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A PARTIR DA OBRA EXCELENTE DE                                
ALLAN KARDEC & CHICO XAVIER 

 

    Uma história espírita, seja romântica, de ação e aventura, 
ou cientifica, só será válida aos olhos do Senhor se, como 

proposta essencial, estiver alinhada com a pureza viva do seu 
Evangelho de Paz e Alegria. – Emmanuel (Reencarnado). 
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___________________ 

“Que todos operem na difusão da verdade, 
quebrando a cadeia férrea dos formalismos impostos 

pelas pseudo-autoridades da cátedra ou do altar, 
amando a vida terrena com intensidade e 

devotamento, cooperando para que se ampliem as 
suas condições de perfectibilidade, convencendo-se 
de que as suas felicidades residem nas coisas mais 

simples.”  
 

 
 

– EMMANUEL 
 

Por Emmanuel/Francisco Cândido Xavier, “EMMANUEL”, 
capítulo XXVIII, pela Editora FEB. 

___________________ 
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Apresentação # 1 - Emmanuel 

É indiscutível os incansáveis fatos matemáticos 

originários da “Numerologia Espírita” que nos 
atestam sobre A VOLTA de São Luis de França, 

hoje reencarnado no Brasil e misteriosamente 
atuando no Espiritismo como se, na verdade, e 

assim o é, estivesse caminhando, trabalhando, e 
agindo sobre o terreno muito delicado da 

Mediunidade sob o olhar atento de muitos 
olhares invisíveis, quando é certo que seu o 
Espírito meigo, doce, e servil, mesmo que de 

maneira solitária, pelo menos sob a ótica estreita da 
maioria dos mortais, vem angariando o carinho e o 
respeito de muitos encarnados, adeptos ou não da 

Terceira Revelação,  que aceitam-lhe os escritos 
obstinadamente garimpados na obra literária da 

Bíblia Sagrada, na de Allan Kardec e de Chico 
Xavier, quando sabemos que tudo vem se 

afunilando numa só vertente: a da Imortalidade da 
Alma!... E a sua conseqüente reeancanação, 
sempre movida pela versátil Lei do Progresso. 

E a Saga Continua... 

EMMANUEL 
Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 16 de julho de 2017) 
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Apresentação # 2 

Mediunidade e Sexo 
   Pelo seu face, vi que tem vários livros psicografados. Também sou 
espírita praticante, médium de incorporação e psicografia. Tenho 
ainda algumas dúvidas em relação à psicografia. Vc mora aqui em 
S...? Gostaria de entrar em contato com você, se tiver disponibilidade 
é claro, para falarmos sobre o assunto. A doutrina espírita mto me 
ajudou. Obrigada!! 
 

MENSAGEM RECEBIDA: SEXTA-FEIRA, 14/07/2017. 

SÁB 15/07/2017 07:48 

   Olha que coisa mais interessante, chega a ser 
engraçado... 
 

   Eu sou solteiro e estou só há uns 5 anos desde 
que me separei da ex... rsrs... 
 

   Pois bem, sempre busquei pela minha ALMA 
GÊMEA, tive uns dois ou três relacionamentos pela 
internet, duas vieram me ver e não deu certo, já 
que desejavam mais "aventura" que amor... E 
ontem, eu tive "um lance" com uma menina pela 
internet. Tudo bem, eu sou solteiro e ninguém 
vem ao mundo para ser eremita!!! 
 

   Falei pra ela ontem que eu não poderia assumir 
compromisso com ninguém, isso eu já sentindo que 
ela não era minha cara metade... MAS ELA 
ACEITOU, ENTÃO... 
 

   Foi bom, ela é gente de bem, mas me senti 
frustrado, pois, como eu disse, eu não a amava e 
nem ela é a minha CARA METADE. 
 

   W. querida, num determinado momento quando 
eu me deitei, se bem que parecia que já havia 
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passado algumas horas após o corrido,  MEUS 
BRAÇOS COMEÇARAM SINALIZAR DE UMA 
MANEIRA PROFUNDAMENTE INTENSA... Uma 
força luminosa os envolveu e os tomou como se os 
meus braços espirituais fossem ser 
literalmente arrancados ou subtraídos dos 
meus braços físicos. OU SEJA: Eu nada fiz 
demais... Fui sincero com a minha amiga... MAS 
NÃO HAVIA O ESSENCIAL: O AMOR. 
 

   O AMOR SINCERO E PURO. 
 

   Não havia sintonia de ideais e nem de interesses. 
 

   Isso ocorrendo, creio, para me alertar do 
compromisso da minha psicografia. 
 

   PRECISAMOS FAZER SEXO!... mas ter amor na 
essência... Senão, o mecanismo da mediunidade 
que mais atua em nós irá nos cobrar contas!!! 
 

   Eu moro em Salvador, na Bahia. 
 

   Poderemos conversar, sim, quando desejar e for 
possível, é claro... rsrsrs... 
 

   Beijos, e muito obrigado pelo seu generoso 
contato. 
 

   Vivaldo P. S. Filho 
(Salvador/BA, 15 de julho de 2017) 

    

   Nota do médium: Curiosamente, essa nossa nova 
companheira do Facebook não somente não nos 
respondeu como ainda nos bloqueou de sua página da 
Internet. (Risos). 
 

   Eu não saberia afirmar com exatidão qual era o seu 
real interesse em nossa humilde amizade virtual, 
entretanto fica-nos claro que nem sempre os espíritas, 
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particularmente estes, estão Em busca da Verdade, 
visto que, geralmente, procuram se metamorfosear em 
personalidades humildes e bem intencionadas, mas 
quando verificam que “não há terreno” para 
florescerem as suas ervas daninhas, por mais que lhes 
respeitemos o caráter esquisito e enfermo, rapidamente 
tratam de tomar outros rumos que não os das pessoas 
bem intencionadas. 
 

      

   Evidentemente, que não malqueremos a ninguém, 
principalmente os médiuns que buscam se encontrarem 
no mundo – mesmo porque, no caso acima, muito 
pontual, vimos a manifestação vacilante de uma irmã 
espírita em busca de esclarecimento, apesar de ter se 
afastado de nossa presença (virtual) sem que 
pudéssemos estender o nosso conhecimento e as 
nossas particulares intenções sobre o tema por ela 
mesma ventilado, o da Mediunidade de Psicografia –, 
mas é bem certo que essa nossa despretensiosa 
mensagem já lhe respondia sobre o auto custo de 
desviarmos os nossos compromissos com a 
Mediunidade por meio de uma Sexualidade fora do 
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contexto Evangélico, ou seja: longe de uma aliança 
perfeita com a cordialidade, a doçura, a afabilidade, a 
amizade, o respeito, tudo isso desaguando na nossa 
Espiritualidade Superior, sem que isso venha a 
representar algum tipo de controle emocional 
perverso entre as relações de sexo a sexo, que 
deverá ser sempre fruto de um amor verdadeiro e 
sincero, ou pelo menos de uma amizade pura e 
respeitosa, quando a partir daí, sim, verificaremos 
nascendo em nós, de ambas as partes, 
independentemente do gênero sexual, e mesmo da 
distancia (virtualmente), o sublime espírito do amor. 
 

   Não temos dúvida sobre a condição preexistente das 
almas-afins, isso é certo, entretanto um amor sincero e 
verdadeiro, também, poderá nascer por meio de uma 
nova experiência sentimental, seja na Terra ou no Mais 
Além, naturalmente que fazendo abstração das almas 
gêmeas, estas, sim, nascidas uma para as outras na 
conquista de seus múltiplos e infindáveis universos 
mentais pessoais. 
 

   Sexo sem sentimento real de parte a parte, segundo 
temos percebido, é obra de puro materialismo, 
obedecendo apenas aos princípios do instinto. 
 

   Curiosamente, ao final da mensagem acima que lhe 
encaminhamos, sem segundas intenções menos 
respeitosas, anexamos o folder do Livro # 44: “Em 
busca da Verdade” (Publicidade).pdf.  
 

   Claro que não somos uma pessoa que desconsidera 
as diversas maneiras pela qual podem se manifestar a 
atividade sexual humana, e particularmente a 
espiritual, pois a anterior se submete a esta, já que o 
princípio vem do Mais Alto ou do mais profundo, a 
exemplo das literaturas e dos filmes eróticos e mesmo 
os de “sexo adulto”, já que muitas pessoas em algum 
momento de suas vidas poderão ter necessidades 
particulares no uso de tais artifícios (mentais) do 
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prazer, visto que a própria ciência médica da Terra já 
estuda e considera isso um meio de estabelecer uma 
certa harmonia emocional e fisiológica para os 
indivíduos no campo muito extenso da Sexologia, e por 
isso mesmo os nossos Amigos Espirituais, em relação a 
minha acanhada figura, sempre tem nos afiançado que 
é melhor assistir a um vídeo sobre sexo adulto do que 
se arrojar na selva do mundo humano em busca de 
uma ou mais relações sexuais furtivas que, talvez, em 
nada venham a me acrescentar ao Espírito, e assim 
cremos que deva ser para as demais pessoas, até  
porque, desde o nosso Livro# 1: “MEDIUNIDADE EM 
DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, 
temos participado aos amigos leitores sobre variados 
exemplos e nuanças da Sexualidade Transcendental 
que temos tido a grata oportunidade de vivenciar no 
decorrer dos meus vinte e um (21) anos de labor 
mediúnico. 
 

 
 

   Inicialmente, a nossa resposta à carta da médium 
internauta se referia de uma maneira geral aos 
médiuns psicógrafos, se bem que havia o alerta 
providencial para todos os demais medianeiros: 
“Senão, o mecanismo da mediunidade que mais 
atua em nós irá nos cobrar contas!!!”... e por isso 
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mesmo achamos muito conveniente alertar a todos os 
nossos irmãos e irmãs de tarefas cristãs o natural 
cuidado que devam ter na escolha das imagens 
gravadas ou da literatura, particularmente entre os 
videntes, os clarividentes, e os médiuns de efeitos 
físicos, pois, como sabemos, todas as imagens 
espirituais ganham uma plasticidade sobremaneira a 
depender da força mental de cada médium, 
quando poderão serem utilizadas pelos seus desejos 
em se realizar sexualmente (mesmo que de maneira 
subjetiva em relação ao plano dimensional terreno), 
quanto pelos  Espíritos inferiores que geralmente nos 
espreitam a todos de muito perto. 
 

   Não podemos ter dúvidas quanto ao fato dos Espíritos 
Amigos, que zelam constantemente pela nossa 
felicidade, estarem sempre a postos na execução de 
tarefas inimagináveis para a proteção dos seres 
humanos encarnados, mas, mesmo assim, será um 
grande engano acreditarmos que, por causa disso, não 
teremos uma ou outra companhia espiritual dos reinos 
inferiores da vida terrena, visto que ninguém sobre a 
face do mundo está completamente isento de faltas, 
mesmo que de leve, quando todo cuidado sempre será 
pouco no que diz respeito aos nossos desejos 
sexuais, na maioria de nós, ainda muito longe da 
predisposição em amar como Jesus nos amou. 
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   Quando ai, como em qualquer atividade de nossa 
vida humana, o bom senso deverá sempre prevalecer, 
como neste caso da sexualidade virtual, na escolha 
das cenas e das ações, sem que isso venha a 
subtrair de cada um de nós aquele nosso pendor 
natural e espontâneo para o erotismo sadio. 
 

   Não somos maquinas de fazer sexo, mas Espíritos 
Imortais essencialmente sentimentais e emotivos. 

_______________ 
 

  
 

Não podemos desconsiderar que da mesma maneira que há incontáveis tipos de 
personalidades residentes na Terra, há outro contingente muito maior de seres 

espirituais que se não se afinam hoje com os nossos desejos e interesses, hão de 
se interessar por nossos pendores a partir do momento que nos verem em ação, se 

subindo mentalmente e emocionalmente na direção dos Céus, ou caindo 
largamente na direção dos infernos, na lembrança de Dante. 

_______________ 
 

   E como ficou subentendido na resposta que demos a 
esta querida internauta: antes de qualquer ação, 
Deus nos julgará pela intenção. (verifiquemos isso 
em O Livro dos Espíritos), valendo para homens e 
mulheres, independentemente de sua opção sexual. 
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   De qualquer maneira, sinceramente esperamos que 
esse ensinamento fique presente e se perpetue nos 
corações de todos aqueles que buscam se realizar 
sentimentalmente, sejam médiuns atuantes da 
Doutrina dos Espíritos, ou não. 
 

 
 

As Forças Sexuais da Alma e a Mediunidade 
pelo Espiritismo:  

 

à luz das orientações progressistas de                 
Allan Kardec e Chico Xavier. 
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Apresentação # 3 
 

No cantinho da casa, 

Ou na escuridão da tumba, 

O Espírito, sempre eterno, jamais morto, desaparecido, 

Travará constante luta pessoal 

Com os aplicativos da sua sexualidade... 

Forjando luzes encantadoras de emoção e beleza, 

Ou terríveis sombras de dor e desolação, 

Numa crise elevada: Onde veremos anjos se 
projetarem cada vez mais para o Alto... 

Ou numa crise secundária: Fomentando, para si 
mesmo, uma batalha diária que lhe detenha a queda, 

cada vez maior, para os precipícios da experiência 
animal. 

 

Philippe Pinel (Com Guerra Junqueiro) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA 24 de julho de 2017) 
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   Nota Biográfica: Influenciado pelas idéias do Iluminismo e 
da Revolução Francesa, Philippe Pinel (1745-1826) foi 
pioneiro no tratamento de doentes mentais e um dos 
precursores da psiquiatria moderna. Formado em medicina 
pela Universidade de Tolouse (França), dirigiu os hospitais de 
Bicêtre e Salpêtrière. Na sua Biografia consta que se 
interessou por essa área depois que um amigo tomado de 
loucura, fugiu para uma floresta, tendo sido devorado por 
lobos. Da observação dos seus próprios pacientes, em 1801, 
publicou seu Tratado Medico-Filosófico sobre a Alienação 
Mental, em que defende a doença mental Grupo 1 - 
Aposentadoria como resultado de uma exposição excessiva a 
situações de estresse e, também, a danos hereditários capazes 
de provocar alterações patológicas no cérebro. 
 Com base nisso, Pinel baniu tratamentos antigos, tais como 
sangrias, vômitos induzidos, purgações e ventosas, 
substituindo-as por tratamento digno e respeitoso, que inclui 
terapias ocupacionais. Dentro dessa linha, foi um dos primeiros 
a libertar os pacientes dos manicômios e das correntes, 
propiciando-lhes liberdade de momentos por si só terapêutica. 

 

   Consideradas avançadas para a época, as teorias de Pinel 
nem sempre foram aceitas integralmente. Mesmo depois da 
publicação de seus estudos, era comum encontrar instituições 
que tratavam os loucos como criminosos ou endemoniados. E 
que não dispensavam os tratamentos físicos. Nestes 
tratamentos buscava-se dar um "choque" no paciente, fazer 
com que passasse por uma sensação intensa, que o tirasse de 
seu estado de alienação. Eram freqüentes, além das práticas 
descritas, os isolamentos em quartos escuros, banhos de água 
fria, uso de aparelhos que faziam com que o paciente 
rodopiasse em macas ou durante horas até que perdesse a 
consciência. 

  

   Pinel assim foi pioneiro em separar pacientes dos criminosos 
e colocá-los sob cuidados médicos. http://portal.saude.sp.gov.br/caism-
philippe-pinel/institucional/quem-foi-philippe-pinel (Fonte: D.O.E 11/01/2003) 
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Apresentação # 4 
BOM DIA, QUERIDA SANDRA!... QUE JESUS LHE CONCEDA 

SEMPRE A FELICIDADE DE SERVIR E DE AMAR, NÃO DEIXANDO É 
CLARO DE LHE DAR, TAMBÉM, A DÁDIVA DE SER AMADA E 

SERVIDA POR MEIO DOS FAMILIARES, AMIGOS, E DA PRÓPRIA 
VIDA COMO UM TODO, POIS A LEI É DE AMOR PERMUTADO, 

QUANDO JESUS NOS PEDIU: "AMAI-VOS UNS AOS OUTROS COMO 
EU VOS AMEI."... EMBORA SAIBAMOS QUE SE NÃO DERMOS DE 
NÓS, EM VERDADE, NADA RECEBEREMOS DELA, DA VIDA, NÃO 

ESSENCIALMENTE DELA. MUITA PAZ E ALEGRIA!... 

Bom dia, nem sempre é fácil amar o próximo, mas 
devemos fazer o possível pra isso. 

Com certeza... mas recordemos sempre de Jesus: "Sedes 
perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito."... rsrsr... 

Pra Deus, o possível ainda é muito pouco!... NÉ 
FOFA?...rsrsr 

Querida Sandrinha! André Luiz (por Chico Xavier) nos fala 
em fazermos sempre: "UM TANTO MAIS"...  

Evidentemente que isso não significa convivência próxima 
com os nossos inimigos confessos e empedernidos na 

ignorância... Para esses, por mais que lhes dediquemos 
amor e respeito, afeto e consideração, como nos manda o 
Evangelho do Senhor, a distância será sempre uma boa 

solução, até que um dia tudo se ajeite pela própria                  
Lei do Amor... segundo a Reencarnação...  

Abraços carinhosos!... 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2017) 

 



Livro # 45: “São Luis Excelente – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
15 

Ed. e-book: 
2017 

Apresentação # 5 
QUERIDA SANDRINHA!... FIQUE COM O MEU ABRAÇO CARINHOSO 
E SINCERO, QUANDO PEÇO A JESUS LHE CONCEDA TODA A PAZ E 

TODA A ALEGRIA QUE MERECE, JUNTO À SUA LINDA FAMÍLIA E 
AMIGOS... AME, AME MUITO A VIDA, POIS CHICO XAVIER 

COSTUMAVA DIZER, EM RELAÇÃO A ELE MESMO: "A VIDA É UMA 
FESTA."... POR ISSO, APROVEITE-A DA MELHOR MANEIRA 

POSSÍVEL, AMANDO, SERVINDO E CONSTRUINDO PARA O MAIS 
ALTO!... BEIJOS DO AMIGO NA BAHIA. 

Nossa, estas palavras suas tem os mesmos dizeres da 
mensagem que recebi numa sessão na casa espírita 

Comunhão Espírita Cristã. Há exatamente 7 anos atrás. 
Grata. Amigo. 

São os nossos Espíritos Amigos sempre nos amparando 
por meio de mil maneiras diferentes, por médiuns 

diferentes, mas mantendo o mesmo conteúdo, ou a mesma 
essência nas mensagens...  

Muita paz, e veja se desenvolve a sua mediunidade... Sei 
que ai na querida Uberaba deve ter um Centro Espírita que 

possa lhe ajudar nisso, caso você tenha interesse em 
desenvolvê-la.  

Mediunidade sempre com Jesus, Kardec e Chico Xavier.  

Beijos, minha querida amiga, Alex!! 

 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 24-25 de julho de 2017) 
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São Luis IX 
   Luís IX (Poissy, Île-de-France, Reino da França, 25 de 
abril de 1214 – Tunes, Reino Háfsida, 25 de agosto de 1270), 
comumente chamado de São Luís, foi o Rei da França de 1226 até 
sua morte e um santo da Igreja Católica. Era filho do rei Luís VIII e 
da rainha Branca de Castela, que governou o reino como regente 
até São Luís adquirir a maioridade. Foi o 42º rei da França, a contar 
de Clóvis I, e o nono rei da Dinastia Capetiana a ocupar o trono da 
França. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a  

E a Saga Continua... 
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Como das vezes anteriores (especialmente nos 

Livros # 41, 42 e 43) teremos como convidado 
de nosso sistema de Decodificação a figura 
ímpar do próprio Codificador do Espiritismo, 

Allan Kardec, quanto a da sua seguinte 
reencarnação como Chico Xavier, quando 

veremos as suas ligações doutrinária-aritiméricas 
com as tarefas passadas-presente-futuras de: 

São Luis IX 
Todos envolvidos numa mesma cadeia de 

acontecimentos matemáticos conseqüentes, 
absolutamente universais, deliciosamente 
intrigantes quanto milagrosos na Obra do 

Espiritismo, como autênticos                        
Sinais & Códigos Secretos de Deus                     

da Terceira Revelação! 
 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 
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________________ 

    

Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

São Luis e sua reencarnação futura como Vivaldo Filho. 

A Direção da Equipe da Verdade 
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_____Apresentação # 6_____ 
Meditando nas palavras de sabedoria de Lucas, em 
Atos 2:21, a partir de Joel, vamos compreender que 
a honra e a gloria no mundo, quando verdadeiras e 

conquistadas por meio de ações generosas e 
fraternais, são válvulas preciosas que, mediante a 

vontade de Deus, nos ligam de maneira irremediável 
com as luzes do Mundo Espiritual Superior, nos 

arrojando sempre para o Mais Alto, onde haveremos 
de conquistar novas glórias e novas honras no 
explendor do seio e da paternidade augusta do 
Criador, embora “para baixo” tudo seja convite à 

quedas e à mais tragédias, dentro do esforço 
perpétuo do Espírito em se manter na linha de frente 

das legiões imensas do Bem.   

– Buda 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de julho de 2017) 

   Nota do médium: Na Esfera dos Invisíveis, pelo 
menos nas Regiões Espirituais Mais Elevadas, onde 
reina a perfeita Justiça do Criador, nenhuma alma, por 
mais caprixosa e perversa, criminosa e desajustada que 
tenha sido durante a sua passagem pelo mundo 
atrasado dos mortais, terá sobre os seus ombros o 
perpétuo e angustiante estigma da ignorancia, visto que 
aos olhos do Deus de Bondade nada do que tenha feito 
ou cometido no passado poderá se sobrepor ao que 
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esteja realizando, hoje mesmo, em benefício dos seus 
irmãos de luta, e a si mesmo, quando reconhecemos 
que para Deus, quanto para o seu Cristo: O AMOR 
ENCOBRE UMA MULTIDÃO DE PECADOS. 

   E dentro desse contexto de realizações vivas do 
Espírito Imortal, vamos nos movimentando diante das 
tarefas que nos cabe realizar na Terra, sempre na 
busca incansável pela nossa elevação moral, na 
direção do Infinito e segundo a Lei do Progresso. 

   

São Luís administrando justiça. Fundo: interior da catedral Notre Dame, Paris.                        
Enquanto sua reencarnação como Vivaldo Filho, à direita. 

Diretor Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris” ao tempo                                      
de Allan Kardec, no século XIX. 

____São Luis IX (9) ____                                         
E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra                   
(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 
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São Luis IX                           
Excelente 

Com Diversos Espíritos 
 

Vivaldo P. S. Filho                                                          

André Luiz, Canuto de Abreu            
& Hernani G. Andrade 

 

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

____ “Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me 
serviria.” (São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Em Homenagem aos Espíritos da                
9ª. Esfera Espiritual da Terra             
(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 
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“Quanto mais alto avançarmos, mais aqueles que 
se devotarão a nossa causa terão necessidade de 
paciência, de esquecer injúrias e de elevar alto 
seu coração e sua inteligência para jamais se 
abandonarem  à ansiedade e à desesperança. 
Se eles resisitirem com energia, os bons guias os 

ajudarão a suportar o fardo bom e salutar.” 

 – Allan Kardec 

(Extrado da obra “Biografia de Allan Kardec”,                        
por Henri Sausse, 1ª. edição, pela Companhia Editora 

Nacional, 2015). (O grifo é nosso). 
 

São Luis IX (9) e a                                  
Nova Genealogia do Cristo 
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“São Luis IX - Excelente” foram capturados em fontes 
diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 

Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem 
em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 

utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 
solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 
desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir 

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição:  2017 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André 
Luiz, Canuto de Abreu & Hernani G. Andrade vem 
complementar as obras anteriores de nossa lavra 
mediúnica que fazem referência à atual Missão do 
Espírito São Luis de França (já reencarnado no Brasil), 
que, à época da Codificação Espírita, foi o Presidente 
Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas”, orientando de mais perto os sagrados 
serviços de Allan Kardec junto à Falange da Verdade.  
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                               

160 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 Livros dos 

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por 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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    Nota 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 
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meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças.  
 

 

   
 

    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos, 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 obra 
psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, vamos procurando corrigir os erros 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, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
minha insignificante parte, peço que me mantenham em 
suas preces à Jesus, visto que a tarefa de qualquer 
medianeiro, pelo menos nos arraiais da Doutrina dos 
Espíritos, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário 
caminho aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa 
da Cristandade, como um todo, todo trabalho na 
mediunidade orientada em Allan Kardec e Francisco 
Cândido Xavier deverá ser sempre, e invariavelmente, 
“gratuita”. 
 

 
                                               
   Meus irmãos! esta é uma regra que deve ser empreendida por 
cada um de nós, sem distinção, a da Mediunidade Gratuita, pois 
não há como compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma 
pessoa que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro para si mesmo, sob 
qualquer alegação, como se as coisas sagradas do Mais Alto 
estivessem à disposição das criaturas simplórias da Terra, quando 
se diz respeito à nossa tarefa junto aos Seres Celestiais. 
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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... 

- Dr. ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de 
fevereiro de 2011) 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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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” E “CÓDIGOS” 
SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 
KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 
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 FENOMENOS DA 

“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, 
PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 
SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 
UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos 
ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 
separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 
materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 
concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 
múltiplas observações, que tiram sua 
autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 
parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque no texto 

de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 
Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 
Carla Araújo, em um dos épicos Especiais de Televisão co-
produzido por ele mesmo, na TV Itapoan (SBT Bahia), em 

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 
graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência 
de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico 
Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas 
que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da 
natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 
doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 
personalidade marcante do grande Codificador do 
Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente 
envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua 
presença, sempre segura, sóbria e sábia, embora muito 
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simples, e muito amável!), nos orienta que o caráter de 
“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de 
um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado ao 
sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 
roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 
particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 
Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os 
meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 
averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 
Verdades da Criação, dentro de 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, embora ele tenha 
preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 
celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 
circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 
a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 
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 NOSSOS ESPÍRITOS, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 
DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 
E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 
PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 
QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 
TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 
INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 
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altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 
mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 
acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 
pregressas, quando, neste caso, 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 
determinadas fraquezas morais e emocionais que 
aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam 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 mais que 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, dessa Ciência 
Psicológica dos Números. 
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   Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra 
do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 
Xavier, em “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 
140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o 
benfeitor:  

   

   - “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises 
nos domínios da numerologia, fugindo ao escopo de 
nossas cogitações espirituais. E continua: ”Os números, 
como as vibrações, possuem a sua mística natural, 
mas, em face de nossos imperativos de educação, temos 
de convir que todos os números, como todas as 
vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos 
santificado o coração para Deus, sendo justo, nesse 
particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o 
sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os 
homens, porem, os homens não foram criados para os 
números.” (Os grifos são nossos). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 
obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 
do Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa 
vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 
médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

   (...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da 
Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 
princípios de origem Superior, atentem para a importância do 
extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 
tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item 
16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 -  Araras/SP), que 
nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 
Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 
apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 
transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 
o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 
texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por experiência 
própria, acredito na influência dos números na vida das 
pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 
freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 
mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras e 
7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o 
Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que 
ponto se pode crer na presença dos números em nossas 
vidas? R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto 
de significações, que demanda estudos adequados com a 
supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 
elementos para confirmar ou negar as assertivas das 
autoridades que se manifestam nessa área de investigações 
espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso 
renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 
Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 
que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 
melhor que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até 
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o 
domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 
– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 
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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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A Reencarnação também estudada na Bíblia Sagrada:                                      
sobre as Vidas Sucessivas de São Luis IX/Vivaldo Filho. 
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O Espírito do 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 e Francisco Cândido Xavier, muito 
especialmente, pela própria natureza dos seus 
inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 
assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

     Ela não para diante da Ciência humana, não se limita a esta. 
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   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 
encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 
possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 
Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 
fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 
Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 
podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 
também de maneira cientificamente racional e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 
com a devida adaptação para este novo livro. 
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Apresentação # 8 – Clara de Assis 

 

Santa Clara de Assis 

Co-autora do primeiro livro psicográfico 
por Vivaldo Filho:  

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” 



Livro # 45: “São Luis Excelente – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
45 

Ed. e-book: 
2017 

Como não pensar numa Vida Feliz nos Céus da 

Eternidade, se não aprendermos a realizar as 
pequeninas felicidades do nosso coração pela doce 

Caridade: 

- Na oferta de carinho aos que se desesperam na 
solidão do mundo. 

- Na preciosa partilha de nossos bens aos que tem 
fome de alimento e carência de agasalho. 

- No aguardo das boas notícias pela paciência e pela 
fé verdadeira em Deus. 

- E pelo tesouro do amor, na forma de tolerância, 
que verdadeiramente ofertemos a todos, sem 

distinção. 

 

O agora é o momento mais certo para realizarmos 
tudo isso, e muito mais, procurando carregar a 
nossa vida de repletas alegrias, aprendendo a ser 

realmente feliz, desde hoje. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de julho de 2017) 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O Prefácio da Mentora 
    

   Jamais poderemos nos comprometer com a 

ignorância, desrespeitando a mensagem 
esclarecedora de Jesus Cristo, o Nosso Mestre e 
Salvador, e, por isso mesmo, nada mais 

Excelente do que continuarmos na batalha 

saudável pela nossa elevação moral na Terra, 
seja a dos encarnados como a dos 
desencarnados, visto que para alcançarmos os 
píncaros da Liberdade Universal, antes de tudo, 
precisaremos trabalhar e servir, compreendendo 
que para Mais Além sempre estaremos nos 
defrontando com mais trabalho e mais serviço, 
embora em diferentes níveis de tolerância e 
pacificação, pois, nos Mundos Superiores, cada 
passo que damos, como cada serviço que 
realizamos, se expressa por meio de profunda 
alegria, sentindo, no próprio Espírito, a felicidade 
verdadeira prometida pelo Cristo de Deus, há 
mais de dois milênios atrás. 

   Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA,  28 de julho de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 
antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade 
Veneranda usa de um pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André 
Luiz/Chico Xavier, 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, prima de Maria, 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 
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PRIMEIRA PARTE 

Na Excelência Com os  
Autores Espirituais  

__________ 
 

  

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). 

   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, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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_________ 
André Luiz  

São Luis IX                           
Excelente 

 
 

   Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 
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   Cada ramo do conhecimento tem as suas 

especialidades, cada uma buscando, a todo custo, a 

Excelência de suas atividades, sem que isso, 

necessariamente, tenha haver com o orgulho e o 
egoísmo de seita ou de crença, seja na Ciência, na 
Filosofia, ou na Religião, pois, como sabemos, há 
inumeráveis colônias de pessoas sobre a face da 
Terra que, antes de pensarem exclusivamente em si 
e em seus negócios, sinceramente, buscam elevar-
se a patamares maiores de aperfeiçoamento moral 
por meio de ações perfeitamente fraternas e 
absolutamente solidárias, embora a maioria das 
personalidades, por enquanto, encarnadas na vida 
planetária, lamentavelmente se afinem mais com 
estas duas parcelas do coração infernal dos seres 
umbralinos, talvez por este motivo a experiência 
terrena seja considerada por nós, que já habitamos 
uma Vida Melhor, uma vida inferior. 

   De qualquer maneira, e independente da nossa 
estreita vontade e da nossa, ainda, incrível 
incapacidade de “ver a frente”, vamos seguindo o 
rumo certo da Evolução com Deus, caindo hoje e 
procurando levantar amanhã, obedecendo às leis de 
Sabedoria e Progresso, mesmo que não as 
compreendendo em toda a sua largueza, mas, sim, 
oferecendo ao Mundo e ao Universo a nossa 
pequena cota de sacrifício dentro desse maravilhoso 
esquema divino de aperfeiçoamento espiritual, 
facultando aos que seguem mais atrás o nosso 
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exemplo!... E é exatamente dentro desse contexto 
que vamos vendo o nosso médium-mentor ir se 
amoldando, criando em si mesmo, com a ajuda dos 
seus guias e mentores, a tolerância necessária 
diante dos inevitáveis ataques dos que lhe espreita 
na sombra do anonimato, e dentre esses vemos os 
que lhe segue de perto do lado dimensional oposto 
ao seu, pois que sentimentalmente vibra em circuito 
fechado com A Falange da Verdade, aqueles, 
sempre tentando lhe interditar a façanha milagrosa 
de apresentar ao mundo doutrinário do Espiritismo, 
quanto à Ciência Humana, os “Sinais” & 
“Códigos” Secretos de Deus da Terceira 
Revelação, ilustrando com a sua versátil 
mediunidade o tema generoso, quanto promissor, 
da “Numerologia Espírita”, não como forma 
de lhe trazer simplórias glórias humanas, embora 
muitas vezes veneráveis, quando bem 
intencionadas, mas radicalmente interessado em 
iluminar a vida planetária com mais algumas 
pinceladas da grande e inesgotável Obra Divina, já 
que mesmo na Bíblia Sagrada vamos vendo se 
desenrolar uma constelação interminável de 
elementos-chaves matemáticos perfeitamente 
ajustados com a nossa Mecânica de Decodificação 
Doutrinária: pela obra de Allan Kardec e Chico 
Xavier, essencialmente estas, pelos motivos que já 
conhecemos. 

   Toda recordação sadia é sempre fruto de uma 
mente elevada e de um coração livre de 
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obscuridades, e por este motivo, sempre que 
necessário, vamos enfeitando os nossos textos 
atuais com algo que já foi apreciado anteriormente, 
não somente enriquecendo o quadro vivo das 
lembranças literárias por nosso medianeiro como, 
também, ajeitando e ajustando a mente de todos 
com as preciosas e laboriosas recomendações 
doutrinárias da nossa, de todos, Nova Ciência 
da “Numerologia Espírita”: ... e por isso 
mesmo, como tem sido observado pelos guias do 
Espiritismo, o foco de nossa atenção deixará de ser 
exclusivamente a figura Excelente de São Luis de 
França, pelo farto e precioso material já 
apresentado em seus livros anteriores, então nos 
centrando nas figuras de Allan Kardec, Chico Xavier, 
e Jesus Cristo, quanto da participação de algum 
convidado em especial, quando também devemos 
estar cientes de que São Luis IX (Vivaldo Filho) 
continua sendo e sempre será o epicentro 
fundamental desta impressionante Revelação 
Divina, pelos motivos que já foram largamente 
apresentados desde a obra original que nos revela a 
magia e a santidade da Matemática de Deus, a 
partir dos seus números fundamentais, ou 
números-chaves, que são:  

4, 7, 8, 9, 10 e 17. 

   Se de um tempo para cá o foco principal dos 
nossos estudos passou a ser Jesus, Allan Kardec e 
Chico Xavier, não por nossa exclusiva vontade, 
mas por uma imposição pessoal dele, que tem 
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preferido ver o seu nome mencionado abaixo – e 
muito abaixo mesmo!... segundo ele... (risos) – 
dessas santificadas personagens da Vida Superior 
com Deus, não há como escaparmos à fatalidade da 
missão conjunta e milenar dessas duas almas belas: 
São Luis de França (atualmente reencarnado 
como Vivaldo Filho) & a inesquecível médium 
inglesa dos efeitos físicos Elizabeth d´Espérance 
(atualmente reencarnada como a Senhora F. O.), 
já que juntas formam o fundamento dos estudos 
que dizem respeito à Nova Genealogia do 
Cristo, como temos alinhavado desde a obra 
original iniciada em 10/2013, e feita publicidade 
pela Internet em 01/2015: “SÃO LUIS IX”, e 
por isso vejamos quanta coisa surpreendente temos 
verificado a partir de uma análise racional na obra 
do Espiritismo, quanto na Bíblia Sagrada (Tradução 
Brasileira), aliás, como temos incansavelmente 
estimulado a todos realizar, visto que esse trabalho 
vem do Mundo Espiritual Superior, mas cabendo a 
cada um dos estudiosos fazer o seu próprio veiculo 
de criteriosa investigação, rumo ao desvendamento 
desta intrigante História Matemática dos Códigos 
Secretos de Deus do Espiritismo. 

   Por outro lado, precisamos nos ater a sua 
primeira obra mediúnica, visto que, desde aqueles 
empolgantes anos iniciais de suas faculdades 
psíquicas, ele vem dando “sinais” preciosos e 
agudos de que, em verdade, tratava-se de um 
Espírito diferenciado e com uma missão, também, 
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diferenciada, não por somente apresentar-se por 
uma situação de “destaque” moral em relação aos 
seus demais companheiros de luta espírita-cristã na 
Terra – condição esta que ele teima em não 
aceitar! –, mas por ter faculdades mediúnicas 
excepcionais e de elevadas condições magnéticas: 

 

Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da Mediunidade de 
Vivaldo P. S. Filho sob a ótica de Allan Kardec & 

Francisco C. Xavier.  

     

No Livro # 1 (166 pág.):  

“Mediunidade em Dois Mundos”                                                 
pelos Espíritos Elizabeth d´Espérance,                              

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes. 
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   A nossa tarefa, enquanto na condição de seus 
Instrutores Espirituais desencarnados (e mesmo já 
reencarnados!), é a de lhe tranqüilizar o coração 
em relação a sua própria missão, pois não há 
como cogitarmos de uma tarefa como esta que 
temos apresentado empreendida por um Espírito 
simplório e comum, visto que para tal serviço 
espiritual haveríamos de necessitar de uma 
Personalidade espiritual, mesmo que reencarnada, 
vivamente arrojada, não somente valente, embora 
de coração amoroso, mas, indiscutivelmente, de 
natureza desprendida, capaz de deixar de lado as 
suas próprias mazelas temperamentais e emotivas e 
executar friamente, diante dos seus incontáveis 
contemporâneos, crentes, da Terceira Revelação 
Divina, o que lhe cabe realizar, sem medo e sem 
receio algum defronte de quem, por despeito ou 
intolerância, possa tentar lhe entravar o progresso 
missionário, tendo em mente o exclusivo desejo de 

Revelar a Verdade, até então, Oculta dos 
Santos “Códigos” de Deus pelo Espiritismo. 

   Por isto, não vemos razão alguma para que lhe 
omitamos o caráter leal de seu Espírito e da sua 
milenar trajetória sobre o mundo terreno. 

    Uma vez tendo feito esta nossa pequena 
introdução, continuemos a observar que cada nova 
evidencia matemática se ajusta e se amolda 
integralmente às anteriores, por meio de 
encadeamentos conseqüentes e universais... 
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   Oferecemos mais um novo e empolgante estudo 
de Decodificação dos “Sinais” & “Códigos” 
Secretos na obra de Chico Xavier, devendo nos 
ater no Capítulo XVII (17º.) – MEDIUNIDADE E 
CORPO ESPIRITUAL –, como forma de apreciar a 
grandesa dos Divinos Números de Deus: 

             
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER                                 

& WALDO VIEIRA 

EVOLUÇÃO EM               
DOIS MUNDOS 

A PARTIR DA SUA HISTÓRICA 1ª. EDIÇÃO DE 1959 

Pela Federação Espírita Brasileira. 

   Na ordem original de apresentação do Capítulo 17, 
vemos a primeira parte: Aura Humana, à página 129. 
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   Para a necessária compreensão deste simbólico 
Capítulo # 17, recordemos: 

- 10: O exato dia (10) do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento 
de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

_________________________ 

 “10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A 
forma septenária é por causa da perfeição que se 
celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 
Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 

mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, 
temos 17. E este é o número em que está toda a 

multidão dos bem-aventurados.” 

 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo,1974. 

_________________________ 
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   Pois bem, de que maneira poderíamos continuar 
desvendando mais estes laboriosos sinais e 
códigos secretos contidos nesta simbólica 
passagem do Capítulo XVII, Mediunidade e 
corpo espiritual, AURA HUMANA, na 1ª. edição 
do ano de 1959 do livro “EVOLUÇÃO EM DOIS 
MUNDOS”, obedecendo à metodologia de sempre, 
quando já sabemos que os números-chaves, ou 
números-fundamentais de São Luis /Vivaldo Filho 
são sempre, e indissoluvelmente, os seguintes:  

4, 7, 8, 9, 10 e 17. 

   Evidentemente que não transcreveremos toda a 
passagem desse sub-capítulo, AURA HUMANA, de 
Mediunidade e corpo espiritual, entretanto 
deixaremos os nossos amigos leitores perfeitamente 
a par do que encontramos ai, em forma de código: 

- A palavra “sinais” (evidentemente, sinalizando a 
essência de nossas investigações), dentro do texto 
corrido desde o seu começo à página # 129, desse 
Capítulo 17: cai exatamente sobre a palavra de # 
231.  

   Quando somando: 2 + 3 + 1 = 6. 

   Milagrosamente, dentro desse novo séquito de 
sinais, temos hermeticamente formado: 

   O exato mês (6) de junho e o exato mês (9) de 
setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo Filho 
iniciou e completou a primeira parte original da 
sua primeira obra pela mediunidade psicográfica, 
propriamente dita: “MENSAGENS DE ALÉM-
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TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 
Coordenação dos Espíritos 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. 
_____________    
 

Surpreendente! Fascinante!! 
Milagrosamente inebriante!!! 

   São os Códigos de Deus do Espiritismo 
antecipando, em anos, A VOLTA e a missão de 
São Luis IX, que haveria de reencarnar em 1964, 
ou seja, cinco (5) anos após a publicação da 1a. 
edição desta obra por Chico Xavier. 

   Entretanto, curiosamente, nesta 1ª. edição 
raríssima aparece bem abaixo, já na ponta da 
página onde tem inicio esse Capítulo XVII (17), 
perdido um único número!...  

Exatamente o # 5. 

   Que fatalmente nos sugere, ou mesmo que 
corresponde, ao número de anos (5) que faltavam 
para o nascimento de Vivaldo P. S. Filho, a 
reencarnação futura – e matematicamente 
programada – do Rei Luis IX de França. 



Livro # 45: “São Luis Excelente – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
61 

Ed. e-book: 
2017 

_____________    
 

  
Elizabeth d´Espérance & sua Alma Gêmea Vivaldo Filho, ambos 

personagens da milenar história da Genealogia de Jesus, 
obedecendo a um esquema perfeito de Vidas Sucessivas, agora 

decodificado pela “Numerologia Espírita”. 

_____________ 

   Como das vezes anteriores, quando os estudos 
foram forjados a partir da sabedoria dos demais 
Benfeitores Espirituais que ajudam e auxiliam o 
nosso médium-mentor na preciosa tarefa de 
decodificação, não podemos deixar os nossos 
leitores insatisfeitos, e, como sempre, movidos pela 
paixão à Verdade, somemos todos os números 
de página desse Capítulo XVII (17), a partir 
deste raro e HISTÓRICO exemplar da 1ª. edição 
de “EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS”, pela Editora 
da FEB:  
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- 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 
136 + 137 = 1197. 

   Quando: 11: Trata-se do exato mês (11) de 
novembro do nascimento de E. d´Espérance 
(Senhora F. O), a alma gêmea de Vivaldo Filho 
(São Luis IX)... (Nota: Vide nosso Livro # 19)... Sendo 
que sabemos que o mês (2) de fevereiro – da soma 
de 1 + 1 = 2 –, trata-se do mês (2) de 
nascimento da Senhora F. O. (E. d´Espérance), a 
alma gêmea de Vivaldo Filho. 

   Como vemos, a circunstancia nos leva a crer que 
os fatos desvendados pela Numerologia Espírita vão 
se acentuando cada vez mais, devidamente se 
acomodando dentro de um perfeito esquema 
aritmético-mediúnico pré-estabelecido pelo Mundo 
Espiritual Superior. 

_____________ 

   Quando: na outra extremidade (1197) desse 
milagroso resultado, vamos ter o # 7: o exato mês 
(7) de julho do nascimento de Vivaldo Filho (São 
Luis IX), como se o Mais Alto desejasse lhes 
assegurar um elo superior de ligação, já que o # 9 
entre eles representa: 

   O enigmático mês (9) de setembro, do ano de 
2012, quando Vivaldo P. S. Filho completou a 
primeira parte original da sua primeira obra pela 
mediunidade psicográfica, propriamente dita, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 
Diversos, pela Coordenação dos Espíritos Elvis 



Livro # 45: “São Luis Excelente – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
63 

Ed. e-book: 
2017 

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 nos lembrar do titulo de 
família: São Luis IX (9) de França. 
 

   
 

E. d´Espérance & Rei Luis IX de França 
 

Uma linda história de amor contada pela incrível ferramenta 
da Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, obedecendo a um 
incalculável número de “Sinais” & “Códigos” Seretos de Deus 

pela Doutrina dos Espíritos e pela Bíblia Sagrada. 
 

   Por isso mesmo devemos novamente nos 
socorrer do item 9 abaixo: 
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_____________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma 
inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 
reconhece o autor.’ Pois bem! Vede a obra e 
procurai o autor. O orgulho é que gera a 
incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 
acima de si. Por isso é que ele denomina a si 
mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 
de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 
obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 
Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 
uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 
inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 
causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há de 
ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a 
causa primária de todas as coisas, seja qual for esse nome 
que lhe dêem. (Nota de Allan Kardec). (Os destaques são 
nosso). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 93ª. edição – 1ª. 
impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

_____________________ 
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   Uma vez tendo realizado essa empolgante proeza 
aritmética, a partir dos números-chaves que 
correspondem à vida apostolar de São Luis 
reencarnado, e da preciosa, quão enigmática, 
palavra-chave: “sinais”, como acabamos de 
elucidar, não ficaríamos contentes se não 
pudéssemos fazer um tanto mais de esforço, junto 
ao nosso Vivaldo, com a viva intenção de dar o 
golpe de misericórdia aos que, por ventura, venham 
a tentar nos desarticular a boa intenção, se bem 
que isso seria mesmo algo surreal de acreditar que 
pudesse acontecer, tamanha a quantidade de 
evidencias matemáticas universais que caem 
como uma luva sobre o nosso projeto inicial, que é 
o de desvendar os códigos secretos que asseguram 
as Vidas Sucessivas de São Luis IX...  
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   Então, dito isto, tomemos como ponto de apoio a 
própria palavra-chave: “sinais” que cai à página 
de # 130. 

- 1 + 3 = 4: Temos aqui o exato mês (4) de abril 
do nascimento de São Luis IX (Vivaldo Filho).    

_____________    

   Uma vez verificando o número exato de sub-
capítulos desse Capítulo XVII (17), MEDIUNIDADE 
E CORPO ESPIRITUAL, veremos abismados que são 
oito (8): Temos aqui o exato mês (8) de agosto de 
morte de São Luis IX (Vivaldo Filho). 

_____________ 

   Pronto, fechamos o esquema. 

  O enigma foi novamente desvendado. 

_____________ 
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_________________ 

   

Como evitar falar em Vivaldo Filho, mesmo que de  
maneira sugestiva, quando a sua obra mediúnica reflete 
naturalmente a claridade do coração generoso e gentil           

de Chico Xavier quanto o carater vigoroso da                     
mente meridiana de Allan Kardec?! 

_________________ 
 

   O convite continua sendo o mesmo, para que 
cada médium e estudante do Espiritismo venha a 
contribuir com o seu potencial de AMOR & 
INSTRUÇÃO na execução desta bem aventurada 
tarefa, que é a de desvendar os Códigos 
Secretos de Deus pela Doutrina dos Espíritos, 
sempre tendo como principal inspiração a figura 
magnânima de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24-26 de julho de 2017) 
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   Nota do médium: Como temos visto os Espíritos 
Amigos falar, a minha situação como médium – ou um 
dos médiuns! – da Falange da Verdade me coloca, 
praticamente, de saias justas, já que eles, esses 
amorosos Instrutores da Vida Mais Alta, falam sobre as 
minhas múltiplas reencarnações sobre a face da Terra, 
com isso me obrigando a ser o mais autentico possível, 
ou seja, que não entrave a marcha do progresso 
espírita que, juntos, cabemos realizar, pois mais ou 
menos relembrando aqui as palavras do Espírito Dr. 
Odilon Fernandes, pelo companheiro Baccelli, de 
Uberaba/MG, em relação a mim mesmo, o intercambio 
mediúnico é uma mão de duas vias, cabendo às duas 
partes, tanto ao médium quanto ao Espírito 
comunicante, a tarefa de sempre estudar, no caso aqui: 
o de não os atrapalhar diante do serviço elevado 
que lhes cumpre realizar pelo nosso humilde 
intermédio. 

   Por este motivo, sei, que eles estão sempre a chamar 
a minha atenção para a relevância de deixarmos de 
lado a falsa modéstia, e lhes dar vazão aos 
pensamentos ilustres e carregados de graça e beleza 
espiritual, mesmo quando estão falando sobre a minha 
própria personalidade insignificante, quando 
evidentemente eles falam sobre mim tomando como 
base algumas de minhas vidas passadas, tanto na 
experiência terrena quanto no Mais Além, e não 
necessariamente nesta minha atual trajetória física, 
pois estou plenamente consciente de que muito preciso 
fazer para me conduzir bem e melhor, já que não tem 
faltado uma enorme batalha de minha parte para que 
eu, hoje, não dê tantas derrapadas quanto ontem, mas, 
como tenho dito por nossos livros mediúnicos, sei que 
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todos aqui na Terra, sem exceção, lutam 
obstinadamente contra as suas más tendências, 
embora nem sempre vejamos isso ocorrer em relação a 
determinadas criaturas que acabam se entregando ao 
mal por conta da própria fragilidade espiritual. 

   De qualquer maneira, meus amigos, estamos por 
aqui para evoluir, se hoje não deu, que tenhamos 
paciência e fé em Deus, e comecemos novamente 
amanhã, buscando a verdadeira felicidade nas coisas 
mais simples da vida, principalmente naquelas que 
dizem respeito ao coração humano, pois nada há de 
mais belo e mais encantador do que um gesto de 
carinho e bondade que lancemos na direção de um 
irmão ou irmã que busca por um gesto de sincero 
amor, de onde quer que ele venha, salvaguardando, é 
claro, as naturais expectativas psicológicas e 
sentimentais dos seres da Terra, embora, como 
dissemos, sempre buscando na simplicidade das coisas 
a nossa verdadeira felicidade, a felicidade do bom 
cristão. 

   Por isso, Evoluímos em Dois Mundos. 

   Como dizem eles: Que Oxalá seja louvado. 
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_______________ 
Hernani G. Andrade  

São Luis IX                           
Excelente 

  
 

   Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 



Livro # 45: “São Luis Excelente – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
71 

Ed. e-book: 
2017 

   Como fazer para deixar à descoberto a 

Excelência de uma alma forjada na luta constante 

pela sua elevação moral?.. Sempre Evoluindo 
Entre os Dois Planos da Vida como se estivesse a 
palmilhar um largo campo de verdadeiras estrelas 
luminosas, diamantinas, que fazem transbordar 
ainda mais o seu coração valente e despojado, sim, 
pois quem se dedicar ao estudo da vida do Santo 
Rei Luis IX há de se deparar com inúmeras 
dificuldades vividas por ele no caminho de lutas 
espirituais tremendas que ele mesmo escolheu 
vivenciar, não por crer demais em sua própria 
capacidade de resistência, o que já seria uma falta 
de humildade de sua parte, mas, claro, que 
pensando naqueles que haveriam de ser 
beneficiados pela sua terna vontade de amar e de 
fazer o bem...  

 

   E dentro desse conjunto de tarefas encampadas 
por ele, em primeiro lugar, na conquista do seu 
próprio mundo intimo, o vemos VOLTAR à vida 
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planetária com a importante incumbência, também 
aceita e, principalmente, idealizada por ele mesmo 
no largo calor de suas inapreciáveis obrigações 
espirituais, de fazer com que o mundo espírita, 
particularmente este, voltasse a pensar e a 
meditar, a refletir e a idealizar por meio de 
equações muito simples de serem realizadas, mas 
que, necessariamente, precisam de mentalidades 
arejadas e desprovidas de preconceitos para serem 
disseminadas entre os que buscam sempre por mais 
um quinhão de instrução, pois o que hoje em dia 
mais vemos são espíritas-evangélicos carregados 
de pompa e de bossa, como se a vida cristã que 
nos foi entregue por Allan Kardec, o incomparável 
missionário da Imortalidade Plena, não passasse de 
um pequeno deslumbre da mentalidade vigorosa do 
próprio Codificador. 

 

   É possível, sim, sermos pessoas simples, 
humildes, e caridosas, devotadas ao bem de todos e 



Livro # 45: “São Luis Excelente – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
73 

Ed. e-book: 
2017 

compreensivelmente tolerante com todos, se não 
fosse possível o Senhor não teria perdido o seu 
precioso tempo para nos orientar quanto rumo certo 
que deveríamos seguir nessa trajetória de evolução 
inesgotável. 

   

   Se os meus irmãos terrenos souberem aproveitar 
esta oportunidade de Aprender Allan Kardec e 
Chico Xavier por meio das Obras de São Luis 
de França (Reencarnado), temos certeza de que 
todos nós, Nos Dois Planos, teremos muito o que 
comemorar, já que a felicidade do Espiritismo se 
encadeará da mesma maneira como temos visto 
as suas Novas Revelações Matemáticas, pela 
“Numerologia Espírita”, serem disciplinadamente   
e naturalmente que  universalmente encadeadas, 
justamente numa época em que poucos, muito 
poucos mesmo, tem tomado a iniciativa de 
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promover a Ciência Espírita, não no modelo dos 
nossos antepassados brasileiros, desvinculada da 
imagem sagrada do Cristo, mas absolutamente 
integrada ao seu Evangelho de Paz e Alegrias 
imensas. 

   Que Deus salve o povo brasileiro, que há de 
contribuir com o mundo pela sua sincera aptidão 
para a Caridade. 
 

Hernani G. Andrade 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de julho de 2017) 

   Nota do médium: Este estimadíssimo Benfeitor da 
Vida Maior, deixa a cargo dos nossos amados leitores a 
tarefa de realizar uma investigação de decodificação 
matemática no Capítulo XVII (17) da obra, pela 
Editora DIDIER: “DIÁLOGOS COM HERNANI 
GUIMARÃES ANDRADE”, de preferência a partir da 
sua 1ª. edição do ano de 2011.  
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_____________ 
Canuto de Abreu  

São Luis IX                           
Excelente 

  
 

   Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 
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   Seria uma surpresa se não chegássemos a esse 

nosso “ponto final” da história matemática sobre 
São Luis IX, pelo menos no traçado da presente 
obra, pela qual preferimos lhe ajustar o caráter 
amoroso com as orquídeas venturosas da mente e 
do coração iluminados de Allan Kardec e de Chico 
Xavier, que como sabemos trata-se do mesmo 
Espírito, ou o Espírito da Verdade, visto que o 
Cristo, mesmo não sendo mencionado a todo o 
momento, será lembrado pela própria mensagem do 
serviço revelador, que há sempre de lhe tributar 
todo o mérito de nosso insignificante esforço, 
embora sempre nutrindo realizar o melhor, se não 
voltássemos ao ponto capital de tudo, ou seja, a 
pedido de nosso Vivaldo Filho – geralmente em 
estado de Emancipação da Alma – realizarmos tudo 
absolutamente Em Nome de Jesus, Kardec, e Chico 
Xavier, deixando para ele, apenas, a felicidade de 
poder servir ao Consolador Prometido na condição 
de um simples trabalhador da Mediunidade. 

________________ 
“A principio quase que só encontrou incredulidade, 

porém, ao cabo de pouco, 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. 

________________ 
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   Então, vamos voltar ao estudo do “SEARA DOS 
MÉDIUNS”, seguindo aquele primeiro esforço 
realizado pelo querido Apóstolo São Mateus, em 
nosso Livro # 23: “CHICO XAVIER RESPONDE”, 
obedecendo a um esquema de encadeamento 
aritmético conseqüente, dessa maneira oferecendo 
mais algum material de estudo e reflexão para que 
os nossos sábios leitores, espíritas e não espíritas, 
possam fazer o seu próprio juízo de valor, e assim 
encerrando com a nossa participação mais este 
encantamento matemático, onde vemos números-
chaves, palavras-chaves, e frases-chaves, 
realizar a empolgante façanha de desvendar os 
“Sinais” & “Códigos” Secretos de Deus pelo 
Espiritismo. 

 

Procuremos nos centrar na essencialidade da 

mensagem de Emmanuel... por Chico Xavier. 
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___________________ 
   Vamos dar inicio a um novo estudo divino-     
aritmético do incomparável livro “Seara dos 
Médiuns”, por EMMANUEL (Chico Xavier), a partir 
de um raríssimo exemplar na sua 1ª. edição do 
ano de 1961, em seu enigmático Capítulo 48, 
exatamente como publicado pela valorosa 
Federação Espírita Brasileira, apreciando-o aqui de 
maneira singular, quando vemos que as Forças 
Divinas do Alto produziram esta obra, também, em 
linhas perfeitamente ajustadas ao mês (4) de 
abril, e o mês (8) de agosto que correspondem, 
respectivamente, ao nascimento e a morte do 
querido São Luis/Vivaldo Filho. 

 



Livro # 45: “São Luis Excelente – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
79 

Ed. e-book: 
2017 

   Faculdades mediúnicas, Capítulo 48: Reunião 
pública de 1-7-60. Temos inicialmente o # 17 
(desse 1-7):  

   Para a necessária compreensão deste simbólico 
Capítulo # 48, em conexão com a atual 
personalidade de São Luis, recordemos: 

- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 
Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis IX). 

_________________________ 

 “10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma 
septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 
profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) 

com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 
ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em 

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de Antonio 
Fazendo, Lisboa, Verbo,1974. 

_________________________ 
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    Quando o # 6 (do ano 1960) marca o mês (6) 
de junho do nascimento do Espírito da Verdade, 
que foi São João Batista, o vigoroso precursor de 
Jesus Cristo. 

_____________ 
   Numa olhada superficial, alguns confrades 
poderiam achar que estamos apenas “forçando a 
barra” em relação a esse # 6 solto, final, 
entretanto, para que não caiba nenhuma dúvida na 
mente dos amigos estudiosos de Espiritualidade, e 
de Mediunidade em particular, vejamos que a coisa 
se encadeia e se enquadra de maneira 
providencial, em nada uma obra do acaso: 

   Faculdades mediúnicas, Capítulo 48: Reunião 
pública de 1-7-60. 

Questão no. 159. 
  

   Milagrosamente, dentro desse novo séquito de 
sinais, temos hermeticamente formado:  

OS # (1 + 5 =) 6 & 9: 

   O exato mês (6) de junho e o exato mês (9) de 
setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo 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 Espíritos Elvis Presley & Santa 
Clara de Assis, em homenagem ao livro 
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“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. 
_____________    
 

   Fechando, dessa maneira, o impressionante 
Esquema Matemático-Mediúnico produzido pelas 
mãos de Emmanuel (por Chico Xavier) para essa 
passagem da raríssima e HISTÓRICA 1ª. edição de 
1961 do incomparável: “SEARA DOS MÉDIUNS” 
(pela Editora da FEB). 

_____________  
    

   As surpresas não param por ai.  
    

   Mas deixaremos ao sabor da boa vontade e do 
interesse dos irmãos encarnados no Orbe planetário 
a elucidação dos demais “Códigos” Secretos de 
Deus deixados pela Falange da Verdade nesse rico 
manancial de verdadeira Cultura Espiritual, apenas 
contribuindo com vocês com a seguinte passagem: 
“... a chave de elucidações mais amplas dos 
ensinos de Jesus e dos seus continuadores.” (à pág. 
121), embora toda essa parte complementar do 
Capítulo 48 esteja em completa conexão com o 
que vem sendo apresentado, lembrando, ainda que 
numa análise mais detida desse episódio literário da 
obra do nosso venturoso irmão Chico Xavier, 
poderemos nos utilizar de uma varredura 
matemática, tanto para frente como para trás, 
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do texto original, visando a elucidar os enigmas 
matemáticos existentes dentro da linha corrida 
desse particular capítulo, e em particular da sua 
página 121, já que ai temos a palavra de 
Emmanuel, propriamente dita. 
 

 
 

   As oportunidades são imensas, por isso mãos a 
obra, espíritas, procurando elevar a vida terrena 
pela força de sua coragem e da sua despretensão, 
sim, pois não há como avançarmos para o Mais Alto 
que não seja pelo desembaraço de nossas pretensas 
virtudes que, ainda, teimam em concertar-se nos 
níveis inferiores da personalidade, sem que isso 
venha a nos interditar o naturalíssimo desejo de 
sermos amados como o Messias nos amou a todos, 
amando muito também, não nos esquecendo de 
que na Excelência de qualquer tarefa que venhamos 

a empreender, seja pelas santas agremiações do 
Espiritismo, ou por meio de qualquer outra causa 



Livro # 45: “São Luis Excelente – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
83 

Ed. e-book: 
2017 

nobre sobre a face da Terra, toda manifestação de 
afeto e respeito, carinho e devoção que venhamos a 
receber deverá ser motivo de alegria e festa para 
nós, quanto o de excelente oportunidade para que 
os Espíritos da Luz nos concedam um tanto mais de 
força para que venhamos a fazer e realizar muito 
mais por todos, sem detença e sem distinção, por 
Jesus, e sempre Em Nome dEle. 
  

Canuto de Abreu 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de julho de 2017) 

   Nota do médium: Inicialmente, eu pensei que a 
posição do Mentor em não passar as demais 
informações contidas nesse capítulo fosse por causa do 
meu natural cansaço mediúnico, porém, uma vez eu 
mesmo tendo realizado a pesquisa acima, não me foi 
permitido por ele passá-la para o nosso livro em 
andamento, creio, para que, realmente, todos possam 
contribuir com a causa que abraçamos. 
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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  

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 
utilizando-se técnicas de criptografia que 
acontecimentos importantes estavam presentes na 
Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 
investigar mais detidamente o assunto, e constatou-
se que mais e mais fatos estavam previstos de 
forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 
Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 
por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 
criou-se até um programa de computador que ai 
sim revelou de forma inquestionável e 
reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 
era um código que tinha a previsão dos 
acontecimentos futuros. 
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Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João 
Batista (“Múltipla” com João Evangelista), e 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 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 
colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 
ESPIRITISMO 

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 16/12/216, e 

devidamente adaptado para aqui. 
_________________________ 
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 
Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 
Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 
Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 
DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 
REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO, 
QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 
ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 
XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 
TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 
ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma 
septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 
do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías - 

sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei 
tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E 

este é o número em que está toda a multidão dos bem-
aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 
Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 
   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 
pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer 
ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO 
LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um 
pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 
grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 
e religiosos, de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum 
motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 
o livro principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de 
alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a 
reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 
histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o 
acaso, verdadeiramente, não existe. 

   E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no 
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes 
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria 
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de 
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 
mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como 
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 
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 44 
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 coleção de  mais de quarenta (40) 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 
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do Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 
Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), 
Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane 
Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. 
O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do 
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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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 apresentado de maneira 
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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 Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 
pag. 410, 411 e 412, adaptado pelo benfeitor a partir do seu texto original para 
esta nova versão de 27/07/2017, em “SÃO LUIS EXCELENTE”. 
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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 PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos                                                    
André Luiz, Canuto de Abreu                             

& Hernani G. Andrade                                                           
Com Espíritos Diversos    
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SEGUNDA PARTE 

A Entrevista 
 

De Vivaldo Filho 
__________ 

 

  

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). 

   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, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Santa Isabel de Aragão                 
Em Entrevista com:                    

Vivaldo P. S. Filho 

  

Durante a infância vamos nos acostumando com as sensações 
e as intuições de um passado que não nos esqueceu, 

enquanto estamos nos preparando para assegurar o nosso 
futuro por meio de multiplas ações que, independente de 
nossa vontade objetiva, se equivalem aos registradores 
fotográficos de todas as espécies, criando em nossa tela 

mental as imagens presentes que nos empurram para frente, 
embora sem nos desvencilhar totalmente do cortejo de boas ou 
más ações que praticamos nas nossas experiencias passadas. 

Passado, presente e futuro não deixam de ser uma equação 
cosntante na contante Eternidade de Deus. – André Luiz. 

A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 
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1) Meu querido amigo, Vivaldo! De certa 
maneira, você vem sentindo o carinho dos 
seus leitores como se, em verdade, eles 
estivessem bem pertinho do seu coração.  
 

Por isso, lhe pergunto, se esse seu Excelente 
esforço mediúnico tem lhe causado alguma 
estranheza ao coração?  
 

R- Minha irmã, amada Veneranda! Sei que 

sua pergunta vem de encontro ao que os 
nossos leitores irão se defrontar ao estudar o 
Capítulo 48, do livro de Emmanuel: “SEARA 
DOS MÉDIUNS”, creio, quando verão este 
grande Instrutor fazer uma pequena ressalva 
na maneira como os médiuns, e os espíritas 
como um todo, deverão agir diante das 
tarefas espirituais... (Risos)... Não vou dizer 
que você foi “maliciosa”, mas sei que a sua 
intenção foi a de me fazer entendido pelos 
demais companheiros de ideal espírita, 
quando, por mim mesmo, vejo tamanha 
gama de lisuras e sinceros apupos (risos) por 
parte dos Espíritos da Luz que psicografam 
sobre as Vidas Sucessivas de São Luis de 
França, eu mesmo. 
 

Não é fácil.  
 

Mas, em respeito a tanta gente boa do Lado 
de Lá, tenho procurado humildemente 
realizar a minha missão mediúnica, que 
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entendo pertencer antes de tudo à Equipe da 
Verdade que me assessora e me protege 
nessa tarefa maravilhosa de verter do Mundo 
Maior as mensagens de amor e instrução que, 
diga-se de passagem, tem sido uma luz 
belíssima em minha obscura vida terrena, e 
sei que na de outras pessoas, homens e 
mulheres, que já se afinam com a mensagem 
do Consolador por nosso modesto intermédio. 
 

 
 

Dizem por ai que o verdadeiro cientista, 
independente do perigo que possa vim a 
ocorrer com os seus experimentos inéditos, é 
sempre o primeiro a se tornar a cobaia 
de suas conquistas cientificas, geralmente 
falando...  
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E como me considero, também, um 
pesquisador espírita, mesmo que dos mais 
simplórios dentro de nossa santa causa, 
atuando na mediunidade, e mesmo que de 
maneira solitária, me coloco a disposição dos 
meus Guias e Mentores para que, juntos, 
possamos travar essa batalha do Bem contra 
o mal, executando as minhas psicografias de 
uma maneira espontânea e natural, 
procurando enobrecer os seus comunicados 
com a minha insignificante coragem. 
 

Tenho aprendido com Allan Kardec e Chico 
Xavier, por obras de autores sinceramente 
devotados à caridade, que a nossa disposição 
para a disciplina não deve despertar em 
nosso coração qualquer manifestação de 
desconsideração ou má educação em relação 
ao carinho que as pessoas tenham pela 
gente, principalmente por a Lei Maior ser de 
Amor, onde criaturas, encarnadas e 
desencarnadas, possam trocar gentileza, 
compreensão, tolerância, afeto, carinho e 
muito respeito. 
 

O resto é conversa fiada de quem tem algum 
conflito psicológico e creia que todos devam 
ser como ele mesmo, ignorante. (Risos). 
 

Perdoe a franqueza de minhas palavras, não 
sou dado à falta de educação, mas às vezes 
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precisamos ser um tanto enérgicos... né 
mesmo? 

 

2) Com toda certeza, meu anjo. (Risos). 
 

Creio, inclusive, que esse pensamento de que 
o médium deva ser fatalmente rigoroso no 
sentido de “jogar para longe” todo tipo de 
elogio em relação a ele mesmo, seja coisa 
de mentes umbralinas, visto que Do Lado 
de Cá vivemos uma paz e uma alegria tão 
contagiante que seria, mesmo, impossível os 
nossos corações aceitar uma única gota de 
grosseria sem se machucar profundamente. 
 

A delicadeza é uma obra de Deus e uma 
virtude santa que todos nós devemos nutrir e 
manifestar.  
 

Por isso, gostaria de saber de você qual o 
valor dado pelos seres da Terra a esse tipo de 
sentimento? 
 

Por favor, nos faça uma leitura clarividente-
psicoscópica da vida planetária neste sentido. 
 

R- Não desejaria desiludir os meus irmãos 

terrenos, entretanto, por mais que eu deseje 
ver no coração das pessoas o doce carinho da 
gentileza, observo, pelo menos de uma 
maneira geral, vendo a vida num todo, a 
abrangendo psiquicamente, não posso 
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desconsiderar a grande tendência que as 
pessoas encarnadas tem para o orgulho e o 
egoísmo, a violência e a agressividade, mas, 
como disse, assim observo analisando o 
mundo material num golpe de vistas, já que 
aqui e ali (risos) existe, sim, criaturas 
deliciosamente gentis e amorosas... Não falo 
de “paixão”, mas de sensibilidade e ternura 
mesmo. Embora, a paixão também seja uma 
obra de Deus para que as suas criaturas não 
nadem, nadem, e acabem morrendo na praia 
dos desejos mais sublimes. 
 

Não sou pessimista, aliás, tenho muita 
esperança de que um dia as pessoas venham 
a se tratar com verdadeiro respeito e sincera 
devoção, já que a Lei de Amor nos nivela uns 
aos outros nessa relação inter-mundos. 
 

Infelizmente, a maioria de nós ainda não 
aprendeu a gostosa virtude da Caridade, 
quando passamos a ter prazer em ser 
solidário, em todos os aspectos e em 
qualquer meio familiar ou social que 
estejamos. 
 

Mas um dia a gente chega lá, não é mesmo, 
minha querida Veneranda?! 

 

3) (Risos). Como entender a sua mediunidade, 
já que tens demonstrado pelos seus livros, 
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por meio de notas, que o Mundo Espiritual 
chega até a você sem força? 
 

R- Pode ser uma questão de méritos (e que 

os pseudo-espíritas não confundam essa 
afirmação como um clichê da minha 
vaidade!... risos.), quanto, também, pode ser 
um fator natural do meu desenvolvimento 
psíquico no decorrer das eras, ou ambas as 
condições. De qualquer maneira, tenho 
mesmo testemunhado muitas imagens da 
Vida Espiritual, principalmente as que 
dizem respeito ao campo mental inferior 
da experiência terrena, levando inclusive 
os meus Guias a me interditar o uso das 
minhas faculdades de Desdobramento, creio, 
para que eu não me arrojasse de maneira 
espontânea por entre essas regiões imensas 
de sombras que margeia a vida planetária 
física, por assim dizer. 
 

 
 

Viagem Astral – Desdobramento mediúnico 
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Sinceramente, tenho observado tanta 
desarmonia entre os seres da Terra que não 
creio que me aventurar “conscientemente” 
para fora do meu corpo sólido seja uma boa 
idéia (risos), pelo menos, não por enquanto. 
 

 
 

Santa Isabel de Aragão 
 

Sei que alguns poderão me questionar o fato 
de eu poder sair, de verdade, do corpo sólido 
e não sair dele por medo, ou receio, se 
“tenho uma cobertura espiritual superior” a 
me proteger...  
 

Entretanto, entendo que pelo fato de minhas 
possibilidades de desprendimento astral 
ser tão acentuadas, sei que a qualquer 
momento, de maneira espontânea, e mesmo 
inusitada, eu poderia sair e me complicar a 
vida, mesmo Entre os Mundos Superiores... 
Não podemos afiançar todas as nuanças da 
mente humana, estamos todos longe de 
saber tudo sobre o psiquismo humano da 
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Terra, mas, sinto, que é pelo fato de eu tanto 
está mais ligado ao Mundo Espiritual do que 
ao campo dimensional dos seres encarnados. 

____________________ 
   Querido amigo! Muito obrigado pelas suas 
amáveis e sábias palavras, que esperamos sejam 
bem interpretadas, e bem compreendidas, pelos 
nossos queridos amigos espíritas que lutam dia e 
noite por uma lúcida orientação em relação a sua 
vida e a sua mediunidade, em particular, quanto a 
todos os religiosos e estudiosos da Terra que já tem 
algum carinho e respeito pelos seus trabalhos 
psicográficos. 

   Tenhamos paz, e sigamos sempre à frente. 

 

Veneranda 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27-28 de julho de 2017) 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos                                                    
André Luiz, Canuto de Abreu                             

& Hernani G. Andrade                                                           
Com Espíritos Diversos    
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A OBRA PRIMA DA MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO 
Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade e Canuto de Abreu 

 

 
 

   Neste trabalho memorável de pesquisa e mediunidade, comandado pela Falange do 
Espírito da Verdade, os nossos amigos espíritas, tanto quanto os aficionados pelas 
Revelações do Mundo Maior em torno do tema excitante da Reencarnação, estejam 
nas Academias do mundo ou a integrar o enorme contingente de irmãos que lidam 
com a Cultura e com o Saber, mesmo, apenas, e tão somente, por entre as quatro 
paredes dos movimentados Centros Espíritas da atualidade, encontrarão motivos de 
sobra para “investigar” e “estudar”, “aprender” e “concluir”, sobre o que está por 
Detrás do Véu de Isis, em relação aos incontáveis “SINAIS” E “CÓDIGOS” 
SECRETOS deixados pelos Espíritos do Senhor para marcar a VOLTA, no solo da Pátria 
do Cruzeiro em pleno século XX, do glorioso Espírito de São Luis de França, que foi, ao 
tempo de Allan Kardec, o Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas, já que se somando às incontáveis evidencias matemáticas, e outras 
tantas de natureza fotográfica, estão diversas mensagens espirituais de alto valor 
científico, filosófico e religioso, que, com toda a certeza, haverão de iluminar os 
corações dos seres encarnados que amam verdadeiramente o Senhor da Vida e Lhe 
dedica, fielmente, a própria existência, pela Caridade Moral e pela Caridade Material. 
   Aqui, o estudioso bem intencionado e atento, observará que o mundo das forças 
físicas, quanto o Universo Ilimitado, vibra e se move por meio de “equações” muito 
bem estruturadas. 
   Pois, é a Inteligência Suprema do Pai Celestial, construindo e reconstruindo o 
Espírito, no seu esforço perpétuo de crescimento e evolução. 

 

Irmã Rosália (Espírito) 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

    
   Nota do médium: A Beata, Irmã Rosália Rendu (1786-1856), trata-se da reencarnação da 
Rainha Isabel de Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha Santa de Portugal. 
    
   Poderemos apreciar sua participação na Codificação Espírita, pela mensagem “A caridade 
material e a caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, de Allan Kardec. 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE 
SÃO LUIS DE FRANÇA 

 
   Este precioso e rico trabalho sobre as Vidas Sucessivas do 
Espírito São Luis de França, está disseminado em várias obras 
mediúnicas por nosso intermédio, configurando-se num serviço 
espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos da Vida Maior 
que nos dirigem as faculdades mediúnicas são os mesmos que 
orientaram os trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França, 
quanto os do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, em 
Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 

________________ 
 

   
 

No seu livro "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", o conceituado 
psiquiatra, professor, e cientista indiano, Dr. Emendra N. Banerjee (PhD), 
apresenta um impressionante caso de reencarnação comprovada onde 

uma única pessoa (Alan Lee) se lembra de ter vivido dezesseis (16) 
vidas passadas, tudo muito bem documentado cientificamente. 

 
________________ 

 
Vivaldo P. S. Filho 

(médium) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 
 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso, quão exaustivo, “SÃO LUIS IX – O 
APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: 
apresentado em TRÊS VOLUMES: 1 (296 pág.), 2 (206 pág.), e 3 (235 pág.), 
que se prolongou pelo período de quinzes meses consecutivos, quase que 
ininterruptos, pelo fato mesmo do sensitivo encarnado ter se empenhado à 
tarefa mediúnica até nas noites e madrugadas em que os Autores Espirituais 
lhe transmitiam orientações, conselhos e instruções de elevado valor histórico, 
científico e moral, à Luz do Consolador Prometido, o querido tarefeiro espírita 
Vivaldo P. S. Filho descortinou para o mundo dos mortais algumas de suas 
vidas passadas, amealhadas de informações precisas e mediante um acervo 
incontável de provas matemáticas (e imagens fotográficas), somente acessíveis 
às mentalidades sinceramente devotadas às ocorrências de natureza 
reencarnacionista, mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das Obras 
de Allan Kardec e Francisco C. Xavier, por meio do estudo e da reflexão, da 
análise e da observação atenta de que todos nós, encarnados e desencarnados, 
nos movemos e nos manifestamos segundo a Vontade Suprema do Criador, de 
maneira invariavelmente Diversa e Múltipla. 

   A obra, magnânima por si só, com um total de 737 páginas, fruto do labor 
de várias Entidades Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos científicos 
da Mecânica Reencarnatória com inúmeras mensagens carregadas de 
simplicidade, eloqüência e puro vigor Espiritual (de Allan Kardec, Cárita, Lady 
Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio, Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José 
Herculano Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, Veneranda, Maria 
Santíssima, Jesus Cristo, dentre outros Mensageiros Celestes), impregnadas da 
palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso Senhor. 
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   É certo que não temos aqui um romance histórico com episódios marcantes 
da vida passional dos seus principais personagens, rei Luis IX de França, rainha 
Branca de Castela, rainha Margarida de Provença e princesa Margarida de 
França, porém um compêndio verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 
conjunto, pelo esforço das Magnânimas Entidades da Luz, o que podemos 

denominar, conceitualmente: “Os Arquivos Vivos da Monarquia Divina”, 

facultando aos amigos do solo planetário compreender, um tanto mais, que 
tanto na Terra, quanto no Infinito Céu de Deus, o destino da ALMA Imortal 
estará sempre atrelado às ocorrências de ordem moral, psíquica, cultural, 
comunitária e social, mediante a palavra sempre luminosa do Profeta de 
Nazaré, de que “HÁ VÁRIAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI”. 

   Um conjunto impressionante de dados reencarnatórios por meio de 
precisos fatos e evidencias matemáticas, são dispostos de maneira 
perfeitamente lógica e encadeada, embasado no que existe de mais 
respeitável no mundo científico da Terra, a exemplo das obras dos 
conceituados pesquisadores Dr. Hemendra Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian 
Stevenson (U.S.A.), e do Prof. Dr. Hernani G. Andrade (Brasil).  
  

Espírito André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 
Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015 

   Nota do médium: Para uma compreensão total do assunto, será imprescindível 
que o estudante de Espiritismo também se reporte ao nosso "Reencarnação 
Programada & Múltipla na Obra São Luis IX" (269 pág.), assim como nos 
demais livros de nossa lavra mediúnica. 
 

 
    
   Pois nunca será demais recordarmos das sábias advertências do Codificador do 
Espiritismo, para que antes que fizéssemos algum juízo de valor sobre determinado 
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assunto ou alguma específica obra, nos debruçássemos sobre o seu conteúdo de 
maneira profunda e respeitosa, para que não viéssemos a incorrer num grande 
atestado de ignorância pessoal e completo desrespeito ao bom senso científico.  
 
   E como bons espíritas que somos, ou pelo menos desejamos ser, precisamos ter 
cautela e atenção para com as coisas graves da vida, tenham elas sido produzidas por 
nós mesmos ou pelos demais companheiros de Doutrina dos Espíritos. 
 

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 
separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando puderam ser reunidos 
materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem ou de um Espírito, mas produto de 
múltiplas observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao estudo dos fluidos 
espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque é nosso. 

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS VOLUMES ESTÃO 
DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 
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MEDIUNIDADE Mais Além... 
Pelo Espírito André Luiz 

Livro # 17 (235 pág.) 
 

MAIS UMA OBRA DE ANDRÉ LUIZ PELA  
MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO! 

     

 Obra mediúnica apresentada ao público em formato de 
livro digital (e-book) inteiramente grátis!... 

 

______________ 

Um livro ricamente ilustrado e trazendo aos 

leitores espiritualistas de todas as 
procedências, quanto ao público leigo, mas 
também havido por novos conhecimentos 
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acerca da Vida de Mais Além, um luminoso 
cortejo de novas informações sobre a Vida 
Espiritual, com destaque para a 9ª. Esfera 
Espiritual da Terra (Arte em Geral ou 

Cultural e Ciência), num precioso, quão 
sugestivo, estudo sobre a Ciência, a Filosofia, 
e a Religião Espírita segundo os ensinamentos 

Jesus Cristo, por meio dos seus mais fieis e 
dedicados mensageiros pela Doutrina Espírita: 

Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. 

 

______________ 
Acesse hoje mesmo o nosso                     

Site Espírita (sempre gratuito!): 
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

E mantenha contato pelo nosso Facebook: 

www.facebook.com/vivaldo.psfilho  

 “De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)     
BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 2016   
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Novos Rumos à 
Mediunidade Espírita 

 
 

Pelo Espírito  
Hernani Guimarães Andrade 
(137 pág.). 
Livro # 30 
  

   Aqui veremos mais alguns específicos textos 
estudando sobre o empolgante e enigmático tema 
da “Reencarnação Programada” do Rei Luis IX 
de França, somente que agora tendo como ponto 
central a sua diversificada Mediunidade, já na 
roupagem atual do médium baiano Vivaldo Filho, a 
partir das obras do próprio Prof. Dr. Hernani G. 
Andrade, dando prosseguimento ao projeto de 
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Allan Kardec em desvendar os intrincados Mistérios 
da Matemática Divina, sob a visão poética e 
romântica dos Espíritos Amigos da Vida Maior. 
 

   Com esse pensamento, volta aos palcos 
da Mediunidade À SERVIÇO DO CRISTO o nosso 
querido companheiro das lides Evangélicas e 
Científicas do Espiritismo, o venerável Espírito do 
Prof. Andrade, com uma imensa bagagem de 
conhecimentos acerca da Vida Além da Morte, agora 
consubstanciada pela sua própria vivencia na 
pratica da Mediunidade Científica e Moral no âmbito, 
ou na esfera, dos seres desencarnados. 
 

   Além do que, outros grandes Mensageiros 
Espirituais aparecem com suas belas mensagens de 
fé, esperança, e caridade, sempre com aquele toque 
precioso do Bom Amigo, alertando, aconselhando, e 
instruindo! a exemplo de: Veneranda, Emmanuel 
(Reencarnado), Chico Xavier, Jair Presente, dentre 
outras queridas personalidades desencarnadas que 
vieram da 9a. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 
geral ou Cultural e Ciência). 
 

   Uma obra atraente e pincelada de informações 
transcendentais a partir das faculdades psíquicas do 
seu co-autor mediúnico. 
 

   Ricamente ilustrado. 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 
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 A Vida e a Morte de Allan Kardec 
Segundo a "Numerologia Espírita" 

de São Luis IX, contada por 
Gabriel Delanne 

 

Uma imperdível coleção composta por                        
3 VOLUMES que trazem preciosas lições de vida 

para todos aqueles que já buscam pelo 
Evangelho de Jesus a iluminação de suas almas, 
que propõem comemorar os CINCO (5) ANOS de 
tarefas psicográficas de Vivaldo Filho, quando 

em junho de 2012 ele passou a receber de 
maneira mais ostensiva as cartas espirituais dos 

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

 
 

Os Livros # 40, 41 & 42 “As Estrelas Cantam”,  
“Os Astros Encantam” e “Jesus Brilha” já se 
encontram disponíveis em nosso Site Espírita. 

   

LANÇAMENTOS OFICIAIS REALIZADOS                 
EM 21 DE MAIO & 11-19 DE JUNHO DE 2017. 
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ALÉM DAS BELÍSSIMAS E ESCLARECEDORAS MENSAGENS 
DOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM CADA UM DESTES                         

3 VOLUMES, SÃO APRESENTADOS MINUCIOSOS ESTUDOS 
MATEMÁTICOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS 

INEBRIANTES FATOS DA NUMEROLOGIA DIVINA DENTRO DA 
OBRA: "BIOGRAFIA DE ALLAN KARDEC", EM SUA 1A. EDIÇÃO 
BRASILEIRA PELA COMPANHIA EDITORA NACIONAL, ANO DE 

2015, QUANDO VEREMOS OS "SINAIS" & "CÓDIGOS" 
SECRETOS DE DEUS DO ESPIRITISMO INSERIDOS NO 

CONTEXTO EDITORIAL DESTE MAGNIFICO                                   
LIVRO DE HENRI SAUSSE. 

 

     
 
 OS ARQUIVOS DIGITAIS (E-BOOK) ESTÃO DISPONÍVEIS 

AOS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
 

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho  

_______________________ 

“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8) 
BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 05&06/2017   
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MENSAGENS ESPÍRITAS 

   
O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma série de mais 

de quarenta (40) obras psicográficas ricamente ilustradas, 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 encarnados 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 se 

identificam, desde hoje, com as formosas promessas de Paz, 
Fraternidade e Solidariedade, do Divino Profeta, Jesus de Nazaré. 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
 

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho  
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra 
mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 
 

  

Sejamos sempre tolerantes para com as fraquezas 
uns dos outros, pois, nesse grandioso e inadiável 

serviço de construção interior, já tendo o Evangelho 
de Jesus como nosso guia essencial, não podemos 

descartar qualquer oportunidade de fazermos a 
Caridade, pois, se hoje somos felizes e contentes, 
foi porque, indiscutivelmente, tivemos a tolerância 
do Cristo Amado e dos seus Mensageiros Celestiais 

sobre o nosso amontoado de fraquezas morais. 

Espírito Teresa de Ávila 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de julho de 2017) 

By André Luiz/A FALANGE DA VERDADE                                                                        
(SEM FINS LUCRATIVOS – 07/2017)  


