesmo não concordando com a nossa 

irmã ou com o nosso irmão de caminhada. 
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Thomas Carlyle (Ecclefechan, 4 de dezembro de 1795 — Londres, 5 de 

fevereiro de 1881) foi um escritor, historiador,ensaísta e 

professor escocês durante a era vitoriana. Ele chamou a economia de "ciência 

sombria", escreveu artigos para a Edinburgh Encyclopædia, e tornou-se um 

polêmico comentarista social.  

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

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecclefechan&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1795
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1881
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%ADsta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%B3cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Era_vitoriana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Carlyle
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Capítulo # 10 

__________________ 

“Nenhum grande homem vive em vão. A história da 

Humanidade não é mais do que a biografia dos                          

grandes homens.”  

Thomas Carlyle 
http://www.acasadoespiritismo.com.br/familia/asmilfacesamor/18%20desbravadores%20do%20invisivel.htm  

 

   Ninguém sobre a face da Terra, ou no mais Além, 

poderá esquecer a história daquelas criaturas que 

passaram pelas suas vidas como se fossem uma 

tempestade de graciosas bênçãos, ofertando-lhes 

paz ou guerra, seja gemendo sob o catre do combate 

austero e sobre o flagelo do angustioso heroísmo 

humano, ou na santidade de uma ação caridosa aos 

múltiplos endereços da dor nas nações que purgam 

as suas faltas passadas pelo flagelo da doença, da 

fome, e da escassez de bens.  

   Uns e outros caminham assim, mas todos estão 

sendo testados pela Ordem Divina, que nos dá 

exatamente o que merecemos, não olvidando que a 

Lei de Deus vale, indistintamente, para todos e para 

todas, pois a Revelação do Todo-Misericordioso 

promulgou no mundo o contagio das nações pela 

solidariedade. 

   Estamos inseridos num acontecimento universal, 

fazendo com que paguemos não apenas pelas nossas 

http://www.acasadoespiritismo.com.br/familia/asmilfacesamor/18%20desbravadores%20do%20invisivel.htm
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faltas, mesmo porque a história particular de cada 

um e cada uma está gravada na consciência 

espiritual de cada um e de cada uma, mas, também, 

pelo conjunto das escabrosas ações promovidas e 

perpetradas pelos nossos irmãos e irmãs de senda 

terrena, pois que há solidariedade também ai!... 

   Se por um lado, estamos todos, mais ou menos, 

travando a grande batalha pela nossa Elevação Moral 

pelo Espiritismo, maneira individualizada, por outro, 

precisamos crer que, de e não há dúvidas sobre isso, 

também, estamos, substancialmente, atrelados uns 

aos outros, na condição de artífices do soerguimento 

alheio, visto que até numa Universidade qualquer 

nenhum dos alunos poderá escapar à condição de 

colaborador atuante do pensamento acadêmico... 

 

   Por essa razão, é que nos atrevemos  e vamos 

nutrindo a Vida Humana com alguma coisa de nós 

mesmos, não apenas deixando para trás os germens 

de uma nação civilizada e muito bela, mas, muito 
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especialmente, o de uma sociedade perfeitamente 

ajustada e lúcida, compreensivelmente adequada ao 

Pensamento Cristão, sem que com isso estejamos 

tentando subestimar a capacidade de pensar, de 

conviver, e de agir, das demais criaturas que forjam 

a sua história por obras e ações diversas, que não 

as nossas, como espíritas que somos, ou que vamos 

pretendendo ser!!... 

   Uma vez a gente acertando o rumo, precisamos 

ficar atentos quanto ao passo. – Risos. 

   Se não há como ficarmos parados diante do imenso 

Caminho a Seguir, também é certo que não podemos 

prescindir de uma passada firme e ritmada, se 

concluindo, a partir daí, que, a cada um será dado 

de acordo o seu merecimento, tendo como via de 

acesso ao Cume da Vitória Espiritual o seu próprio 

desempenho, marcado pelos minutos, pelas horas, e 

pelos dias de sua história. 

   Meus filhos e filhas! Que este novo Natal com 

Jesus Cristo, sirva-nos para aclarar um pouco mais 

os nossos corações pelo sentimento divino e santo 

da Caridade, pois fora dela não temos Salvação 

alguma!... 

Thomas Carlyle 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 05 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: O querido Espírito de Thomas, 

atualmente se encontra reencarnado em solo brasileiro 

e servindo ao povo como um competente integrante da 

Magistratura nacional. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. W. S. Moses                          

Com       

 



                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 174 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

SEGUNDA PARTE 

__________
 

  

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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Elucidando os Enigmas 

do Testemunho 
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Capítulo # 11 

__________________ 

Audaciosamente, vamos observando as 

comunidades da Terra delegar aos Poderes 

Sagrados de Deus, a incumbência de fazer por elas 

o que elas mesmas não conseguem, ou deixam de 

realizar por meio de si mesmas, quando a luta 

íntima de cada um e/ou uma, sem distinção e 

interdição de qualquer natureza, é que 

forçosamente faz com que todos e todas 

passem a contribuir com a realização de um 

Mundo Melhor...  

- A luta. 

- A tarefa. 

- A contribuição. 

- A resistência. 

- A objetividade. 

- E a solidez de caráter... 

Farão com que todas as pessoas da vida planetária, 

enquanto encarnadas ou desencarnadas, criem uma 

atmosfera sadia dentro do próprio coração, nutrindo 

o seu Espírito com o vigor natural das Belas Almas, 

por estarem em união estreita com o pensamento 

glorioso do Cristo... 

Pois, assim como Ele mesmo testemunhou, 

estaremos nós outros testemunhando: 
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- Fé. 

- Otimismo. 

- Esperança. 

- Lealdade. 

- Justiça. 

- Amor. 

- E a Caridade extrema... 

 

Ofertando de nós mesmos o sangue sagrado da 

experiência Cristã na execução de tarefas sublimes, 

embora possam ser muito simples, junto às 

demais criaturas que, muito mais do que nós 

mesmos, seguem caminhando para a frente aos 

prantos e aos sussurros, em gemidos agudos, 

embora muitas vezes silenciosos, esperando de nós 

todos e todas algo que nem eles e/ou elas mesmas 

sabem, ou reconhecem, que possuem!... 

Por isso, meus filhos e filhas amadas, convençamo-

nos de que sem uma tarefa a cumprir, em forma 
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de algum ideal santificante, ou sem uma moeda, 

por menor valor que seja, que doemos em 

benefício dos que carecem de auxílio e 

socorro, de agasalho e remédio, vamos mesmo 

é estar trilhando pelos desventurosos caminhos da 

vida humana como verdadeiras feras ambulantes, 

somente almejando se saciar das carnes alheias, 

sem que possamos, sequer, atinar que são os restos 

mortais dos homens e das mulheres que, assim 

como eu e como você, nada mais fizeram do que 

agasalhar o orgulho e o egoísmo, provavelmente 

em vidas passadas, esperando somente pelo dia de 

hoje, sem atinarmos que há Um Grade Amanhã. 

Auxiliemo-nos!!...  

 

Espírito Santa Marina  
Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 23 de setembro de 2016) 
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   Nota do médium: O Espírito Neio Lúcio, que, 

quando encarnado, foi o Prof. Arthur Joviano, o pai do 

chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro 

Leopoldo/MG, Rômulo Joviano, foi o Espírito responsável 

pela transmissão da Carta Mediúnica acima, quando 

tivemos a palavra da inesquecível Entidade Santa 

Marina, que, por sua vez, foi uma das reencarnações 

passadas da minha doce e terna Alma-Gêmea Elizabeth 

d´Espérance (Senhora F. O.), como já tivemos a grata 

satisfação de anotar em nosso Livro original “SÃO LUIS 

IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”.  

   

   Um estudo semelhante foi feito por André 

Luiz/Elizabeth d´Espérance no nosso Livro de # 23: 

“SINAIS DE DEUS NA VIDA ETERNA – VOL. 2”, no 

Cap. referente ao Livro de Emmanuel (por Chico Xavier) 

“ENCONTRO MARCADO”, da 13ª. Edição, pela FEB, e 

que, da mesma maneira, ou algo semelhante, poderá ser 

feito por qualquer estudante de Espiritismo a partir do 
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Livro , pela Editora 

Vinha de Luz, por Flávio Mussa Tavares, 

 sobre este tema, embora em 

caráter distinto, mas com a mesma segurança que tem 

tomado toda a nossa particular atenção, desde o mês 

(10) de outubro de 2013, ou por volta disso. 

   Se tivermos alguma paciência e a devida competência 

doutrinária para darmos continuidade a esse Serviço de 

Luz, que nos pertence a todos, como assegura os nossos 

Benfeitores Espirituais, é certo que vamos ter sucesso 

neste envolvente Estudo de Revelações Metemático-

Mediúnicas-CHAVE sobre a atual VOLTA de São Luis IX 

e do seu clã familiar espiritual. 
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______ ______ 

 

                    

Elucidando os Enigmas 

do Romantismo 
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Capítulo # 12 

__________________ 

___________________ 

   

___________________ 

   A base de todas as reencarnações, seja ela 

patrocinada na Terra ou nas Regiões Gloriosas da 
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Luz, levando em consideração que A Lei da Vida e da 

morte impera para todos os Universos da Eternidade, 

continua sendo e será sempre uma incógnita, pois 

não há como se prever de uma maneira absoluta o 

desfeche feliz ou infeliz de uma existência, quando 

até mesmo o Senhor Supremo das Nossas Vidas não 

sabia, ao certo, o que esperar de cada um daqueles 

que lhe compartilhava a experiência material, vindo 

Ele mesmo a frisar com as suas palavras diamantinas 

em tom de pura compaixão: “Somente meu Pai sabe 

o dia certo.” 

   Embora, tenhamos que lutar ardentemente pela 

nossa salvação, mediante um esforço extraordinário 

na execução de nossas tarefas e missões, quando 

reencarnados, ou não, no solo da vida planetária, e, 

como acabamos de nos reportar, mediante uma 

lacuna escura que haverá de nos tecer os passos, não 

podemos deixar de compreender que, em certas 

circunstâncias, e sob determinados aspectos, 

podemos, sim, entrever algo do Destino, não de 

maneira absoluta, pois que somente o Deus Poderoso 

poderá se inteirar sobre isso com total sucesso, mas 

de uma forma pela qual possamos, pelo menos, nos 

assegurar de que este, ou aquele outro caminho, 

possa se transformar para nós num santuário de viva 

alegria e de doze paz, ou num cavernoso precipício 

de angustias e tempestades acerbas.  

   Não temos outra saída, graças a Deus, senão 

trabalhar pela vitória moral de todos!!...    
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__________________ 

 

Teoria Geral da Relatividade 

 

C. Frammarion, a Ciência e o Espiritismo.                                                     

__________________ 
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   Até certo ponto, o futuro, pelo menos para os 

Anjos do Além que nos dirigem a caminhada para o 

Mais Alto, pode ser como uma breve fração de 

minuto, a se descortinar para eles e elas como se 

estivéssemos nos movimentando em plena planície 

verdejante, ou não, enquanto elas e eles mesmos se 

encontram bem sobre o monte das nossas vias-

crúcis... Pois, minha gente terrena, não podemos nos 

esquecer que, segundo as nossas próprias intenções, 

objetivos, e ideais, enquanto encarnados no solo 

terreno, vamos construindo sobre os nossos passos 

tantas tormentas quanto desejarmos, ou quantas 

estradas floridas que possamos criar!... 

   Como vemos, meus irmãos e irmãs de crença 

Evangélica, estamos mesmo vivenciando um grande 

enigma universal, pois não temos outra alternativa, 

senão, criar resistência para o mal e forças poderosas 

para que venhamos a nos Elevar, cada vez, às Alturas 

da Felicidade Real, já que, a rigor, nunca estaremos 

definitivamente satisfeitos com o que realizamos 

agora, ou com o que fizemos ontem, e somente 

conseguindo a nossa pacificação, aparentemente 

completa dos Espíritos Puros, quando todos e todas 

tivermos a certeza de que estaremos sempre e 

sempre no , sem qualquer 

solução de continuidade, e sem qualquer desfecho 

que possa representar, para nós, algum final de 

linha, senão o Céu que tanto prezamos aqui a Terra, 

depois da morte, haveria de se transformar num 

verdadeiro martírio para o nosso Espírito. 
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   Quando procuramos ajeitar os Números Vivos da 
Matemática Divina com os Elementos casuais, mas 

CHAVES, da vida pessoal de São Luis IX, em relação 

ao nosso amadíssimo médium-mentor, não é por 

conta de um capricho qualquer da vaidade humano-

espiritual, embora, do Lado de Cá, claro que, vamos 

amando profundamente, e vamos reverenciamos 

santamente, qualquer manifestação de carinho e 

afeto, de respeito e lembrança, que venham a ser 

dirigidos às nossas “Memórias”, visto, meus queridos 

e queridas, que na Vida do Espírito Liberto o que nos 

tem valido, mesmo, abstração feita da condição mais 

ou menos Elevada de cada um de nós, os Seres 

Felizes do Além-Túmulo, são as maravilhosas 

manifestações de PURO AMOR que nos chegam em 



                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 188 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

forma de preciosas vibrações, a nos arrebatar os 

Espíritos de dentro dos nosso corpos espirituais!... 
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_______ Parte # 1 _______ 

________________ 

Podemos afiançar que São Luis IX, Castro Alves, &   

Vivaldo P. S. Filho: São três Almas-Personalidades 

distintas, mas um único Espírito Imortal! 

   Na fonte inesgotável do Espiritismo, vamos 

encontrar uma incalculável fábrica de evidências-

CHAVES: Numéricas, Literárias & Editoriais, 

absolutamente racionais e lógicas, perfeitamente 

encadeadas e consequentes, e que dão substancia 

aos Estudos que temos realizado desde a recepção 

da obra original: “São Luis IX”, podendo, assim, 

valorizar ainda mais o trabalho de investigação de 

seriíssimos e competentes acadêmicos do Mundo 

Material contemporâneo, mesmo porque o nosso 

desejo não é apenas o de reverenciarmos a memória 
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tão luminosa deste Espírito Celeste, mas, acima de 

tudo, forjar no seio das Sociedades da Terra atual 

mais algumas formas de se verificar a realidade da 

, pois não poderíamos ter algo 

melhor em mãos, para isso, que não fosse a 

ferramenta santa do Espiritismo, quanto a disciplina 

lógica da Matemática, balizando os nossos serviços 

de Decodificação de “Sinais” e “Códigos” Secretos 

de Deus no Espiritismo... 

__________________ 

   

     Então, a partir daqui, façamos uma consulta-

CHAVE no precioso documento audiovisual (DVD BOX 

- DUPLO: DISCO 1), produção: 2007 VERSÁTIL 

HOME VIDEO, 

, sob a regência 

de Oceano Vieira de Melo, apresentando dois (os 

discos 1 & 2) domentários-históricos sobre a vida 
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pessoal e mediúnica de Francisco Cândico Xavier, 

quando nos depararemos com algo surpreendente, 

no que diz respeito aos Sinais & Códigos de Deus no 

Espiritismo, levando em consideração a integridade e 

honorabilidade dos seus produtores originais (de 

época) quanto os de agora, a partir da restauração e 

da digitalização deste raro material, com IMAGENS 

INÉDITAS Chico Xavier, carregadas de emoção e 

cultura Evagelicas, que emeleza ainda mais a História 

da Doutrina Espírita no Brasil. 
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   Precisamos estar atentos que, aqui, estamos nos 

conduzindo por meio de números-chaves que nos 

remetem às datas de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX, sim, oferedendo-nos elementos 

matemáticos supremos, em perfeito cincronismo com 

a nossa proposta de Estudo, até  porque já sabemos, 

por demais, que o acaso absolutamente não existe, 

nem na Terra, naquelas ocorrências aparentemene 

fortuitas, quanto nas do Espaço, quando tudo se 

manifesta por meio de vibrações, ondas, e particulas, 

muito bem estruturadas e mantidas por Uma Mente 

Superior: 

, DISCO 1: 

- Tempo exato em que começa o comentário sobre 

os Poetas de “Parnaso de Além-Túmulo”, que foi 

psicografado por Chico Xavier: 0:01:58. 

- Tempo exato em que termina o comentário sobre 

os Poetas de “Parnaso de Além-Túmulo”, que foi 

psicografado por Chico Xavier: 0:03:38. 

   TEMPO DE DURAÇÃO: 0:01:80 

   __________________ 

   Encotramos, aqui, um resultado impressionante, a 

partir do seguinte Esquema-Chave: 

- 1 + 58 (começo) + 3 + 38 (termino) = 4.96... 

Mas, não temos ainda os # 1 & 8, da duração?!... 

   Que podermos deduzir a partir dos (#) elementos 

que acabamos de encontrar acima: 
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- 10 (dos # 4 + 6): Temos o exato dia (10) do 

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

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

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

IX). 

- Uma vez, a gente invertendo os # 6... & 4, vamos 

ter: O exato ano de (19) 64, 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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Mas, temos mais alguma coisa!! – I  

__________________ 

   Encotramos, aqui, um resultado impressionante, a 

partir do seguinte Esquema-Chave: 

- 1 + 58 (começo) + 3 + 38 (termino) = 4.96... 

Mas, não temos ainda os # 1 & 8, da duração?!... 

   Pois então, pessoal, este é o mesmo Esquema-

Chave que vimos mais acima, só que agora vamos 

prestar uma atenção maior em suas extremidades 

(# 4 & 8), como se Deus desejasse nos dar uma luz 

a mais sobre o que estamos tratando... 

   Que podermos deduzir a partir dos (#) elementos 

que acabamos de encontrar acima: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

__________________ 
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      ________________ 

   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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Mas, temos mais alguma coisa!! – II  

__________________ 

 

   Encotramos, aqui, um resultado impressionante, a 

partir do seguinte Esquema-Chave: 

- 1 + 58 (começo) + 3 + 38 (termino) = 4.96... 

Mas, não temos ainda os # 1 & 8, da duração?!... 

   Logo acima, verificamos as suas extremidades, 

não foi isso?!... 

   Agora, vejamos o seu centro... 

- 10 (dos # 1 + 9): Temos o exato dia (10) do 

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

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

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

IX). 
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__________________ 

   Fica-nos evidente, que, quanto mais a gente vai 

avaçando, outros elemetos-CHAVES de comprovação 

vão ou virão a surgir!... 

 

__________________ 

   Nota: O aparelho Reprodutor de CD/DVD (não 

profissional) utilizado para fazer estas anotações de 

‘cronometragem de tempo’ é do modelo: SONY, DVP-

SR370, de propriedade do médium. 

__________________ 
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Mas, temos mais alguma coisa!! – III  

__________________ 

 

   Encotramos, aqui, um resultado impressionante, a 

partir do seguinte Esquema-Chave, mas antes que 

avancemos um pouco mais, devemos estar lemrados 

de que estamos conectando a atual persoalidade de 

Vivaldo P. S. Filho com uma de suas encarnações 

passadas, aqui como a do !!..., 

embora já tenhamos tratado desse belo e específico  

assunto em Livros ateriores!! 
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, DISCO 1: 

- Tempo exato em que é citado o nome do Poeta 

Castro Alves, que aparece em “Parnaso de Além-

Túmulo”, psicografado por Chico Xavier: 0:03:21. 

- Tempo exato em que é concluida a citação do 

nome do Poeta Castro Alves, que aparece em 

“Parnaso de Além-Túmulo”, psicografado por 

Chico Xavier: 0:03:22. 

   TEMPO DE DURAÇÃO: 0:00:10 

  __________________ 

   Encotramos, aqui, um resultado impressionante, a 

partir do seguinte Esquema-Chave: 

- 3 + 21 (começo) + 3 + 22 (termino) = 49... Mas, 

não temos ainda os # 10, da duração?!... 

   Que podermos deduzir a partir dos (#) elementos 

que acabamos de encontrar acima: 

- 10 (dos # 1 + 9): Temos o exato dia (10) do 

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

- 7 (dos # 1 + 6, pela coversão do # 9!): Temos o 

exato mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

- Temos os # 6... (da coversão do # 9!) & 4, vamos 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

CONTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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__________________ 

 

__________________ 

   Nota: O aparelho Reprodutor de CD/DVD (não 

profissional) utilizado para fazer estas anotações de 

‘cronometragem de tempo’ é do modelo: SONY, DVP-

SR370, de propriedade do médium. 

__________________ 

  

__________________ 
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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 do Espiritismo! 
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Vamos nos despedindo dos nossos amigos e amigas leitores 

procurando incentivá-los a continuar estudando, meditando e, 

dentro das possibilidades de cada um e uma, fazendo a sua 

contribuição neste Serviço que pertence a todos nós, pois todos 

somos responsáveis pela coninuidade do Espíritismo em terras 

brasileiras, e mesmo no mundo inteiro, pois que a Terceira 

Revelação Divina veio ao Plano Material para aclarar os 

corações e a mentalidade de todos os povos da Terra, pelo 

AMOR e pela INSTRUÇÃO. 

Confiemos em Jesus Cristo e sigamos à frente, sempre 

caridosos, quanto submissos à Sua vontade. 

 

C. Flamarion (Espírito)                             

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                           

(Salvador/BA, 20 de novembro de 2016)                             
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   Nota do médium: A continuação desse Estudo sobre 

a VOLTA de São Luis IX como Castro Alves (Vivaldo P. 

S. Filho), poderá ser vista na obra mais a frente: Livro 

de # 26, “SÃO LUIS REVISITADO”, quando vamos 

verificar como os Agentes da Luz articulam de maneira 

precisa os na 

execução de tarefas que envolvem a Ciência, a Filosofia, 

e a Religião, em qualquer segmento da vida humana na 

Terra, quanto no Mais Além. 
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Castro Alves: O Poeta dos Escravos. 

Antônio Frederico de Castro Alves (Curralinho, 14 de 
março de 1847 — Salvador, 6 de julho de 1871) foi 
um poeta brasileiro. 

Nasceu na fazenda Cabaceiras, a sete léguas (42 km) da vila de 
Nossa Senhora da Conceição de "Curralinho", hoje Castro Alves, no 
estado da Bahia. 

Suas poesias mais conhecidas são marcadas pelo combate 
à escravidão, motivo pelo qual é conhecido como "Poeta dos 
Escravos". Foi o nosso mais inspirado poeta condoreiro. 

Biografia 

Era filho de Antônio José Alves e Clélia Brasília Castro.[1] Sua mãe 
faleceu em 1859.[1] No colégio, no lar por seu pai, iria encontrar uma 
atmosfera literária, produzida pelos oiteiros, ou saraus, festas de 
arte, música, poesia, declamação de versos. Aos 17 anos fez as 
primeiras poesias. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1847
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1871
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condoreirismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves#cite_note-projetomemoria-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves#cite_note-projetomemoria-1
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O pai se casou pela segunda vez em 24 de janeiro de 1862 com a 
viúva Maria Rosário Guimarães.[1] Temendo que seu filho fosse 
acometido pelo Mal do Século, Antônio José Alves embarca, no dia 
seguinte ao do seu casamento, o poeta e seu irmão Antônio José 
para o Recife. 

Em maio de 1863, submeteu-se à prova de admissão para o 
ingresso na Faculdade de Direito do Recife mas foi reprovado. Mas 
seria no Recife tribuno e poeta sempre requisitado nas sessões 
públicas da Faculdade, nas sociedades estudantis, na platéia dos 
teatros, incitado desde logo pelos aplausos e ovações, que 
começava a receber e ia num crescendo de apoteose. Era um belo 
rapaz, de porte esbelto, tez pálida, grandes olhos vivos, negra e 
basta cabeleira, voz possante, dons e maneiras que 
impressionavam a multidão, impondo-se à admiração dos homens e 
arrebatando paixões às mulheres. Ocorrem então os primeiros 
romances, que nos fez sentir em seus versos, os mais belos 
poemas líricos do Brasil. 

Em 1863 a atriz portuguesa Eugénia Câmara se apresentou 
no Teatro Santa Isabel.[1] Influência decisiva em sua vida exerceria 
a atriz, vinda ao Brasil com Furtado Coelho. No dia 17 de maio, 
Castro Alves publicou no primeiro número de A Primavera seu 
primeiro poema contra a escravidão: A canção do africano.  

A tuberculose se manifestou e em 1863 teve uma 
primeira hemoptise. 

Em 1864 seu irmão José Antônio,[1] que sofria de distúrbios mentais 
desde a morte de sua mãe,[carece de fontes] suicidou-se em 
Curralinho.[1] Ele enfim consegue matricular-se na Faculdade de 
Direito do Recife e em outubro viaja para a Bahia. Só retornaria ao 
Recife em 18 de março de 1865, acompanhado por Fagundes 
Varela.[1] A 10 de agosto, recitou O Sábio na Faculdade de Direito e 
se ligou a uma moça desconhecida, Idalina. Alistou-se a 19 de 
agosto no Batalhão Acadêmico de Voluntários para a Guerra do 
Paraguai.[1] Em 16 de dezembro, voltou com Fagundes Varela a 
Salvador. Seu pai morreu no ano seguinte, em 23 de janeiro de 
1866. Castro Alves voltou ao Recife, matriculando-se no segundo 
ano da faculdade. Nessa ocasião, fundou com Rui Barbosa e outros 
amigos uma sociedade abolicionista. 

Em 1866, tornou-se amante de Eugénia Câmara.[1] 

Teve fase de intensa produção literária e a do seu apostolado por 
duas grandes causas: uma, social e moral, a da abolição da 
escravatura; outra, a república, aspiração política dos liberais mais 
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exaltados. Data de 1866 o término de seu drama Gonzaga ou a 
Revolução de Minas, representado na Bahia e depois em São 
Paulo, no qual conseguiu consagrar as duas grandes causas de sua 
vocação. No dia 29 de maio, resolveu partir para Salvador, 
acompanhado de Eugénia. Na estréia de Gonzaga, dia 7 de 
setembro, no Teatro São João, foi coroado e conduzido em triunfo. 

No Rio de Janeiro e em São Paulo 
 

 

O escritor baiano Castro Alves quando moço. 

 

Em janeiro de 1868, embarcou com Eugénia Câmara para o Rio de 
Janeiro, sendo recebido por José de Alencar e visitado 
por Machado de Assis, que havia recebido uma missiva de 
recomendação do escritor de Iracema, onde ele indicava o "Poeta 
dos Escravos" com as seguintes palavras: "Seja o Virgílio do jovem 
Dante, conduza-o pelos ínvios caminhos por onde se vai à 
decepção, à indiferença e finalmente à glória, que são os três 
círculos máximos da divina comédia do talento[2]."[1] A imprensa 
publica, mais tarde, a troca de cartas entre ambos, com grandes 
elogios ao poeta. Em março, viajou com Eugénia para São Paulo. 
Decidira ali - na Faculdade de Direito de São Paulo - continuar seus 
estudos, e se matriculou no terceiro ano. 

Continuou principalmente a produção intensa dos seus poemas 
líricos e heróicos, publicados nos jornais ou recitados nas festas 
literárias, que produziam a maior e mais arrebatadora repercussão. 
Tinha 21 anos e uma nomeada incomparável na sua geração, que 
deu entretanto os mais formosos talentos e capacidades literárias e 
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políticas do Brasil. Basta lembrar os nomes de Fagundes 
Varela, Ruy Barbosa, Joaquim Nabuco, Afonso Pena, Rodrigues 
Alves, Bias Fortes, Martim Cabral, Salvador de Mendonça, e tantos 
outros, que lhe assistiram aos triunfos e não lhe disputaram a 
primazia. É que ele, na linguagem divina que é a poesia, lhes 
dizia a magnificência de versos que até então ninguém dissera, 
numa voz que nunca se ouvira, como afirmou Constâncio Alves. 
Possuía uma voz dessas que fazem pensar no glorioso arauto 
de Agamenon, imortalizado por Homero, Taltibios, semelhante aos 
deuses pela voz…, como disse Rui Barbosa. Pregava o advento de 
uma "era nova", segundo Euclides da Cunha. 

Em 7 de setembro de 1868 fez a apresentação pública de Tragédia 
no mar, que depois ganharia o nome de O Navio Negreiro. No 
dia 25 de outubro, foi reapresentada sua peça Gonzaga no Teatro 
São José, musicada pelo compositor mineiro, então residente em 
São Paulo, Emílio do Lago. 

Desfaz-se em 28 de agosto de 1868 sua ligação com Eugénia 
Câmara. Castro Alves foi aprovado nos exames da Faculdade de 
Direito e a 11 de novembro - tragédia de grandes conseqüências - 
se feriu no pé, durante uma caçada. Tuberculoso, aventara uma 
estadia na cidade de Caetité, onde moravam seus tios e morrera o 
avô materno (o Major Silva Castro, herói da Independência da 
Bahia), dois grandes amigos (Otaviano Xavier Cotrim e Plínio de 
Lima), de clima salutar. Mas, antes, ainda em São Paulo, na tarde 
de 11 de novembro, resolveu realizar uma caçada na várzea do 
Brás e feriu o pé com um tiro. Disso resultou longa enfermidade, 
cirurgias, chegando ao Rio de Janeiro no começo de 1869, para 
salvar a vida, mas com o martírio de uma amputação. Os cirurgiões 
e professores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
Andrade Pertence e Mateus de Andrade, amputaram seu membro 
inferior esquerdo sem qualquer anestesia.[3] 

Em março de 1869, matriculou-se no quarto ano do curso jurídico, 
mas a 20 de maio, tendo piorado seu estado, decidiu viajar para o 
Rio de Janeiro, onde seu pé foi amputado em junho. No dia 31 de 
outubro, assistiu a uma representação de Eugénia Câmara, 
no Teatro Fênix Dramática. Ali a viu por última vez, pois a 25 de 
novembro decidiu partir para Salvador. Mutilado, estava obrigado a 
procurar o consolo da família e os bons ares do sertão. 

O retorno à Bahia 

Em fevereiro de 1870 seguiu para Curralinho para melhorar a 
tuberculose que se agravara, viveu na fazenda Santa Isabel, em 
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Itaberaba. Em setembro, voltou para Salvador. Ainda leria, em 
outubro, A cachoeira de Paulo Afonso para um grupo de amigos, e 
lançou Espumas flutuantes. Mas pouco durou. 

Sua última aparição em público foi em 10 de fevereiro de 1871 
numa récita beneficente. Morreu às três e meia da tarde, no solar 
da família no Sodré, Salvador, Bahia, em 6 de julho de 1871. 

Seus escritos póstumos incluem apenas um volume de versos: A 
Cachoeira de Paulo Afonso (1876), Os Escravos (1883) e, mais 
tarde, Hinos do Equador (1921). 

É patrono da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras. 
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Astrônomo francês nascido em Montigny-le-Roi, hoje Haute-Marne, 

fundador da Société Astronomique de France (1887) e escritor de 

livros científicos populares, como por exemplo Marvels of the 

Atmosphere (1871, tr. 1873) e Astronomie Populaire (1879) que 

vendeu mais de 100.000 cópias e foi traduzido para o inglês (1894) 

pelo astrônomo irlandês John Gore (1845-1910). Primeiro estudou 

teologia, mas depois passou a se interessar por astronomia. 

Escreveu seu primeiro livro aos 16 anos, Cosmologie 

Universelle (1858), com cerca de 500 páginas manuscritas. Tornou-

se assistente de Urbain Le Verrier (1811-1877) no Observatoire de 

Paris. Trabalhou temporariamente no Bureau de Longitudes (1862-

1867), e retornou ao observatório para se envolver em um programa 

de observação e catalogação de estrelas duplas, que resultou na 

publicação de um catálogo com cerca de 10000 astros desse tipo 

(1878). Durante esse período também desenvolveu observações 

sobre a Lua e o planeta Marte, pelo qual mantinha uma obstinada 

predileção. Em Juvisy-sur-Orge, Essonne, próximo a Paris, montou 

seu observatório particular (1883) com a ajuda de um rico proprietário 

francês, Monsieur Meret, numa propriedade deste seu admirador, 

onde continuou suas observações. Fundou a Société Astronomique 
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de France (1887), que passou a publicar um boletim mensal sobre 

astronomia. Outras importantes obras suas foram La Planète 

Mars,  Vol. 1 (1892) e Vol. 2 (1909) e Death and Its Mystery, em 3 

volumes (1920-1921; tr. 1921-2923). Foi feito Comandante da Legião 

de Honra por sua vida dedicada à astronomia (1922) e morreu em 

Juvisy-sur-Orge, Essonne, França, três anos depois. 

     

Figura (de Flammarion) copiada do site do  

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMUNICATION DE FRANCE:  

http://www.culture.fr/ 

Fonte da Biografia 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/NicolaCF.html 

   Nota do médium: Segundo tomamos conhecimento 

pelas nossas faculdades psíquicas, e por orientação dos 

nossos Amigos Espirituais, o querido Dr. Elias Barbosa 

foi a reencarnação do grande astrônomo francês 

Camille Flammarion. 

 

 

 

http://www.culture.fr/
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/NicolaCF.html
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_________ 

 

Chico & Freitas Nobre 

____________ 

O Espírito Chico Xavier é o Diretor Chefe da Falange da 

Verdade, e que orienta as tarefas mediúnicas                                      

de Vivaldo P. S. Filho.                                                      

____________ 
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Capítulo # 13 

__________________ 

   A impressionante “lenda” de Indiana Jones, 

vivida nas telas do cinema pelo querido Harrison 

Ford, não pode ser considerada apenas uma obra-

ficção, quando vemos se espalhando, cada vez mais, 

pelo mundo, pessoas da mais elevada competência 

científica, por exemplo, se converterem em sagrados 

investigadores da Vida de Mais Além, sempre havidos 

por novas emoções, batizando os seus afortunados 

estudos com a luz meridiana da razão!..., se bem que 

com aquele toque todo especial de romance e de 

aventura, contribuído com Jesus Cristo segundo o 

seu entendimento e a sua capacidade de reter pela 

intuição o que os Espíritos de Luz lhes orientam com 

ardor e devoção à Verdade!!... 

 



                        Livro # 25: “ENSINAMENTOS ESPÍRITAS” – Esp. W. S. Moses/Vivaldo P. S. Filho 

 219 

Ed. e-Book: 
2016-21 

 

   Da mesma maneira que vimos Allan Kardec se 

posicionar diante “das enigmáticas mesas que 

dançavam e giravam” pelos salões e casas do mundo 

europeu do século XIX, obrigando a ele, um homem 

de puro bom-senso e da mais elevada moral, se 

entregar de corpo e alma ao desvendamento 

daqueles consequentes e encadeados fenômenos, 

tirando, a partir de suas próprias análises, uma 

conclusão definitiva em relação ao Mundo Oculto dos 

Espíritos: a de que, antes de tudo, a vida não 

cessa nunca, mas, também, se manifesta de mil 

e uma maneiras diferentes, visto que o trabalho 

de investigação sobre o Plano dos Desencarnados, e 

da sua interatividade com o nosso Plano Material, 

apenas dava os primeiros passos. 

 

Espírito Chico Xavier                              
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                   

(Salvador/BA, 20 de novembro de 2016) 
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   Nota do médium: Segundo os nossos Benfeitores e 

Amigos Espirituais, seria mesmo uma surpresa se, após 

esses Estudos matemáticos-CHAVES de agora, os que 

dizem respeito a nossa encarnação passada como Castro 

Alves, não nos direcionássemos para alguma obra de 

Chico ou de Kardec que nos deixasse ainda mais viva 

a 

, como entende Santo Agostinho de 

Hipona, pois para mim, em particular, sempre há espaço 

em nossa agenda mediúnica e doutrinária para que 

façamos um tanto mais pela causa de Jesus Cristo, sim, 

pois é Nosso Senhor que vive em nós a nos estimular ao 

estudo e à reflexão, como forma de pensarmos 

melhor para socorremos com qualidade, embora 

não deva escapar de nossos sentidos de que somente 

pelo amor, ou, antes de tudo, pelo bendito amor, é que 

quitaremos as nossas dividas para com a Economia 

Divina, se bem que, pelo que eu tenho pessoalmente 

entendido por parte dos meus guias espirituais, sempre, 

eternamente, estaremos em debito para com a Lei de 

Amor, Justiça, e Caridade, já que nunca seremos 

capazes de ofertar mais do que receber, pelo menos 

não em comparação a Ele, ao Doador Supremo da Vida 

Universal. 
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   Seguramente, que inspirado pelo nosso tão amoroso e 

querido Diretor Espiritual Chico Xavier, é que nos 

estimulamos a ir buscar mais algum subsidio para 

fundamentar melhor os apontamentos de mais atrás 

assinados pelo incomparável Camille Flammarion, e, em 

assim sendo, fui naturalmente buscar essa substância 

toda espiritual na gigantesca obra: “PARNASO DE 

ALÉM-TÚMULO”, este que foi O PRIMEIRO LIVRO 

PSICOGRAFADO POR CHICO XAVIER, com poesias 

assinadas por Espíritos Diversos, em sua 19ª. edição – 

2ª. Reimpressão – Rio de Janeiro: pela Editora da 

Federação Espírita Brasileira, 2010. 

 

   Pois bem, não transcreverei aqui o que acabei de 

encontrar (risos), não por capricho, é claro, mas apenas 

para estimular os nossos leitores amigos e amigas a ir 

buscarem, por conta própria, as suas alternativas de 
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convicção, pois, posso lhes assegurar de todo o coração 

que se eu continuasse com essa garimpagem de pura 

Arqueologia Espiritual, era capaz até de ver meus dias 

sobre a face da Terra se encerrar por hoje mesmo, pois 

as minhas energias vão se esvaindo sem que eu possa 

fazer algo por mim mesmo, senão pela graça e pela 

bondosa Assistência destes maravilhosos Missionários da 

Luz... 

 

   Mas, como eu ia dizendo, se reportem a este belíssimo 

Livro de pérolas da Poesia Espiritual, nesta específica 

19ª. edição, nas duas mensagens assinadas por 

Castro Alves, e, caso tenham a paciência e a teimosia 

necessárias, é certo que farão grandes descobertas 

sobre a VOLTA de São Luis de França, dentro da sua 

própria obra psicográfica com Chico Xavier (Allan 

Kardec), nas suas duas mensagens que constam nesse 

Livro parnasiano, obviamente com aquele cortejo de 

sempre onde vemos ressurgir das sombras dos números 
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frios os clarões milagrosos da Imortalidade Feliz e da 

Reencarnação, em conexão com a minha atual tarefa 

na mediunidade, segundo  a nossa relação afetiva e 

moral com a 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

geral ou Cultural e Ciência). 

_______________ 

    

Outra fonte de quase inesgotáveis evidencias matemáticas sobre a 

VOLTA do Rei Luis IX de França ao solo do Brasil, é o Livro assinado 

pelo querido Dr. Hernani G. Andrade: “REENCARNAÇÃO NO 

BRASIL”, o qual já tivemos a grata felicidade de estudar e de 

Desvendar alguns Sinais Secretos, mas que, se formos dar mais 

alguma vasculhada, é certo que haveremos de encontrar outras 

impressionantes provas-CHAVES sobre este assunto que tanto me 

empolga e, creio, tem sido, também, a alegria de muitas outras pessoas, 

sábias ou não, cultas ou não, mas, indiscutivelmente, pessoas de Bem, 

com seus corações sempre motivados pelo 

. 

_______________ 
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   Apesar de este não ser o foco principal de nossas 

atenções, enquanto médium e estudante de Espiritismo, 

pois que estamos em processo permanente de 

aprendizado, como acabamos de observar da 

importante mensagem do nosso Chico, não podemos 

deixar escapar a oportunidade, sempre necessária, de 

pedir, encarecidamente, aos queridos companheiros e 

companheiras espíritas, espiritualistas, e religiosos de 

uma maneira geral, que, antes de se dirigirem à nossa 

pessoa, ou a de qualquer outro médium, iniciante ou 

não, tanto quanto a qualquer pessoa de nossa causa que 

esteja trazendo (Novas) Informações da Vida Maior, seja 

por meio de sua própria faculdade mediúnica ou pela de 

terceiros, que roguem à Jesus Cristo que lhes deem 

tolerância, compreensão, e muita caridade ao 

próprio coração, para que, de maneira intempestiva, 

não venham a crivar os seus colegas de Causa Cristã, ou 

não, pois médiuns e estudiosos, pensadores e homens 

de pesquisas, os temos em grande maioria por fora dos 

arraiais religiosos, com palavras de desagravo e de 

desconsideração, como se a Liberdade de Pensar e de se 

Expressar somente fossem coisas lhes pertencessem, 

sem considerarmos que pessoas dessa natureza ou com 

esse tipo de caráter, como diria Allan Kardec, geralmente 

não merecem, sequer, o direito de nossa resposta, 

quanto mais o da nossa atenção. 

   De todo modo, é preciso que façamos um sério exame 

de consciência e uma urgente reavaliação de propósitos, 

pois não há como compreendermos pessoas que se 

afirmam médiuns ou colegas de interesses espíritas, ou 

espiritualistas, se arrojando sobre os demais como se 

fossem verdadeiras feras assassinas ou bestas 
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sacramentais, se dando “o direito” de arrasar com 

serviço levado à efeito pelos demais com tanto denodo e 

lealdade à Jesus Cristo, mesmo que, em determinados 

pontos, suas observações e suas análises não estejam 

de acordo com os princípios que abraçamos na Terceira 

Revelação, se bem que sempre é um ato muito perigoso, 

para qualquer um de nós, nos crermos com a autoridade 

suficiente para julgar o trabalho alheio, sem que isso nos 

demande muitos anos de estudos e observações atentas 

não só sobre o Espiritismo como no campo muito 

diversificado das ocorrências do Mundo Invisível, visto 

pelo prisma de outras mentalidades não espíritas, 

por exemplo,  já que O Mundo dos Espíritos, ou os 

seus Mundos, ainda é um continente infinitamente 

inexplorado, isso em relação ao nosso pequenino campo 

de ação da Terra Material em suas doze Dimensões e 

demais subdimensões, segundo André Luiz/Lucius por 

Heigorina Cunha &Ch Chico Xavier, na obra “CIDADE 

NO ALÉM” (Editora IDE), quanto mais nas Regiões 

Ultra-Distantes da Eternidade?!... 

                                                 M as 

   Mas voltando ao nosso assunto, seguindo a este nosso 

estudo de agora, os nossos Benfeitores André Luiz, 
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Hernani G. Andrade & Canuto Abreu, prepararam um 

formidável conjunto de novos elementos-CHAVES 

que estão perfeitamente integrados ao Esquema de 

“Sinais” & “Códigos” Secretos de Deus do 

Espiritismo, todos eles capturados no cincronismo de 

tempo da maravilhosa obra audiovisual: “PINGA-

FOGO COM CHICO XAVIER”, numa produção original: 

2006 VERSÁTIL HOME VÍDEO, que nos deixará a 

todos verdadeiramente perplexos, já que, um pouco 

diferente do que vimos aqui neste Livro de # 25, nesta 

entrevista concedida por Chico Xavier à TV Tupi de São 

Paulo, em 21 de dezembro de 1971, como devidamente 

telecinado pelos competentes produtores de Oceano 

Vieira de Melo, teremos a Decodificação dos sinais-

códigos que desvendam a atual VOLTA de São Luis IX 

como Castro Alves (Vivaldo P. S. Filho), por meio de 

inquestionáveis números-chaves & palavras-chaves 

devidamente cincronizados com os apontamentos 

que estudamos, dando uma completa e nova 

configuração às marcações dos Espíritos Superiores para 

a devida comprovação aritimética da 

 em solo da Bahia de Todos os Santos. 
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   Portanto, meus estimados irmãos e irmãs, que este 

Natal de Jesus do ano de 2016 venha a nos tranquilizar 

os corações, fazendo com que nos inspiremos sempre 

pelo sentimento de fraternidade, de solidariedade, e de 

perfeita caridade, de uns para com os outros, 

principalmente por estarmos “do mesmo lado”, que é o 

lado da Verdade com o Cristo Amado, quando Ele, o 

Senhor do Mundo, espara de cada um de nós, os seus 

dicipulos muito pequeninos, muita lealdade à Allan 

Kardec e verdadeira veneração à figura muito simplória 

de Francisco Cândido Xavier.  

   Isso, é o que eu tenho procurado fazer. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50. 

Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

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/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 14 

__________________ 

 

  

PRECISAMOS DE AMOR...  

DE AMAR E SERMOS AMADOS!...  

SE DEUS NOS DEU A VIDA, POR QUE PRIVÁ-LA DE 

UM SENTIMENTO TÃO BELO, TÃO TERNO, TÃO 

DOCE, E TÃO CARICIOSO?!...  

MAS, ACIMA DE TUDO, SEJAMOS SINCEROS: ONDE 

HÁ MATERIALIDADE, NÃO SÓ O AMOR RESISTE DE 

ENTRAR, COMO NÃO FAZ MORADA POR MUITO 

TEMPO SE LÁ ESTIVER, POIS QUE SERÁ EXPULSO 
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PELA IMPIEDADE DAQUELES E DAQUELAS QUE NÃO 

LHES SABEM SENTIR, DESEJAR E, NEM TÃO 

POUCO, FRUTIFICAR!...  

QUE DEUS NOS CONCEDA A PAZ E A SABEDORIA 

NECESSÁRIAS, PARA QUE NÃO VENHAMOS A CAIR 

EM MAIS TENTAÇÕES DIANTE DA NOSSA 

INSISTENTE TEIMOSIA EM SERMOS ORGULHOSOS, 

EGOÍSTAS, E VAIDOSOS DEMAIS, PARA 

RECONHECERMOS QUE, ABSOLUTAMENTE, 

ALGUMA PARA 

QUALQUER UM DE NÓS!...  

ASSIM SEJA!  

 

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM)                          

(SALVADOR/BA, 26 DE NOVEMBRO DE 2016) 
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_____________ 

Nota do médium em 03/10/2021: 

   Hoje, quando me encontro melhor sintonizado com o 

pensamento dos Espíritos Superiores, e creio que em 

Lembrança de Allan Kardec, que nasceu em 03 de 

outubro de 1804, em Lyon, França, enfim, numa doce e 

merecida Homenagem ao Mestre Lionês, Elvis volta do 

Mais Além para me dizer que eu, sim, pessoalmente, 

tenho as condições de  Revisar & Ampliar o próprio texto, 

este que tivemos acima, então, a única coisa que me 

parece aceitável que eu amplie, sem revisar (risos), é o 

fato de, à época de sua psicografia (acima), eu, creio, 

ter me esquecido de dizer que a materialidade que os 

Espíritos Superiores jugam desnecessária é a do egoísmo 

e a do orgulho que nos atingem em cheio o coração, 

fazendo com que demos ‘mais importância às coisas 

materiais, as quinquilharias de sempre, do que às 

que dizem respeito ao Sentimento Elevado’, visto que 

na Vida Espiritual Maior sempre nos depararemos com a 

MATÉRIA, mais ou menos rarefeita!!... 
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   Por outro lado, vale a pena a gente lembrar de uma 

passagem da vida de Chico Xavier, contada por um de 

seus amigos pessoais, também seu biógrafo, quando, 

certa vez, EMMANUEL lhe disse, mais ou menos nestes 

termos: “Chico, meu filho, saiba que não assustar 

as pessoas também é um ato de caridade.”, visto 

que o médium mineiro havia ficado muito triste por ver 

que determinadas pessoas o achavam uma criatura feia, 

longe da imagem que faziam dele pelos seus livros... – 

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

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

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

extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50. 

Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

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/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 15 

__________________ 

 

Querido R., sei e sinto que são verdadeiras palavras 

de carinho de um coração amoroso!... 

 Continue, querido irmão, com esta sanha de evitar 

o "ciúme", ao mesmo tempo em que se entrega à 

amizade perfeita, mas não percamos de vistas que 

AMOR vem de Deus, e vivenciado pelo Senhor da 

Vida, na Terra: Jesus!...  

Por isso mesmo, devemos tê-lo a conta de uma 

"desmedida paixão", sem apego, é certo, mas, 
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absolutamente, destinada a todos os corações que 

nos tem em afeto e consideração, quanto aos 

criminosos e aos inimigos de nossa experiência, na 

Terra ou no Além... 

Porém, R.  querido, há um AMOR todo especial, que 

só poderemos experimentar quando 

estivermos ao lado da figura máxima do nosso 

ideal: que é a nossa ALMA GÊMEA!...  

Sim, pode libertar-se dos apegos, amando a todos 

e a todas sem distinção, mas jamais poderá se 

desvencilhar daquela ALMA QUERIDA que Deus 

lhe ofertou no nascimento do seu Espírito como a 

joia mais preciosa do teu Universo Íntimo, para que 

vocês dois pudessem ser felizes juntos, para 

sempre: Na Eterna Comunhão com Ele!... 

 
__________________________ 

Espírito Elvis Presley                     

Vivaldo P. S. Filho (médium)                   

(Salvador/BA, 26 de novembro de 2016) 
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   Nota do médium: Aqui, nós vemos a continuação da 

Mensagem anterior, quando Elvis conduz ao amigo já 

reencarnado que a curtiu e a compartilhou, sem que ele, 

esse amigo, em estado de vigília, soubesse que se trata 

da reencarnação atual do grande trovador das belas 

cantadas do amor e da paixão: Altemar Dutra 

(Aimorés, 6 de outubro de 1940 — Nova Iorque, 9 de 

novembro de 1983 – Wikipédia)... 

   

   Isto, sem que eu tivesse qualquer noção da sua data 

de nascimento e morte, visto que eu só fui dar conta do 

mês de “novembro”, o da desencarnação do querido 

Altemar, algumas horas após eu ter recebido a 

Mensagem acima, já que ele, o amigo R. (Desdobrado), 

foi quem traduziu em letras as noções do amor entre 

almas que se buscam no tempo e no espaço, tendo Elvis 

lhe conduzido o pensamento, de onde o seu corpo físico 

estava até o nosso Lar, quase que em luta com ele para 

que o mesmo, Altemar-Espírito não se precipitasse sobre 

a minha condição de médium para me transmitir 

“recados” do Além-Túmulo que, pelo menos naquele 

momento, pudessem pôr em risco a minha saúde física 

(área gástrica: plexo solar.), que haveria de se debilitar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aimor%C3%A9s_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1983
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por força, sei a gora, de uma persistente obsessão, a 

Altemar, que me induziria a uma espécie de paralisia 

mediúnica, quando o médium encarnado não consegue 

se identificar com o plano de vida material a que foi 

chamado a viver por força da reencarnação.  

_____________ 

Nota do médium em 03/10/2021: 

   Vejamos, que qualquer Espírito, 

, no Plano Material, 

sempre encontrará problemas para solucionar e muitas 

dificuldades a vencer. 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. W. S. Moses                          

Com       
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TERCEIRA PARTE 

__________
 

  

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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Com a Palavra: 

O Mestre 
________________________ 

 

“Sociedade Espírita de Paris” 

Palais Royale, Paris, France. 

________________________ 

O Codificador da Doutria dos Espíritos 

Nascido em Lyon, França, no dia 03 de outubro de 1804. 
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Um Estudo Comparativo da             

Reencarnação Matematicamente Programada: 

José do Egito & São Luis de França 

Entre: A Bíblia Sagrada & O Evangelho dos 

Espíritas pela Força da  

_________________________ 

Pelo Espírito Allan Kardec 

 

Ilustração realizada em memória de Allan Kardec , em 18 de abril de 1869. 
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_______________________ 

  

Duas obras da mais rica presença do Senhor entre os Homens,  

marcadas pela sistematização dos 

, de maneira repetitiva & universais, a partir delas 

mesmas, levado em consideração a confiança que devemos dar 

às suas respectivas Edições e Editoras, a despeito de terem, ou 

não, em algum trecho, sido modificadas na sua autenticidade 

histórica, mesmo que por boas intenções..., visto que “O QUE 

DEUS QUER, SE CUMPRE”, por isso levemos em 

consideração neste (Novo) Estudo o fator Oculto!!... 

_______________________ 
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______________ 

Na condição de médium respeitoso à Obra de Allan 

Kardec quanto à de Chico Xavier, preciso voltar a 

dizer que todas as obras que foram originalmente 

editadas antes de 1964, o ano de meu atual 

nascimento, serão sempre as mais seguras, 

cientificamente falando, por motivos que são 

mais que evidentes, embora devamos considerar 

aquelas outras edições que vieram depois da 

desencarnação de Chico Xavier até o mês (6) de 

junho de 2015, quando da divulgação (virtual) do 

nosso Livro original: “São Luis IX”, isto eu digo 

pelo fato de sabermos que muitas delas podem ter 

sido alteradas em sua redação original, isto por 

motivos variados, mas que, acima de qualquer 

interesse humano, sempre nos depararemos com 

os Interesses do Mais Alto, e por isso devemos 

parafrasear uma lucida sentença que temos 

originalmente pelo: “O Livro dos Médiuns”, de 

Allan Kardec: “O QUE DEUS QUER,                              

SE CUMPRE.”  

   Que fiquem todos com o nosso carinho, na 

lembrança de que de estamos Estudando com Jesus 

Cristo, Allan Kardec & Francisco C. Xavier. 

(Livro # 131: “ESTUDANDO E APRENDENDO COM ALLAN 

KARDEC & CHICO XAVIER – Vol. 3”, Nota do Médium do Capítulo 

# 6, pelo Espírito Yvonne A. Pereira, pág. 181, 10/2020).                          

______________ 
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“A princípio quase que só encontrou incredulidade, 

porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade 

das experiências não mais permitiu lhe pusessem 

em dúvida a realidade.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item III, 93. 

Edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – FEB, 5/2013. 

_________________________ 

“Acresce que, numa mistificação que se propaga de 

um extremo a outro do mundo e por entre as mais 

austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, 

alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, 

pelo menos, quanto ao próprio fenômeno.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item III, 93. 

Edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – FEB, 5/2013. 

_________________________ 

“Um fato demonstrado pela observação e 

confirmado pelos próprios Espíritos é o de que os 

Espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes 

conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar 

que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, 

Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, 

Washington entre outros, tenham realmente 

animado essas personagens? Esta dúvida existe 

mesmo entre alguns adeptos fervorosos da Doutrina 

Espírita, os quais admitem a intervenção e a 

manifestação dos Espíritos, mas inquirem como se 

lhes pode comprovar a identidade. Semelhante 

prova é, de fato, bem difícil de produzir-se. 

Conquanto, porém, não o possa ser de modo tão 
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autentico como uma certidão de registro civil,  

pode-o ao menos por presunção, segundo certos 

indícios.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item XII, 93. 

Edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – FEB, 5/2013. 

_________________________ 

    Uma vez a gente tendo estudado este assunto de 

maneira criteriosa e sem premeditação de opiniões, 

não vemos como os investigadores da Reencarnação, 

e da Vida Espiritual, possam se colocar contra estes 

impressionantes fatos da , 

mesmo porque, aqui, a cada passo que temos dado, 

vamos nos defrontando com uma incalculável e 

preciosa fonte de evidencias e provas-chaves 

absolutamente universais, dentro do conjunto das 

Obras Sagradas para os Espíritas e para os Cristãos, 

de uma maneira geral, o que seguramente atesta a 

, pois, 

como verdadeiros espíritas que somos, sob hipótese 

alguma podemos desconsiderar a respeitabilidade 

das obras básicas da Codificação, quanto, muito 

particularmente, as de Francisco Cândido Xavier, 

que, como sabemos, tratam-se do complemento uma 

da outra, sem contarmos que, claro, a própria Bíblia 

Sagrada se levanta diante de nossos olhares atentos 

como o mais importante veículo de fé sobre a face do 

mundo, segundo o entendimento dos Evangélicos de 

todas as procedências da Terra, sem que isso venha 

a desconsiderar o valor inestimável dos demais livros 
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religiosos que fazem luz pela vida terrena, e por isso 

mesmo aparecendo em nossa investigação como o 

mais absoluto registro espiritual sobre o que estamos 

a produzir do Céu para a Terra!... 

  

   Num primeiro momento, é até compreensível que 

os estudiosos da reencarnação, ou até os que não 

apreciam os relatos da Vida de Além-Túmulo, se 

manifestem com certa estranheza, embora, uma vez 

tendo o cuidado de averiguar tudo e de 

investigar tudo, não vemos aqui como não possam 

admitir a realidade dos fatos & dados verídicos dos 

, por esta razão, por respeito profundo a 

cada um de nossos irmãos e irmãs da vida planetária, 

é que continuamos seguindo e insistindo em nossos 

apontamentos, até certo ponto, em considerando que 

o carro fisiológico do nosso santo-medianeiro se 
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encontra em vias de dar pane (risos de Allan Kardec 

e dos demais Mensageiros Celestiais que, aqui, se 

encontram presentes!...), pois que a tarefa na 

mediunidade requer não somente muita cautela, 

como também: esforço redobrado de cada um dos 

pretendentes à Ascensão aos Mundos Superiores do 

Universo!!... 

_____________ 

  

_____________ 

   Ele bem sabe disso, e nós nos aproveitamos de sua 

boa vontade para que o trabalho possa seguir à frete, 

sem solução de continuidade, a não ser que lhe pese 

demais o esforço e tenha mesmo ‘que dar um tempo’ 

para se refazer do esforço, que é físico e mental. 
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_________________________ 

   

   Quando os seus benfeitores espirituais insistem 

em relatar determinadas circunstâncias da sua saúde 

física e/ou metal, semimetal e/ou emotiva, quanto 

mediúnica, em relação ao seu próprio convívio com a 

Tarefa com Jesus Cristo, é certo que não se trata de 

uma doente fascinação em tentar lhe Elevar a 

personalidade pelo elogio fácil ou pela lisonja, mas, 

antes de qualquer coisa, o de lhe deixar ciente de que 

nós todos, do Lado de Cá, estamos plenamente 

atentos quanto ao objetivo do sagrado do serviço que 

temos abraçado com tato carinho e zelo cristãos, isso 

por conta da sua natural preocupação em se manter 

reencarnado, quanto, também, o de, ele, eliminar 

qualquer tipo de pensamento que possa parecer a 

uma condição mediúnica-excepcional, dando luz ao 
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entendimento dos demais medianeiros que lhe 

observa a tarefa preciosa em curso, encarnados e 

desencarnados, novatos ou os mais antigos, que em 

se tratando de Serviço com o Cristo nenhum de nós 

está isento de contribuir com o suor do corpo, e 

mesmo com uma certa parcela de nossa saúde, e, 

talvez, até com algumas “gotas” de sangue, já que 

não podemos nos esquecer de que o próprio Senhor 

da Vida o transpirou sofridamente por conta da Sua 

Sagrada Mediunidade com Deus!!... 

   E é exatamente no labor santificante de sua 

tarefa mediúnica, que ele vem encontrando mais 

forças para driblar as dificuldades imensas de sua 

atual reencarnação, dificuldades que são interiores e 

exteriores, quando reconhece, ele, que, sem ela, sem 

a sua tarefa, tudo lhe ficaria bem mais penoso, e bem 

mais difícil. 

 

André Luiz (Espírito)                                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                                   

(Salvador/BA, 27 de novembro de 2016) 

_________________________ 
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   Temos um entendimento todo particular no que diz 

respeito aos quadros Vivos da Monarquia Espiritual, 

embora as nossas reflexões venham se delineando à 

proporção que vamos avançando no sistema infinito 

do Cosmos Universal à nossa frente, pois que do Lado 

de Cá da Vida também consagramos tempo e estudo 

que, nem sempre, se respaldam nos exemplos 

apresentados pelos demais amigos e amigas de 

caminhada, apesar de todos, pelo menos na Região 

onde particularmente me afino, sejam Almas quase 

Redimidas, evidentemente que dentro do nosso 

modo de entendimento sobre a perfectibilidade e a 

pureza, indiscutivelmente senhores de si mesmos e 

carregadas das mais belas concepções sobre a Vida 

Universal, entretanto, como não poderia deixar de 

ser, continuamos com os nossos ardentes estudos, 

apontamentos estes que podem ser comparados, ou 

antes, palidamente análogos aos que são levados a 

efeito nas Regiões Espirituais Mais Elevadas da Terra, 

mesmo porque muitos dos Seres Angélicos, pelo 

menos os que já conhecemos e comungam conosco 

do mesmo ideal de aprender para saber utilizar bem 

as coisas, espirituais e materiais, que lhes digam 

respeito e ao seu próximo, sim, porque existem os 

que pendem mais para um lado do que para o outro 
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em suas/nossas reflexões e acertos, costumam 

visitar os Planos mais sutis da vossa Casa Planetária 

para poderem nutrirem os mais sábios e os mais 

piedosos do Conhecimento de Além-Universo, com 

isso, e por isso, vamos observando que muitas 

mentalidades da experiência terrena, por exemplo, 

trazem, em si mesmas, uma intuição quase que 

assustadora das tecnologias ultramodernas do futuro 

planetário, visto que, por enquanto, somente fazem 

especulações matemáticas, mais lógicas e menos 

sentimentais... 

   E dessa maneira, também vamos observando 

como determinados aparelhos mediúnicos vão 

formando as suas ideias particulares em torno do que 

captam pelas antenas aguçadíssimas das suas 

próprias roupagens astrais, apesar de, na maioria 

dos casos, estas preciosas informações acabarem por 

se perderem, ou serem esquecidas, no rol das coisas, 

aparentemente, absurdas, isto, quando, eles, ao 

invés de se socorrerem pelo estudo adequado 

das instruções dos Espíritos Superiores, pela Obra 

Básica do Espiritismo, ou pelas obras de Chico Xavier, 

em particular, que fique bem claro isso, apesar de 

não terem dito tudo e nem mesmo estarmos a lhe 

endossar a perfectibilidade, acabam por se entregar 

de maneira irrefletida ou irresponsável nas mãos de 

pretensas autoridades doutrinária, como se alguma 

destas autoridades encarnadas sobre a face do vosso 

mundo pudesse lhes afirmar, com toda a certeza, que 

o que eles, os médiuns, estão vendo, percebendo, 
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sentindo, ou ouvindo, por exemplo, não corresponde 

à realidade dos fatos espirituais!...  

   Talvez tenha sido por isso que, ao seu tempo, José 

(Genesis 37) não se atreveu a revelar todas as 

coisas que lhe vinham em sonho, ou em estado de 

vigília mesmo, pois sabia ele que muitos, inclusive o 

seu afetuoso pai, Jacó, ficaria contra ele e o haveria 

de interditar em sua tarefa santificada junto ao 

supremo Rei do Egito, pois que Deus lhe enviara ao 

mundo para dar execução a uma corrente imensa de 

revelações espirituais que atravessariam os milênios 

futuros, a partir da 17ª. dinastia egípcia. 

 

_____________ 
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   Antes que adentremos pelo nosso novo Estudo, 

propriamente dito, procuremos nos desincumbir 

dessa pequena, mas substancial, Decodificação, a 

seguir, apenas como uma breve introdução ao estudo 

principal: 

   Genesis 37:  

- 3 + 7 = 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

  Dinastia Egípcia 17ª.: 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

_____________ 

 

_____________ 

CONTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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_________________________ 

BÍBLIA SAGRADA                   

Tradução Brasileira 

 

- Gênesis.......Gn....... 50cap....... PÁG. 3 

   Temos... 

- A Palavra: Gênesis formada por: 7 letras. 

- Abreviação Gn: 2 letras. 

- # de capítulos: 50. 

- # de páginas: 3. 
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   Somando-se todos os números acima encontrados 

logo no seu ÍNDICE:  

- 7 + 2 + 5 + 3 = 17. 

   Temos o Esquema-Chave: 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

 _____________ 

   A REPETIÇÃO DOS NÚMEROS-CHAVES QUE 

FORMAM A DATA DO NASCIMENTO DE VIVALDO 

P. S. FILHO (SÃO LUIS IX/JOSÉ DO EGITO), NÃO 

DÁ MARGEM PARA QUE POSSAMOS COGITAR DE 

ALGUMA OBRA DO ACASO, QUANDO JÁ SABEMOS 

QUE O ACASO NÃO EXISTE!! 

_____________ 

 
– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

Vivaldo P. S. Filho, A Reencarnação de São Luis IX/José do 

Egito, em seu Lar, em 27 de novembro de 2016. 

_________________________ 
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   Não estamos nos devotando a este Serviço apenas 

pelo interesse de vasculhar as Vidas Sucessivas do 

nosso amigo e inseparável companheiro Vivaldo P. 

S. Filho (SÃO LUIS IX), ou algumas delas, embora 

este, sim, seja um deleite todo especial para o nosso 

coração (risos de Kardec!...), mas, principalmente, o 

de gravar nas consciências de vocês, seres humanos 

encarnados, o quanto admirável é o trabalho destes 

prepostos de Jesus Cristo, que, desde os tempos 

recuados das civilizações terrenas, vem promovendo 

uma divina teia de impressionantes acontecimentos 

-chaves: sejam Numéricos, Literários & Editoriais, 

que estão hermeticamente alinhados e dentro dos 

mais sagrados registros da História terrena, com isso 

evitando fraudes, pois que a Ciência sabe muito bem 

como levantar e como conduzir suas investigações 

através dos fartos acervos documentais: culturais, 

científicos, e religiosos, que fazem parte da economia 

arqueológica e literária do mundo material. 
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_____________ 

   A Saga de José do Egito (Parte I): 

   A história de José, filho de Jacó com Raquel, tem 

início no Capítulo 37, propriamente dito, embora ele 

tenha sido mencionado desde o seu nascimento em 

alguns momentos anteriores a este episódio, como 

verificaremos abaixo: 

- Versículos anteriores onde José é mencionando: 

24 + 25 (do Capítulo 30) + 24 (do Capítulo 35) = 

73. 

Pois bem, temos de volta os impressionantes: 

- 10 (dos # 7 + 3): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

 _____________ 

   Como verificamos, a situação matemática-CHAVE 

para a DECODIFICAÇÃO pura e simples dos 

 continua se apresentando da 

mesma maneira como, desde o comecinho de nosso 

serviço lá trás, em: 

. 

_____________ 

CONTRA FATOS & DADOS                                             

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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   Devassemos um pouco mais os Segredos de Deus: 

   Somemos os # dos dois Capítulos 30 + 35 em 

que José é mencionando, antes de sua devida 

inserção no Antigo Testamento, acrescidos do 

resultado da soma dos três versículos acima (24, 

25 e 24) + 73 = 138. 

   Quando: 

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

nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho/José do Egito). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho/José do Egito). 

- Nos # 1... & 3, vamos ter emblematicamente: O 

exato século XIII (13), de São Luis IX (Vivaldo P. 

S. Filho/José do Egito). 

_____________ 

   HAVERIAMOS DE ENCONTRAR PROVA MATERIAL 

MAIS ROBUSTA DO QUE ESTA?!...  

   DE QUE DENTRO DA LINHAGEM MATEMÁTICO-

BÍBLICA DE JOSÉ DO EGITO, VAMOS ENCONTRAR 

IMPRESSAS: A DATA DE NASCIMENTO DE VIVALDO 

P. S. FILHO, QUANTO AS DE NASCIMENTO E MORTE 

DE SÃO LUIS DE FRANÇA!!! 

_____________ 

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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   A passagem de José do Egito, propriamente 

dita, vai de Gênesis 37 a 50, por meio de um 

enigmático esquema matemático forjado pelo 

Mais Alto para a consolidação entre as criaturas 

encarnadas da Lei da Reencarnação. 

   

   Neste Capítulo 37 (José do Egito), propriamente 

dito, logo ao seu começo seu nome é mencionado, de 

ida, duas (2) vezes, a partir do seu título: 

  “José é vendido por seus irmãos” 

   37 Habitou Jacó na terra das peregrinações de 

seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de 

Jacó. José tendo dezessete anos, estava com seus 

irmãos apascentando os rebanhos;” (...) 

   O nome de José cai sobre os # 1 e 26. 

- 1 + 2 + 6 = 9... Finalizando, aqui, este novo e 

impressionante Esquema de Revelações-CHAVES 

da Matemática Divina, temos: 
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OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9 & 12: 

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

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

Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Esp. Elvis Presley & Santa Clara 

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

pelo Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

Xavier/FEB), quando o # 9 também representa a 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 

ou Cultural e Ciência), de onde tem partido a maior 

parte das Entidades da Luz que tem lhe Auxiliado na 

produção dos Livros psicográficos. 
 

   Quando precisamos também nos lembrar do título 

de família: São Luis IX (9) de França. – # este, 

o 9, de setembro, que, quando enigmaticamente 

invertido, aparece como o # 6, de junho. 
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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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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser 

supremo fosse tão somente produto de um ensino, 

não seria universal e não existiria senão nos que 

houvessem podido receber esse ensino, conforme se 

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

100 mil exemplares – 5/2013, tradução                                       

de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                                          

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

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

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

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

Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

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

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

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

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

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

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

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

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________   
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   _____________ 

   A Saga de José do Egito (Parte II): 

   Como sabemos, a história de José, filho de Jacó 

com Raquel, tem início no Capítulo 37, 

propriamente dito, embora ele tenha sido 

mencionado desde o seu nascimento em alguns 

momentos anteriores a este, como verificamos mais 

acima, mas o seu desfecho acontece com: A morte 

de José, filho de Jacó com Raquel, no Capítulo 50, 

versículos 22 (23, 24, 25) à 26. 

   Tomemos os dois (2) versículos principais, onde 

começa (22) e onde termina (26) A morte de José, 

e vejamos como os Céus nos assegurou os Códigos 

de Deus por meio desta marcante & enigmática 

passagem bíblica: 

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

nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho/José do Egito). 

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

morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho/José do 

Egito). 
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_____________ 

   E para fecharmos esta nossa Investigação sobre os 

sinais e códigos deixados por Deus neste momento 

final da passagem de José do Egito, A morte 

de José, como se todos estivéssemos numa busca 

frenética pela Verdade da Lei da Reencarnação 

(Matematicamente) Programada, somemos todos os 

números dos versículos deste Capítulo 50, que diz 

respeito à morte de José do Egito: 

- 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 50 (que é o # do 

Capítulo em Estudo!) = 170. 

   Encerrando este esquema de números-chaves, 

temos: 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

 _____________ 

   Se formos consultar o # das páginas onde se 

menciona o nome de José do Egito, nesta Bíblia 

Sagrada (Tradução Brasileira), Sociedade Bíblica do 

Brasil, em sua Edição de 2010, com impressão de 

2013, certamente que veremos se manifestar outros 

elementos-chaves preciosos de convicção sobre as 
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Vidas Sucessivas de São Luis IX: seja na figura 

marcante de José, quanto da personalidade delicada 

e sentimental de Vivaldo P. S. Filho.  

_______________________ 
 

 

_______________________ 
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E o Estudo de Allan Kardec continua... 

_________________________ 

   O EVANGELHO SEGUNDO 

O ESPIRITISMO 

(Edição Histórica – 5/2015) 

     Mas, para que o nosso trabalho de Desvendamento 

dos Ocultos Mistérios da Bíblia e do Espiritismo não 

fique imperfeito, em relação ao que prometemos, 

pedimos para que consultem: “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, na sua 131ª. edição 

– 5ª. impressão (Edição Histórica) – 5/2015, não só 

por ser o único exemplar que o nosso amigo Vivaldo 

encontrou a sua disposição, mas pelo fato de esta, a 

131ª. edição, trazer logo em sua apresentação de 

capa, pelo menos, os significativos NÚMEROS DE 

VENDA: 282.000 EXEMPLARES, que nos direciona 

para a seguinte tomada de evidencias-CHAVES, 

naturalmente que forjadas a partir das reimpressões 

naturais da específica Edição pela Federação Espírita 

Brasileira, que, como devemos ajuizar, sob hipótese 

alguma se submeteria a uma intempestiva posição 

favorável ao nosso trabalho de Decodificação por 

meio de uma “arrumaçãozinha” na sua obra 

inestimável pelos Espíritos Superiores, visto que esta 

Edição Histórica, pelo menos em sua 5ª. impressão 

tem data de maio (5) de 2015, um pouco depois da 

divulgação pública (pela Internet) da nossa obra 
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original:  “São Luis IX” (EM 3 VOLUMES), embora 

a sua DIVULGAÇÃO OFICIAL tenha se dado no mês 

(6) de junho do ano de 2015... 

 

   Vejamos que coisa mais interessante, A PARTIR 

DESSES DADOS INICIAIS... 282.000 EXEMPLARES: 

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

nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho/José do Egito). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho/José do Egito). 

_____________ 

   Se formos consultar toda esta Obra, certamente 

que vamos os defrontar com outros fatos-chaves que 

se ligam ao presente Estudo, numa conexão entre a 

Bíblia e as Vidas Sucessivas de São Luis IX. 
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      ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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   Quando sabemos que o # 17 desse Capítulo, o que 

iremos Decodificar agora, significa: 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

 _____________ 

   Como podemos observar, a segurança matemática 

continua a nosso favor, não tendo como desfavorecer 

esse específico “sinal” que vem logo na capa dessa 

Edição Histórica, que ainda traz outros elementos de 

autêntico valor científico-doutrinário, apenas 

bastando que outros venham em nosso auxílio, já 

que agora nos direcionaremos para a parte final do 

nosso Estudo, já recomendando o exato: Capítulo de 

# XVII (17) – Sede Perfeitos, à página 231... 

   Aqui, vamos fazer um pouco diferente do que foi 

feito no artigo original, pois nesta Revisão & 

Ampliação, segundo um aperfeiçoamento psíquico 

do Vivaldo, cremos que seja mais adequado fazermos 

uma Decodificação, também, que se relacione a uma 

palavra-chave: igual, que, como deduzimos, tem 

tudo a ver com a universalidade que vamos vendo 

em cada nova Investigação, e que naturalmente nos 

dará um reforço a mais no que temos tratado, sem 

que o texto original anterior seja descartado, já que 

ele também traz elementos de convicção, embora 

precise de ajustes e avanços: 
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- Palavra: igual, que numa contagem de ida, 

levado em consideração apenas esse primeiro 

parágrafo, do item de # 2, cai sobre a palavra de 

#: 49. 

- Palavra: igual, que numa contagem de volta, 

levado em consideração apenas esse primeiro 

parágrafo, do item de # 2, cai sobre a palavra de 

#: 35. 

   Que, num primeiro momento, podemos deduzir 

assim: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho/José do Egito). 

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

morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho/José do 

Egito). 

_____________ 

   E assim: ... 9 + 8 (dos # 3 + 5) = 17. 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

 _____________ 

CONTRA FATOS & DADOS                                             

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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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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_________________________ 

  
 

_________________________ 

 

   Se fossemos desentranhar cada Esquema-CHAVE 

preparado pelos Agentes Espirituais da Luz somente 

sobre este tema da atual VOLTA de São Luis IX, é 

certo que levaríamos um longo tempo até que tudo 

pudesse ficar à descoberto, já que tudo o que foi 

depositado nas obras já citadas de nossa Doutrina o 

foi de maneira sistêmica, mas como o nosso 

tempo é bastante curto devido às necessidades do 

nosso querido e amoroso aparelho intermediário – 

Kardec sorri neste momento, pelo fato de eu sempre 

ficar meio que desassossegado quando, mesmo que 

de leve, tenho de psicografar referências tão gentis e 

encantadoras à meu próprio respeito... Não que eu 

não goste disso, claro que eu gosto, no que seria um 

verdadeiro absurdo não gostar, mas é que na Terra, 

pelo menos por enquanto, existem pouquíssimas 

pessoas capazes de compreender o devotamento e o 

amor que estas Entidades Luminosas tem por nós, 

quando mesmo entre os médiuns tenho observado 
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que quase se encontram, eles, a digladiarem com os 

seus benfeitores, como se estes Espíritos da Luz 

fossem os seus inimigos, mais até do que ‘os seus’ 

obsessores! –, pois que ele precisa de trabalhar com 

André Luiz na finalização deste Livro # 25.  

___________ 
 

   Nota do médium em 04/10/202: Vale a lembrança que 
André Luiz & Veneranda são os Guias Espirituais que me 

conduzem, mesmo que à certa distância, nas Revisões & 

Ampliações. 

___________ 

 

    
    

   Na exata página 242, onde termina o Capítulo 17, 

Sede perfeitos, vamos encontrar uma breve nota 

explicativa que cai exatamente sobre o # 17, 

deixando mais forte ainda a evidente vontade dos 

Prepostos de Jesus que, agora, tivéssemos o controle 

total da situação que se derrama sobre os espíritas 

como uma cascata de estrelas divinizadas, pois a 

situação é mesmo de arrasar qualquer coração mais 

fraco que não suporte tantas emoções. 

   Porém, esta nota de # 17, dessa última página 

do Capítulo 17, traz em si mesma uma nova e 

impressionante evidência: a de que nada pode 

escapar ao desejo magnânimo de Jesus, que é o de 

nos entreter a mente e o coração, principalmente, 

com as claridades imaculadas da 

, que dá execução ao projeto maior que é a 

da propagação dos genes-mentais da Família 
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Real de França do século XIII e do século XVII, como 

pudemos estudar em outros Livros da lavra do nosso 

amigo-médium, isso para a montagem hereditária da 

NOVA GENEALOGIA DE JESUS CRISTO, com 

o seu sublime retorno ao solo da vida planetária 

material no Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã. 

___________ 
 

   Notemos bem: 

- O último período do parágrafo a que se refere a 

nota da FEB, ficou de fora das edições francesas de 

O Evangelho desde a 3ª...  

   Apenas, nos deteremos na contagem integral das 

palavras aqui traduzidas pela FEB, como forma de 

enriquecer essa Edição Histórica (lembremos que 

usamos a 131ª.edição, 5ª. impressão: 5/2015): 

- Exatamente: 17 palavras (entre letras).  

   O que nos direciona novamente para...  

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

 _____________ 

CONTRA FATOS & DADOS                                             

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

_____________ 
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   Na realidade, nenhuma destas duas belas Almas, 

a de (Chico Xavier) e a de 

(Vivaldo P. S. Filho) está fundamentalmente 

acorrentada à outra, porque são Individualidades que 

amam e se apaixonam, que pregam a Mensagem 

Evangélica por meio das boas ações, e que trabalham 

incansavelmente pelo soerguimento dos Espíritos em 

aflição e em problemas morais de toda a sorte e em 

qualquer parte, mas que lutam de uma maneira 

toda particular, enfim, que, por Jesus Cristo, se 

associam ao Espírito-Bondoso de Deus por meio de 

tarefas que, a rigor, se nutrem pelo gosto de Servir 

em Nome da Caridade!... 

   Os Elementos-Chaves que temos a partir da 

traduzem de maneira muito 

simples, para as mentalidades da Terra e do Além-

Túmulo, o quanto estes dois Espíritos vibram numa 

mesma equação de Amor, Justiça & Caridade, sendo 

que que, cada um deles, vivendo segundo os seus 

próprios desejos e interesses, visto que são também 

personalidades amantes da Liberdade, responsável e 

amorosa!!...  

- O Nascimento de Kardec... 03/10/1804. 

- O Nascimento de Vivaldo... 10/07/1964, às 15hs. 

   Vejamos a seguir: 
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- 3 + 10 + 1804 + 10 + 7 + 1964 = 3,798. 

   Inicialmente, temos... 

- 10 (dos # 3 + 7): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

 _____________ 

   Depois, temos... 9 + 8 = 17. 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

 _____________ 

 

_____________ 

A mediunidade de São Luis IX, como Vivaldo, Revelando os 

Fatos & Dados da Matemática de Deus!! 
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   Mas, se a gente acrescentasse aos elementos (#) 

que vimos mais acima, também a exata hora (15) 

do nascimento de Vivaldo (São Luis), o que será que 

haveríamos de encontrar?!    

   Vejamos a seguir: 

- 3 + 10 + 1804 + 10 + 7 + 1964 + 15 = 3,813. 

   Elucidado o Esquema-Chave, temos... 

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

nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho/José do Egito). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho/José do Egito). 

- E nos elementos de # 1... & 3, vamos ter: O 

exato século XIII (13), do nascimento de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho).  

_____________ 
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      ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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   Estamos vedo se apresentar uma universalidade 

sem precedentes na História do Espiritismo, pois não 

podemos perder de vistas que aqui executamos um 

trabalho de investigação e de detalhamento de 

específicos Códigos Secretos da Bíblia Sagrada e 

do Espiritismo, como vemos, tudo sendo executado 

pelos Agentes da Luz Divina por meio mediúnico do 

componente principal, que é o Espírito São Luis IX, 

claro que estando ele subordinado ao Cristo Amado, 

da nossa tarefa Decifratória. 

   O Segredo foi mais uma vez desvendado. 

_________________________ 

    

   Tudo o que apresentamos fica evidenciado pelo seu 

desenvolvimento natural, com um consequente 

encadeamento, com um sincronismo perfeito 

entre as vidas passadas/futuras de um para com os 

outros dois, sem contar que 

nos leva a decidir pela autoridade 

absoluta de nossa proposta, que vem do Plano do 

Cristo. 
 

   Evidentemente, que a leitura e o estudo deste 

particular Capítulo 17 de o O Evangelho, quanto o 

particular Capítulo 37 da Bíblia Sagrada (Tradução 

Brasileira), por exemplo, embora José se estenda até 

o Capítulo 50, e tenha sido mencionado desde o 

Capítulo 30, serão de profunda valia para qualquer 

um que deseje se Elevar um tanto mais aos Infinitos 

Céus de Deus, pelo Amor e pela Instrução, a partir 

dos Números-CHAVES Divinos da Natureza, 

como Obra também de Sua Perfeita Sabedoria.  
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   Com isso feito, pedimos mil desculpas pela nossa 

impressionante imperfeição diante de um trabalho 

tão grande como este, embora, claro, estejamos 

reconhecidos ao Todo-Poderoso por ter nos dado esta 

doce e atraente Tarefa, que, antes de tudo, pertence 

ao Cristo Amado.  
 

 
 

   Saudações a todos e Feliz Natal de 2016. 
 

Pelo Espírito Allan Kardec                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 27-28 de novembro de 2016) 
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   Nota do médium: Alguns minutos após termos 

concluído a sua Mensagem-Estudo, o querido Mestre de 

Lyon ainda teve tempo de me dizer que, geralmente, 

tomam-se os heroicos nomes da Bíblia Sagrada (Antigo 

e Novo Testamentos), com a devida abstração da figura 

incomparável de Nosso Senhor, como se fossem homens 

e mulheres de caráter “ALTO-PADRÃO-ECONOMICO”, 

quando, na verdade, não passavam de criaturas 

profundamente simples, sem qualquer apego aos bens 

materiais, de Espíritos profundamente sentimentais, 

somente se destacando aos olhos de Deus pela vivencia 

humilde, e por suas personalidades simplórias...  

   Dos que narram a Bíblia, os que viveram assim, 

seguramente que encontraram nos braços do Todo-

Misericordioso o acolhimento que tanto necessitavam, e 

tanto sonharam... 

   Para os amantes da mediunidade que se orientam 

pelos ensinos de Allan Kardec, deixamos claro que, 

durante os dois longos dias que passamos diante do 

nosso notebook psicografando este seu Capítulo, em 

verdade, ele não se encontrava ao nosso lado, não em 

corpo físico-astral, mas, de minha parte, pude observar 

que a sua figura singular de Mestre e Educador se 

posicionava, visualmente falando, a nossa frente, e 

dentro de ocorrências do campo magnético meu e dele, 

literalmente me transmitindo, sonoramente e 

magneticamente, as instruções que me cabia passar 

para o Plano Material, exatamente como numa 

transmissão de vidência mediúnica retroativa, ou 

retrocognitica, deixando-me, ele, saber que essas 

gravações mentais nada mais foram do que os nossos 

encontros espirituais durante o meu momento natural de 
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sono fisiológico, quando eu pude trazer de Lá de Cima os 

nossos registros magnéticos, visuais, e auditivos, 

impregnados em minha aura, tanto quanto na dele que, 

mesmo a certa distância, me dava a devida Cobertura 

para o bom andamento do nosso humilde serviço de 

psicografia, valendo, também, a nota de que Chico 

Xavier (Kardec mesmo!!...) fazia a minha proteção. 

sustentando a imagem virtual-astral que acabei de 

mencionar, a de Allan Kardec. 

 

   Ele, Chico, me alertava durante todo o tempo da 

psicografia, embora a certa distância do meu recinto 

doméstico,  que isso era necessário para que eu não me 

emocionasse demais “pelo peso” da responsabilidade de 

receber por várias vezes o Espírito (ele transfigurado) do 

Codificador, pois que no Mundo dos Espíritos, ou na vida 

mental das criaturas, as coisas não se processam com 

tanta facilidade, isto, no que diz respeito aos encontros 

Intermundos, visto que quando recebemos a visita de 

determinadas Entidades da Luz, podemos ter a certeza 

que um batalhão de Espíritos inferiores haverá de nos 

espreitar, crentes, ou aguardando ociosamente que, em 
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algum momento, haveremos de dar “alguma mancada” 

(risos)...   

   Então, segundo o nosso amoroso benfeitor Chico 

Xavier: “Em determinados momentos, é melhor que as 

transmissões, Entre os Dois Mundos, se processem pela 

telepatia à distância, ou mesmo pela intuição”. 

_____________ 

Nota do médium em 04/10/2021: 

   E uma vez Kardec tendo nos lecionado sobre os 

, sobre José 

do Egito, fiquei tão entusiasmado que não me contive e 

me atrevi a fazer uma pequena adição em seu texto 

original, isso à época da primeira psicografia, e que foi 

apresentada na 1ª. Versão, de 2016, mas que aqui não 

passaremos, por chegarmos a conclusão de que seria 

demasiadamente desgastante para o nosso leitor e a 

nossa leitora comum, isso, sobre a Vida Passada de São 

Luis IX/Vivaldo P. S. Filho como São Lucas, um dos 

Apóstolos de Jesus Cristo, em forma de singela nota do 

médium, quando espero, sinceramente, que vocês, 

meus amigos e amigas leitores e leitoras, tenham um 

pouco mais de paciência até que, em algum momento, a 

gente traga de volta este especifico Estudo, claro que 

com as devidas Revisões & Ampliações!!... 

   Por isso mesmo, eu rogo a cada um de meus irmãos e 

irmãs, e a todos aqueles e aquelas de nossos leitores que 

já nos nutrem carinho e consideração, mesmo não sedo 

espíritas confessos, que perseverem na boa luta, não se 

esquecendo de me manterem em suas doces orações à 

Jesus de Nazaré. 
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No Natal de Jesus deixe que Ele entre em sua casa! 

   Estes são os meus votos de paz para todos. 
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Vivaldo em seu Lar, em 04/10/2021. 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 25 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 Livros 

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

“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

www.vivaldoespiritismo17.com.br  

 

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/
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Posfácio... do Médium 

______________ 

TAREFAS ESPÍRITAS 
 

Eu tenho modestamente me dedicado ao 

Espiritismo desde o ano de 1995, enquanto que 

a mediunidade despontou em mim mesmo de 

uma maneira mais ostensiva um ano depois 

disso, em 1996, e desde então eu tenho 

procurado Estudar, particularmente os Livros de 

Allan Kardec & Chico Xavier, principalmente 

estes, pelo inestimável valor moral e 

cientifico que eles nos oferecem, para que, 

na minha tarefa mediúnica, por exemplo, eu não 

venha a me desconectar dos ‘Ensinos de Jesus 

Cristo’, o Senhor do Mundo, que do Céu dá as 

diretrizes para a Missão da Doutrina Espírita no 

Plano Material, que é a de, essencialmente, 

fazer com que nós todos e todas: amemo-nos 

uns aos outros como Ele nos amou!!...  

_________________________ 

Vivaldo P. S. Filho                                                           

(Salvador/BA, 02 de outubro de 2021) 
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______________ 

Nota de André Luiz em 04/10/2021: 

   E assim, vamos encerrando o nosso compromisso 

junto ao Amigo Espiritual W. S. Moses, que, por mais 

esta vez, nos prestou o grande serviço de nos trazer 

da Vida Mais Alta estas belas Entidades do Além, que 

deixaram as suas múltiplas e complexas atividades 

Celestiais para virem, novamente, ao encontro do 

nosso médium Vivaldo com a caridosa intenção de, 

em pessoa, realizarem tanto a Revisão quanto a 

Ampliação do que eles mesmos, há alguns anos 

atrás, já haviam feito!... 

   De nossa parte, somente temos o que agradecer a 

todos eles e elas, ao nosso médium-mentor pelo 

tempo e pela saúde que ele coloca à nossa disposição 

diante da Tarefa Mediúnica que vem se dedicando, e 

com particular atenção ao querido Allan Kardec, por 

tudo de bom, Em Nome de Deus, que tem nos 

prestado de seu venturoso coração!!... 

   Assim seja. 
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________________ 

 

Eu sou o caminho, e a verdade,  

e a vida. 

– Jesus (João 14,6)                                              

                       

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.)                   
_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

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

acontecimentos futuros. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista), e de Allan Kardec. 

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

secreto da Bíblia. 
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   Durante três mil anos um código da Bíblia 

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

Dr. Eliyahu Rips: O famoso matemático israelense 
descobridor dos Códigos da Bíblia. 

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

  
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-

biblia.html    

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

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 24 obras 

anteriores. 

 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades 

psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o conjunto de 

características matemático-mediúnicas que foram produzidas e 

apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa 

impressionante coleção, agora, de 25 Livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

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

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

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

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

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

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

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

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

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

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

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

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

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

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

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

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

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

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

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

Revista & Ampliada de 10/2021, do belo Livro: “ENSINAMENTOS 

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

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. W. S. Moses                           

Com      
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Fim 
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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)____ 

   
 

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: 

 

“ENSINAMENTOS ESPÍRITAS ”                                                               
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  12/2016. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 09 & 10/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

and investigations. 
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

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

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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   Chico!... Meu querido irmão!  

   Sou um homem prestativo..., pelo menos tenho 

procurado ser.  

   Entretanto, por mais que eu lute, por mais que eu 

me esforce, e por mais me sacrifique em benefício 

dos mais carentes e dos mais necessitados, do 

“corpo” e da alma, tanto por aqui em nossa região 

dimensional quanto no solo terreno, não consigo me 

desfazer de umas obscuras nuvenzinhas que 

continuam a me interditar os passos na execução dos 

meus mais desejosos interesses:  

   O DE ME TRANSPORTAR PARA AS REGIÕES 

CELESTIAIS DO PARAÍSO!...  
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   Que loucura, meu bom homem de Deus, não faço 

outra coisa senão me arrastar, de dia e pela noite, 

em serviço ativo em benefício dos nossos irmãos E 

irmãs desvalidos... Afinal, que mais posso fazer para 

me sair dessa agrurada situação?!...  

   Responde o Chico: “Ame! Nada mais que isso, Zé. 

E serás tão feliz quanto o anjo mais formoso e mais 

carregado de luz, tanto por aqui mesmo quanto em 

qualquer outro lugar do Universo.” 

  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 19 de maio de 2016) 
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Elvis - Aloha TV Special 1973  

A Reencarnação de Gabriel Delanne 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

    

UMA OBRA PRODUZIDA EM HOMENAGEM A TODOS OS 

MENSAGEIROS DO MUNDO MAIOR, QUE, DE UMA MANEIRA 

OU DE OUTRA, TRAVAM GRANDES BATALHAS CONSIGO 

MESMOS PELA VITÓRIA DO EVANGELHO NO MUNDO 

CARNAL, POIS CADA “VOLTA” É SEMPRE MUITO DIFÍCIL..., 

PELO MENOS, ATÉ QUE A CRIATURA TERRENA 

COMPREENDA E ACEITE A NECESSIDADE DE SEGUIR 

PELOS CAMINHOS DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, A 

PARTIR DO QUE ELE DIVINAMENTE NOS ESCLARECE, 

ORIENTA, E NOS EXEMPLIFICA, AO SENTENCIAR: “AMAI-

VOS UNS AOS OUTROS COMO EU VOS AMEI.”  

André Luiz 
By William S. Moses/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS –                    

1ª. Versão... 12/2016. Revista & Ampliada: 09 & 10/2021. 


