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______________________ 

Segundo compreendemos, no futuro, a Religião será toda ela tomada 

pela Ciência, lhe dando a razão como esteio da Verdade.                                                                                                     

– Veneranda (A sua Autora Espiritual).                 

______________________   
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______________________  

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

medium Vivaldo P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

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

“Do ponto de vista psicológico, convém notar que os 

fenômenos de “bilocação” apresentam esta característica 

altamente sugestiva de sua perfeita uniformidade 

substancial de exteriorização a despeito das modalidades 

diversas e numerosas que assumem segundo as 

circunstâncias, uniformidade substancial que persiste, 

invariável, em todos os tempos, em todos os lugares, em 

todas as raças (inclusive os povos selvagens), de modo a 

tornar-se como o centro de convergência da demonstração 

de sua existência positivamente objetiva.”   

    

Imagem da 3ª. edição que o médium possui                                                                                                                              

em sua coleção particular.  

(Ernesto Bozzano, “FENÔMENOS DE BILOCAÇÃO 

(DESDOBRAMENTO)”, INTRODUÇÃO, págs. 15 & 16 & 17, 3ª. 

edição, Editora Espírita Correio Fraterno do ABC,                                    

Novembro de 1990).                                  

___________________ 
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________________ 

 

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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________________ 

 

Estudem as obras desta Nova Série:                                        

Seguindo os Passos de Kardec,                                           

pela mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,                               

pelo Espírito Veneranda                                                  

com Espíritos Amigos:                                             

     

 Livro # 114  – Vol. # 1        Livro # 115  – Vol. # 2 

Estamos num ritmo menos acentuado do que aquele que 

vinhamos executando, entretanto o ânimo continua o 

mesmo, visto que ao mesmo tempo que o médium vai 

dando mais de si mesmo em esforço e serviço construtivo, 

também nos envolvemos cada vez mais em entusiasmo 

pela Decodificação Espírita!!! 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

*  *  * 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1TWkINkaeGNQ3pih17g7KhC29fTZPdiJ6OA-kazn6V6FguKttO5TzPBdA&h=AT10iTRvP6G4Vp-7niiJaTRF3NBg-FNFyyxsshV5vMCzA0WHQMnHG-KaCEfptXVom3wqGLN0D54C7pm1Jo9eWAkpSM2jWtzfPXKlzDbDljyZZU9b9SIITB3GW8EkDUztnGyRlFL24Slgl2TthT3IlKC8f-8JliEjE672pgSqTZikI3up0QCwghW4E6RShphA4-yr5ih-_zSXxBvpJ9Y3I8gixZgxQmaNFf4FNzgwaHMlJ7YhMRmRnz61JmfI5u__BXTUi3xymqQwlYoYBK_OBt2dwOyXj14xDNgFkxdBX7K4HuoL0KABkh-VZ-VsnnzDMb_6vAXuMERWE-IMEOjKLYyKR1kJAlNrNZCfKRSlj58X9T9eNi8xu12p4kYUhxB8zwORiUCILuPWYl1rzpeWGhOF-Ort0HEyf-PEa8CNucaRHq_4b3b3DQYxoCNJ2bgMHH2OAW3agv92HqTo1FOB24NKPdBmXCxa4jCC_ZOjyPKn4kyFBLG5Vg9TQjYyEYwp8pvDJs-8CHiJM6ZIDlZkE2Y2Udgb3gccnxtjCNXXkrIvlh_v1tECfRhs2CeCBFpDjp8BFaks7Ryl93L7MNGGeMd23awUG-QhUuuRXP-OlKxezQ-C6VAtgY_XKdMkctRUTGre
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________________ 

 

Livro # 116  – Vol. # 3 

A Doutrina é a volta de Jesus Cristo ao Plano Material, 

assegurando aos habitantes da vida planetária a beleza de 

toda a sua Boa Nova, sem espaço para falsas 

interpretações da Lei de Amor, Justiça e Caridade, mas se 

hoje estamos tratando de Decodificar-Lhe os Sinais & 

Códigos Secretos, é porque existe, sim, espaço no coração 

e no cérebro de todos para a realização de novos estudos! 

Ciência, Filosofia e Religião, eis o tripé doutrinário que 

representa a nossa caminhada rumo a Imortalidade Feliz. 

Odilon Fernandes (Espírito)                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 30 de janeiro de 2020) 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

________________ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1TWkINkaeGNQ3pih17g7KhC29fTZPdiJ6OA-kazn6V6FguKttO5TzPBdA&h=AT10iTRvP6G4Vp-7niiJaTRF3NBg-FNFyyxsshV5vMCzA0WHQMnHG-KaCEfptXVom3wqGLN0D54C7pm1Jo9eWAkpSM2jWtzfPXKlzDbDljyZZU9b9SIITB3GW8EkDUztnGyRlFL24Slgl2TthT3IlKC8f-8JliEjE672pgSqTZikI3up0QCwghW4E6RShphA4-yr5ih-_zSXxBvpJ9Y3I8gixZgxQmaNFf4FNzgwaHMlJ7YhMRmRnz61JmfI5u__BXTUi3xymqQwlYoYBK_OBt2dwOyXj14xDNgFkxdBX7K4HuoL0KABkh-VZ-VsnnzDMb_6vAXuMERWE-IMEOjKLYyKR1kJAlNrNZCfKRSlj58X9T9eNi8xu12p4kYUhxB8zwORiUCILuPWYl1rzpeWGhOF-Ort0HEyf-PEa8CNucaRHq_4b3b3DQYxoCNJ2bgMHH2OAW3agv92HqTo1FOB24NKPdBmXCxa4jCC_ZOjyPKn4kyFBLG5Vg9TQjYyEYwp8pvDJs-8CHiJM6ZIDlZkE2Y2Udgb3gccnxtjCNXXkrIvlh_v1tECfRhs2CeCBFpDjp8BFaks7Ryl93L7MNGGeMd23awUG-QhUuuRXP-OlKxezQ-C6VAtgY_XKdMkctRUTGre
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______****______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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V o l u m e  # 3  
 

Seguindo os Passos                           

de Chico 
                     
 

Com Espíritos Amigos                                                                     
 

Por Veneranda                                                         
Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                                        

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

capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Átila Iório 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Seguindo os Passos de Chico” – Vol. 3, foram 

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

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

sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também 
de qualquer desejo, por parte do médium  Vivaldo P. S. 

Filho, de aferir qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição: 03/2020 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, da Autoria Espiritual de Veneranda 

(Santa Isabel de Aragão) & Espíritos Amigos, vem 

complementar as obras anteriores lavra mediúnica de 

Vivaldo P. S. Filho que fazem referência à atual Missão 

do Espírito de São Luis IX (já reencarnado no Brasil), 

que à época da Codificação Espírita foi o Presidente 

Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, 

orientando de mais perto os sagrados serviços de Allan 

Kardec junto à Falange da Verdade.  
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JÁ ESTAMOS EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

163 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    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 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças. 
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    

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

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

da Mediunidade (Sempre) 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 ou bens para si 
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, 

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

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

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

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

Extrato 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 RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

segura, sóbria e sábia, embora muito simples e muito 
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amável!) –, nos orienta que o caráter de “novo”, aqui 

apresentado pela nossa Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente 

de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado 

ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes, 

uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, desta emblemática 

Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo 

quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo 

veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e 

Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas 

disciplinas particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos 

mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber 

com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai 

da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

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

altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já 

foram esquecidas por nós também possam ser de seus 

interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O 

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que 

está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira 

sempre diversa de lhe conduzir os estudos, sem que haja a 

absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o 

benfeitor:  

   

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

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

 

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252
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O Espírito 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 & Francisco Cândido Xavier, 

especialmente estas, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, assim 

como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

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



              Livro # 116: “Seguindo os Passos de Chico – Vol. 3” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

27 

   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.  



              Livro # 116: “Seguindo os Passos de Chico – Vol. 3” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

28 

 
 

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 livro de Veneranda Com 

Espíritos Amigos. 
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“Numerologia Espírita” 
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Vivaldo, em seu lar, em Salvador/BA, em 16 de fevereiro de 2020. 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

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

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

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

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

_____________________   

   A cada nova investigação eu tenho me deparado 

comigo mesmo, não necessariamente em relação às 

minhas vidas passadas, por mais graciosas que 
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tenham sido para o meu aprendizado, seja por 

meio de queda ou elevação de mim mesmo, mas 

porque estas impressionantes investigações acabam 

me levando a observar-me como eu venho me 

comportando nos dias atuais, quando, em inúmeros 

momentos, eu me percebo que nem sempre eu 

tenho conseguido realizar algo tão proveitoso como 

eu, pela bondade de Deus, vinha fazendo em outras 

oportunidades pregressas, em vidas passadas, o 

que vem me demonstrando que nem sempre, hoje 

em dia, conseguimos realizar as coisas da nossa 

vida moral da mesma maneira ou algo semelhante 

ao que já tivemos a oportunidade de realizar em 

épocas recuadas da existência planetária; enfim, 

ficamos tocados pela necessidade de conquistarmos 

mais e mais como juízes, ou mediadores de nós 

mesmos, evidentemente que sem maiores conflitos 

psicológicos que venham a atrapalhar a nossa 

maneira de agir e de realizar pelo bem de todos, 

quanto o de nós mesmos, deixando-me ainda mais 

evidenciado que o Plano Material onde residimos 

atualmente pode, sim, se tornar para qualquer um 

de nós, quando aqui estamos por força de alguma 

encarnação, ou tantas outras reencarnações, numa 

verdadeira cilada, estejamos nós em qualquer 

patamar evolutivo, cabendo-nos nos guiarmos pelo 

bom senso e pela razão, auxiliados por um coração 

sinceramente devotado ao bem, crendo fielmente 

que o bem não se mistura ou não se nivela ao mal, 

e com isto procurando fazer de nossa nova estadia 

na vida planetária um verdadeiro dispositivo de 
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elevação, inundando-nos da caridade para que a 

nossa existência, em qualquer nível moral que 

estejamos, possa se tornar para qualquer um de 

nós numa viva oportunidade de crescimento e 

evolução para a Vida Maior!... 

   Por isso, minha gente, enquanto transitando por 

qualquer espaço da Terra, em qualquer nível social 

que venhamos a ser momentaneamente inseridos 

pela bondade do Doador Supremo dos Universos, 

estejamos na condição de homem ou de mulher, a 

despeito da nossa atual opção sexual, em qualquer 

raça, nacionalidade ou crença que pratiquemos, 

que, acima de qualquer coisa, tenhamos em 

mente que estamos em processo permanente de 

afastamento de todo o mal, segundo a condução de 

Deus, e confiando no Cristo, no caso de já termos o 

aceitado como o Condutor Maior de nossas vidas, 

caminhemos para frente e não olhemos para trás, a 

não ser que seja para socorrermos as irmãs e os 

irmãos caídos que, realmente, tenham interesse de 

no seguir nesta bela história de Vidas ou múltiplas 

Vidas Sem Fim! 
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   É indiscutível, de que necessitamos uns dos 

outros para evoluir, então, que sejamos irmãos 

de verdade e que vivamos em paz uns com os 

outros, conscientes de que: FORA DA CARIDADE 

(AMOR) NÃO HÁ SALVAÇÃO, assim como temos 

aprendido pela Doutrina dos Espíritos!... 

 

_______________ 

   Aqui, meus amigos e amigas, estamos realizando 

a Decodificação Espírita, oferecendo mais alguns 

elementos científicos que vem em auxilio de tantos 

outros já consagrados pela Ciência do mundo, 

criando as condições para que, outros de nós, 

segundo o interesse e a capacidade de cada 

um, venham a fazer o mesmo, oferecendo ao Plano 

Material, pela vibrante Obra de: Allan Kardec & 

Chico Xavier, quando a da Bíblia Sagrada, os 

meios de confirmar as nossas Vidas Sucessivas, 

mesmo que seja de uma maneira toda particular: 

numérica, literária & editorial, como vem sendo 

pela descoberta dos: Sinais, Códigos & Enigmas 

Secretos de Deus pelo Espiritismo!!!  

_______________ 
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   Como temos feito, vamos oferecer evidentes 

informações: numéricas, literárias & editoriais 

que nos evidenciam e comprovam que São Luis IX 

está atualmente de VOLTA ao solo da existência 

planetária, quando, isto, tem surgido para nós 

desde o começo de nossa tarefa decifratória de 

maneira absolutamente repetitiva, consagrando 

o que temos feito pelo prisma da Ciência, que exige 

da parte de qualquer bem intencionado investigador 

a racionalidade e a repetição insistente dos fatos, e 

por esta razão que agora, nesta Apresentação # 

1, do Livro # 116, voltarei a me atrever em 

apresentar outros dos lances-chaves que estão 

inseridos dentro de uma obra que foi produzida em 

lembrança carinhosa da grande Veneranda, que 

também aparece e é retratada como uma das 

grandes Ministras da Cidade Espiritual Nosso Lar no 

livro: “NOSSO LAR”, de André Luiz, FEB, que na 

verdade, segundo o próprio Chico Xavier, trata-se 

de Santa Isabel de Aragão, quando de nossa 

parte tudo vem sendo muito bem (numericamente) 

demonstrado para que não haja duvida quanto ao 

fato de ela ser, atualmente, um dos meus principais 

Guias Espirituais, da mesma maneira como se deu 

com o inesquecível médium mineiro Chico Xavier. 
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_______________ 

São Luis IX na Obra                          

de Santa Isabel !! 

   Dada a quantidade de evidências universais 

que foram sendo Decodificadas no decorrer do 

nosso trabalho mediúnico, temos a certeza de que 

aquele leitor ou leitora mais atenta já está mais 

consciente de que, aqui, estamos tratando de algo, 

no mínimo, surpreendente. 

   

   Não podemos desconsiderar que neste estudo de 

agora, assim como os elementos que encontramos 

nos Livros # 114 & 115, tudo faz parte de um 

conjunto muito bem elaborado, pelos Seres de Luz, 

de evidências-chaves que se complementam e 

que fazem com que encaremos este trabalho, por 

mais humilde que se manifeste por meu próprio 

intermédio mediúnico, como uma obra vinda da 

parte de Deus, visto que tudo vem sendo realizado 

na mais perfeita comunhão com o Evangelho de 

Jesus Cristo, fortalecendo o caráter moral do que 

vamos produzindo Entre os Dois Mundos... 
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E a vai encontrando o 

seu espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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   A Obra de Santa Isabel traz                                     

os Sinais & Códigos Secretos da atual 

VOLTA de São Luis IX!!! – Parte I 

 

_________________ 

Maria José Cunha, “ISABEL – A mulher que 

reinou com o coração”, 1ª. edição, junho 2012, 

da Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte, MG. 

_________________ 

   Nós vamos iniciar esta nova consulta na Obra 

Espírita relembrando que os números-chaves, 

que são básicos, que dizem respeito a vida e morte 

quanto a atual missão de São Luis IX/Vivaldo, são: 

4, 7, 8, 9, 10 & 17, de maneira que se encontram 

hermoniosamente ajustados pela literatura!  
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   Devemos recordar que nos Livros # 114 & 115, 

VOLUMES # 1 & 2, respectivamente, desta mesma 

empolgante Nova Série: “Seguindo os Passos”, 

tratamos das Páginas # 17 & 18, pelos esquemas 

que nos oferecem uma perfeita associação com a 

vida atual do Espírito Luis IX de França, que, no 

caso do simbolico # 17, nos sugere: O exato dia 

(10) e o exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX)... 

__________________ 

Convidamos a todos estudarem a obra de                   

Santa Isabel, pelo Espírito André Luiz,                                                               

pela Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho: 

 

Livro # 100                                                         

EDIÇÃO (HISTÓRICA) ESPECIAL  

__________________ 
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   Enquanto que, aqui, iremos tratar da Página de 

# 48,,que também entra neste impressionante e 

belo concerto de elementos numérico-chaves por 

estar relacionada com: O exato mês (4) de abril do 

nascimento e com o exato mês (8) de agosto da 

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

respectivamente, tudo se encontrando dentro da 

narrativa da autora da obra em que vemos Santa 

Isabel de Aragão, ou Veneranda, ser mencionada, 

e que nos faz observar como foram sendo ajustados 

dentro de mais este especifico episódio os 

emblemáticos elementos: numéricos, literários & 

editoriais que haveriam de dar apoio a nossa 

informação-base de sempre, a de que São Luis 

IX, ou Vivaldo P. S. Filho, assim como ocorreu 

em relação a Chico Xavier, também se encontra 

atualmente sob os auspicios generosos desta 

grande Benfeitora da Vida Maior!! 

   Sendo assim, daremos continuidade ao que, em 

parte, fizemos nos VOLUMES # 1 & 2 desta Série, 

cabendo ao querido leitor prestar bastante atenção 

ao que fizemos antes e ao que estamos realizando 

agora, para que possamos melhor abarcar a 

profundidade e a extensão desta Decodificação, 

que absolutamente liga a minha missão pessoal 

com a de Chico Xavier, sob o manto protetor desta 

generosa e bela Amiga Espiritual!!! 

Vejamos a situação numérica & literária                            

pelo seguinte prisma: 
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   Recorramos à memória para que o nosso trabalho 

de agora possa ser realizado com a mais perfeita 

compreensão do que temos sob a nossa atenção, já 

que não podemos nos esquecer de que estamos 

tratando da atual VOLTA de São Luis de França 

na Personalidade de Vivaldo P. S. Filho, numa 

associação com a missão de Chico Xavier, que por 

sua vez foi a reencarnação de Allan Kardec, ambas 

as figuras planetárias sob os auspícios de Santa 

Isabel, Chico & Vivaldo, como vamos vendo até 

aqui através dos elementos-chaves de sempre!! 

   Nos dois volumes anteriores (os Livros # 114 & 

115), pudemos observar como se destacaram os # 

chaves (17, 48 & 674...) mais do que a palavra-

chave: Luiz (Gonzaga), numa alusão ao Rei São 

Luis, e aqui, quando nos deparamos com a Página 

# 48, vamos vendo que os elementos numéricos 

voltam a se destacar dentro da narrativa original da 

sua competente autora, fortalecendo a idéia de 

conseqüência & universalidade para qualquer 

trabalho que venhamos a realizar sobre o tema 

central de sempre, o da atual VOLTA de São Luis 

IX, embora, aqui, a figura marcante de nossa 

Decodificação seja “Santa Isabel, a mulher que 

reinou com o coração”, uma das grandes mentoras 

de Francisco C. Xavier, este, por sua vez, o meu 

mais graduado Guia Espiritual!!! 

   Prestemos bastante atenção em como as coisas 

da Matemática Divina voltam a se desenvolver de 

maneira harmoniosa: 
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_________________ 

 

“... Foi preciso esperar por 1612 para, 
como parte do processo de canonização, 

se poder olhar de novo para as suas 
feições...” 

 

(Temos a Página-Chave # 48, como continuação e 

conseqüência do que tratamos à Página-Chave # 17). 

_________________ 

   Nota: Da mesma maneira como fizemos nos Livros # 114 & 115, pedimos 

encarecidamente ao Editor da obra que nos perdoe a ousadia de lhes transcrever 

esta pequenina passagem, mas como sabemos que a venerável Vinha de Luz é uma 

sociedade feita de “Amigos de Chico Xavier”, resolvemos nos antecipar por conta 

do meu quadro atual de esforço físico e mental, que me impede que demande por 

mais contatos que não sejam aqueles que venho travando pelo trabalho que tenho 

humildemente realizado pelo Facebook. 
 

   _________________ 

   Neste exato momento do Capítulo: A rainha, 

como numa alusão ao Rei Luis IX de França, vemos 

D. Isabel ser mencionada pela referencia ao seu 

processo de canonização, assim como ocorreu 

com Luis IX de França, dando a Autora da obra um 

tratamento especial para os números-chaves que 

aqui também se destacam dentro desta especifica e 

nova passagem, agora, sob a nossa investigação, 

intuitivamente construindo uma narrativa-chave 

que viria a se ajustar harmoniosamente ao esquema 

de Sinais & Códigos Secretos de Deus que vamos 

decifrando pela Decodificação do Espiritismo... 

   Mas, de que maneira poderemos deduzir tal 

quadro de Vidas Sucessivas de São Luis IX a partir 

destes # chaves que acabamos de ver surgir a 
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partir de uma passagem desta magnífica obra em 

lembrança de Santa Isabel? 

- Temos a palavra (#) chave: 1612 

   Podemos deduzir da seguinte maneira: 

- 1 + 6 + 1 + 2 = 10: O exato dia (10) do 

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

- 1 + 6 = 7: O exato mês (7) de julho do 

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

_____________ 

   Não há como deduzirmos de forma diferente, pois 

os fatos aparecem de maneira ajustada!!! 

E temos mais: 

- 6 & 4 (1 + 1 + 2), quando temos: O exato ano 

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

(São Luis IX). 

_____________ 

 

_____________ 
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   Num primeiro momento, pelo menos para aqueles 

de nós que não estão muito familiarizados com as 

questões que dizem respeito ao estudo e a 

aplicação da Matemática, e dentre estes eu mesmo 

estou me incluindo (risos), poderá parecer que 

forçamos demais na tinta, mas o quadro é bastante 

aceitável pela racionalidade que se manifesta, 

especialmente quando nos aproveitamos das duas 

páginas em maior destaque, assim como fizemos 

nos dois volumes anteriores, aqui, as de # 48 & 49 

(esta, trazendo uma imagem de Santa Isabel, 

quando sabemos que as imagens de São Luis IX 

também são elementos históricos de representação 

de como era ou de como seria a sua real 

representação facial, e até física): 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

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

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

_____________ 

   Enquanto, que: 8 + 9 = 17... 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

ESTAMOS REVELANDO OS CÓDIGOS (MATEMÁTICOS) 

SECRETOS DE DEUS PELO ESPIRITISMO!!! 
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Luis VIII & Vivaldo P. S. Filho. 

  

Luis IX & Vivaldo P. S. Filho. 

Como podemos apreciar nas quatro imagens acima, por exemplo, 

uma coisa que tem nos intrigado bastante são as evidentes 

semelhanças entre Vivaldo e as duas personagens do                        

passado humano: Luis VIII & Luis IX!!! 
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   Esta parte da investigação, desde que começamos 

a traçar mediunicamente as primeiras linhas da 

obra original: “São Luis IX” (EM 3 VOLUMES) 

passou a representar uma parte especial do estudo, 

visto que a cada momento temos nos deparado com 

uma imensa e atraente variedade iconográfica da 

representação de São Luis IX, na sua mairoia, em 

algum ponto, trazendo detalhes de criação artistica 

que nos tem deixado vivamente convencidos de que 

algo de muito sublime estave por destrás de sua 

criação, e a partir deste conjunto artistico vamos 

encontrando mais e mais evidências de que o Mais 

Alto modelou na mente de cada artista os traços e 

as condições visuais que haveriam de nos ajudar, 

agora, na Decodificação do Espiritismo... 

   Seja como for, temos a nosso favor não somente 

as belas imagens artisticas, mas todo um conjunto 

de elementos-chaves: numéricos, literários & 

editoriais que não nos deixa mentir. 

_________________ 

“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.   

(O destaque é nosso).                             

_________________  
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   A Obra de Santa Isabel traz                                     

os Sinais & Códigos Secretos da atual 

VOLTA de São Luis IX!!! – Parte II 

 

_________________ 

Maria José Cunha, “ISABEL – A mulher que 

reinou com o coração”, 1ª. edição, junho 2012, 

da Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte, MG. 

_________________ 

   Deixa-me ser bastante sincero com vocês, 

embora eu jamais tenha cogitado de ser falso com 

qualquer um de nossos leitores e leitoras (risos): 

agorinha mesmo, antes de dar prosseguimento, fui 

realizar a aventura da contagem das palavras, 

quando o meu coração “quase parou” pela profunda 



              Livro # 116: “Seguindo os Passos de Chico – Vol. 3” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

48 

alegria de ver o resultado que segue logo abaixo, 

lembrando a cada um de vocês, minhas irmãs e 

meus irmãos de Doutrina, que eu também, aqui, me 

encontro na condição daquele aluno bisonho que 

está à espera do mestre para poder lhe abençoar a 

mente com as claridades da boa instrução, visto que 

a própria Veneranda, ainda ontem, momentos antes 

de darmos inicio a esta Apresentação # 1, me 

alertou para a necessidade de eu me colocar na 

condição de um humilde estudante que busca 

aprender, antes de qualquer coisa, pelo próprio 

esforço, embora, em hipótese alguma, não possa 

passar sem do auxilio competente e afetuoso do 

professor, então, vejamos: 

- Numa contagem de ida, tomando apenas da 

página # 48, dentro do Capítulo: A rainha, por 

meio de uma contagem progressiva, a palavra-

chave (#): 1612, que naturalmente nos sugere a 

atual VOLTA São Luis como uma via de escape 

dentro da narrativa da própria autora da obra, cairá 

sobre a palavra de # 138. 

   Quando: 

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

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

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- Enquanto, que o # 13: pode ser levado à conta do 

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

Filho). 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito 

sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do 

homem e a vossa razão responderá.” 

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

O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar 

que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. 

(A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

     Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao 

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? 

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder 

inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o 

acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. 

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

grifos são meus). 

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

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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   E temos mais: 

- Numa contagem de volta, tomando apenas da 

página # 48, dentro do Capítulo: A rainha, por 

meio de uma contagem regressiva, a palavra-

chave (#): 1612, que naturalmente nos sugere a 

atual VOLTA São Luis como uma via de escape 

dentro da narrativa da própria autora da obra, cairá 

sobre a palavra de # 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

 
 

Tivemos mais uma vez: encadeamento & 
conseqüência!!! 
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), exite 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re)nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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 _________________ 

 “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). 

_________________ 

      A situação volta a assombrar-nos pela clareza 

dos (novos) elementos que vão se ajustando ao 

esquema literário & editorial anterior, fazendo com 

que, cada nova investida, venha a representar 

um novo começo, variando, ou não, a aparição dos 

números-básicos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, como se 

estivéssemos encontrando com esta mecânica pela 

primeira vez, ficando claro a grandeza do que 

estamos tratando pela insistente repetição da 

idéia-base da atual VOLTA de São Luis IX. 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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         Atribuir a formação primária das coisas às 

propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito 

pela causa, porquanto essas propriedades são, também 

elas, um efeito que há de ter uma causa. (A nota é de 

Allan Kardec). (Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

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

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade, 

FEB, 3/2005. (O destaque é nosso).                     
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    De minha parte, posso assegurar que estou 

profundamente feliz por ver que o nosso modesto 

esforço mediúnico vem dando resultados sempre 

favoráveis à Decodificação do Espiritismo, 

mesmo quando eu tenho procurado resolver estes 

emblemáticos esquemas por mim mesmo, embora 

sabendo que sempre há algum generoso Benfeitor 

Espiritual encarregado de me trazer a cobertura 

psíquica adequada para que, de minha pobre parte, 

possa montar este empolgante quebra-cabeças da 

Vida Infinita, ou antes, decifrar estes secretos 

elementos que, em seu conceito básico, referenda 

não somente a atual VOLTA de São Luis IX, e de 

algumas outras grandes Personalidades do passado 

recente ou remoto da civilização terrena, como o 

grande e tão esperado Retorno de Nosso Senhor 

Jesus Cristo ao solo da vida planetária pelo 

Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã, quando o 

nosso Plano Material, enfim, as sociedades humanas 

estiverem em melhores condições morais para Lhe 

compreender, aceitar e vivenciar as doces lições de 

Vida Eterna. 
 

   Deixo aqui o meu carinho, agradecendo a todos 

pela atenção, mas lembrando que este Livro # 

116 está apenas começando (risos), então, amigos 

e amigas, bom estudo a cada um em particular. 
 

Vivaldo P. S. Filho                                
A Reencarnação de São Luis IX 

Sob a Inspiração de Zéfiro   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 08-09 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Além da amorosa advertência que 

Veneranda me deu para que, o quanto possível, eu 

procurasse realizar a parte que me cabe na 

investigação dos ‘Sinais & Códigos Secretos de Deus 

pelo Espiritismo’ sob o manto de minha própria lucidez, 

conscientemente, ao terminar mais esta Apresentação 

# 1, fui rapidamente tomado pela vidência mediúnica a 

me mostrar como o querido Zéfiro teve dificuldade 

para me manter a mente astral conectada com a minha 

realidade física, ou seja, ele passou a me sugestionar 
as imagens e os fluidos espirituais que ele teve de 

romper, passo a passo, para que minha mente física, 

consciente, não se desconectasse com a realidade do 

nosso campo de ação material, visto que ele desejava 

apenas e tão somente me conduzir intuitivamente pelos 

quadros que acabamos de verificar e não se ajustar de 

maneira demasiada a mim que acabasse por me 

mediunizar de todo, aliás, isto valeu para me deixar 

mais evidenciado que, mesmo na condição de médium, 

eu também preciso produzir de maneira independente, 

ou mais ou menos independente. 
 

 
 

Quanto ao Espírito Zéfiro, trata-se de uma Personalidade                 
anterior de Waldo Vieira, o inesquecível companheiro                              

mediúnico de Chico Xavier, o mesmo que participou dos               
trabalhos de Allan Kardec no século XIX.   
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   Este, que acabamos de realizar, trata-se apenas de 

mais um pequenino trabalho que desenvolve o trabalho 

anterior, por exemplo, como foi feito nos Livros # 87, 

88, 89 & 114 & 115 sobre a querida Isabel de 

Aragão, ou Veneranda, que se trata do meu segundo 

mais graduado Guia Espiritual, já que o Espírito Chico 

Xavier é o primeiro, mas que, como acabamos de 

dizer, pode e deve ser desenvolvido, continuado, por 

qualquer outro médium ou estudante de Espiritismo 
que já se interesse pelo tema da Reencarnação, pelo 

menos nos moldes como temos apresentado. 
 

   E dentro desse empolgante concerto de estudo e 

aprendizado, de esforço físico e psíquico, vou me 

movimentando como Deus tem me permitido...  
 

   Que Oxalá seja louvado. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



              Livro # 116: “Seguindo os Passos de Chico – Vol. 3” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

58 

 

 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

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

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 2___ 

 

 
_________________ 

   M. C. Boa noite, meu querido amigo Vivaldo P. S.Filho.  

Parabéns por mais esse lindo livro com mensagens recheadas de 

amor e otimismo que só veio encher meu coração de paz e alegria. 

   Parabéns a todos pelo carinho e dedicação... Gratidão sempre 

por tudo e que Jesus abençoe a todos... 

   Meu beijo carinhoso no coraçãozinho de cada um de vocês. – 

Se referindo ela ao nosso Livro # 114. 

_________________ 

   Bom dia, querida M.! É muito bom, muito bom 

mesmo, saber que a amiga está envolvida com a 

nossa obra mediúnica, não em caráter pessoal, mas 

pelo fato de reconhecermos que estamos tratando 

de assuntos que dizem respeito a nossa íntima 

ligação com a Mensagem Consoladora de Jesus, 

especialmente pelos seus Divinos Mensageiros: 

Allan Kardec & Chico Xavier, evidentemente sem 

desconsideração nenhuma para com aqueles outros 

sábios do passado e do presente que, cada um 

dando do melhor de si mesmos em cultura e 

religiosidade, deixaram para a gente algo do 

grande Edifício Espírita...  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDoyODEyMjcwNzcyMTkzOTQwXzI4NDQ5ODE0MDIyNTYyMTA%3D
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?hc_location=ufi&comment_id=Y29tbWVudDoyODEyMjcwNzcyMTkzOTQwXzI4NDQ5ODE0MDIyNTYyMTA%3D
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   O que tem me deixado profundamente contente 

também, tem sido as suas doces palavras de 

carinho e afeto a mim mesmo quanto aos nossos 

Benfeitores e Amigos Espirituais, o que tem 

demonstrado que além de você estar se esforçando 

para se 'instruir', está também se iluminando pelo 

'amor' que tanto precisamos dar quanto receber, 

afinal, M. querida, "o Cristo nos recomenda que 

nos amemos uns aos outros como Ele nos 

amou", não é verdade?!...  

 

   Quanto a sua resposta da parte dos meus Amigos 

da Vida Maior, particularmente deles, segue no 

nosso (novo) Livro # 115, Capítulo # 6, 

mensagem, esta, que foi de Autoria da grande 

Mensageira: Santa Clara de Assis, e que espero 

que lhe toque o Espírito assim como tocou o meu 

próprio, viu?...  
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  Fique com o meu abraço de reconhecimento pela 

sua amizade e sua consideração, que sei ser 

sincera, ao meu simplório trabalho na 

mediunidade!!!  

   Deus conosco. 

_________________ 

   G. S. Parabéns pela nova publicação, muita luz e 

prosperidade!! – Se referindo ele ao nosso Livro # 115. 

_________________ 

   Muito obrigado, querido G.! Eu espero de coração 

que você, seus familiares, amigos pessoais, e até 

possíveis 'inimigos' sejam envolvidos pela doce luz 

dos Amigos Espirituais, fazendo com que todos 

vocês, assim como nós outros, que seguimos com 

você na difícil, mas gratificante, tarefa da própria 

evolução, possam se aconchegar cada vez mais no 

seio augusto de Deus, recebendo pelas boas ações e 

boas preces de cada dia toda aquela 'paz e alegria' 

que já tocam e fazem parte da existência dos anjos 

celestiais!...  

   Mas será que isto já seria possível de acontecer, 

quando ainda trazemos em nosso coração tantas 

distorções das leis da vida moral?...  

   Eu creio que sim, estimado irmão, pois o 

Evangelho do Cristo nos disse: "Tudo posso 

naquele que me fortalece." (Filipenses 4:13)...  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018185405255&comment_id=Y29tbWVudDoyODQ2NzYwNDIyMDc4MzA4XzI4NDczNTkyNDIwMTg0MjY%3D
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   Valeu mais uma vez pela sua terna acolhida ao 

nosso singelo esforço mediúnico, viu? 

_________________ 

   M. C. Boa noite meu amigo Vivaldo... Passando, mais uma vez, 

para agradecer a todos pelas mensagens que tocaram fundo ao 

meu coração e em especial a Mensageira Santa Clara de Assis, 

que me encheu de uma profunda emoção... 

   Gratidão, Vivaldo, e mais uma vez: OBRIGADA por vc 

existir...  

   Jesus te abençoe sempre... Abraços!! 

_________________ 

    Muito obrigado, querida M., por mais este doce 

rosário de lindas palavras, deixando-nos sempre 

felizes por ver que você tem se dedicado ao estudo 

do que humildemente temos psicografado, quando 

peço a Jesus e aos seus Mensageiros Celestiais que 

lhe mantenha sempre com o pensamento, e 

especialmente com o coração, na sintonia do Bem 

Maior!...  

   Abraços, estimada irmã!! 

_________________ 

Vivaldo P. S. Filho                                
A Reencarnação de São Luis IX 

Sob a Inspiração de Veneranda   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 29/02-09/03 de 2020)                                  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDoyODQ2NzYwNDIyMDc4MzA4XzI4NjI1MzMwOTM4MzQzNzQ%3D
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   Nota do médium: Os amorosos Espíritos Chico 

Xavier, Veneranda & André Luiz são os mais 

responsáveis pela minha atuação junto aos que nos 

procuram, seja para uma mensagem de instrução, 

troca de amizade ou para algum auxilio da área da 

saúde física ou espiritual, evidentemente que, segundo 

eles me informam, outras Entidades da mesma Equipe 

da Verdade, vez por outra, de acordo a necessidade 

do momento, podem também vir e psicografar por meu 

humilde intermédio mediúnico nestas oportunidades..., 

evidentemente que reconhecendo eles as minhas 

limitações de tempo e saúde. 

  

Maria, Mãe de Jesus & Isabel de Aragão 

   Quanto ao fato de Santa Isabel ter uma 

representação físico-facial mais concordante com a que 

se encontra representada na arca tumular, como a que 

vemos na obra que acabamos de investigar, para mim, 
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na condição de um dos médiuns atuais dela, posso dar 

o meu parecer de que ela tem se manifestado, aqui e 

ali, de modos e aspectos diferentes a depender do grau 

de amadurecimento e gosto psicológico de cada pessoa 

ou grupo que venha a lhe visualizar do Outro Lado da 

Vida, embora, segundo eu entenda, e por questões 

óbvias, pelo fato de ela ter sido uma das futuras 

encarnações de Nossa Senhora, ela tenha uma 

maior preferência pela sua figura como Maria de 

Nazaré, a Mãe Santíssima de Jesus Cristo, aliás, em 

certa medida, ela tem se manifestado com 

características físico-astrais que vão de um ponto ao 

outro destas representações faciais e estéticas. 

 

   Um ocorrência muito curiosa, foi quando ela se 

manifestou para a minha vidência mediúnica com a 

aparência astral de um verdadeiro dragão, ou algo 

semelhante a isto, explicando-me mais tarde que ela, 

segundo a necessidade e a natureza do Mundo em que 

ela se manifeste ou das Entidades que ela venha a 

travar contato, ela tranquilamente poderá se adaptar a 

qualquer condição física que possa lhe ajudar na 

condução de sua tarefa evangelizadora. 
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_______________ 

    

   Outra coisa que volto a deixar em forma de 

solicitação ao querido leitor e leitora, é que, dentro de 

suas possibilidades, procurem fazer a divulgação do 

nosso trabalho mediúnico em suas redes sociais, entre 

seus familiares e amigos, para que um maior número 

de pessoas possam acessar (sempre GRÁTIS!!) os 

meus livros (virtuais) mediúnicos, assim, claro, todos 

nós estaremos participando de uma linda e saudável 

corrente de promoção do Espiritismo. – Com a intenção 

de atualizar a informação que temos dado acerca dos 

locais onde os nossos livros tem sido acessados pelo 

nosso Site Espírita, vejamos que hoje já são em trinta e 

quatro (34) países, apenas ficando de fora, pelo menos 

por enquanto (risos), o continente oceânico. 

   Estudemos com alegria a obra de Allan Kardec & 

Francisco C. Xavier. 

 



              Livro # 116: “Seguindo os Passos de Chico – Vol. 3” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

66 

 

 

_____________ 

Paulo de Tarso, também chamado de Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, São Paulo 

Apóstolo, Apóstolo dos gentios e São Paulo, (Tarso, Cilícia, c. 5 - Roma, 67) foi um 

dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte 

significativa do Novo Testamento.                                    

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

_____________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_primitivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
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  Em nome da nossa felicidade, a verdadeira, 

não podemos fixar a nossa atenção e o nosso 

interesse somente nas coisas da materialidade, por 

mais atraentes e meritórias que sejam, visto que na 

Vida Espiritual, também, possuímos um gosto todo 

particular pelas delícias que a materialidade (do 

bem) nos oferece, entretanto, caras irmãs e irmãos 

de tarefa redentora pela Doutrina Espírita, estas 

coisas que dizem respeito ao exterior deverão ser 

apenas um pequenino apêndice dos nossos mais 

caros interesses, para que o sentimento, que jaz 

adormecido na intimidade de muitos de nós, possa 

se destacar diante de todos os convites do mundo 

que não esteja alinhado com a viva proposta do 

Evangelho de Jesus, que nos recomenda dar mais 

importância as coisas de Deus (AMOR) do que as de 

Mamon (dinheiro). 

   Sigamos todos adiante, aproveitando-nos da 

ajuda sincera, quanto dedicada, destes gloriosos 

Mensageiros do Além-Túmulo, embora alguns já 

estejam reencarnados no solo planetário, que nos 

oferecem o próprio coração por meio de cartas 

carregadas de grandes verdades morais, para que a 

vitoria do bem se realize a partir de nós mesmos. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 11 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Este grande Benfeitor da Vida 

Maior, segundo ele mesmo me revelou, atua 

espiritualmente, com maior particularidade, entre as 

plêiades de Entidades que compõem a abençoada 

Umbanda, embora ele já esteja reencarnado e, nesta 

condição, mantenha um vinculo apostolar com a Igreja 

de Roma, vivendo na Itália. 
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PRIMEIRA PARTE 

As Mensagens dos 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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_____________ 
Elizabeth d´Espérance, foi uma das grandes médiuns do século XIX-XX, 

autora da autobiografia: “NO PAÍS DAS SOMBRAS”, pela Editora FEB.                                                                                                                                 

_____________ 
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___Capítulo # 1___ 

   

O Dia Internacional da Mulher 
– 03/2020 

 

   Querido Jesus! 

 

Estamos aqui, de volta diante de Ti, especialmente 

para lhe pedir ajuda e proteção para todas as 

mulheres do Plano Material, evidentemente que não 

porque qualquer Espírito, na condição transitória de 

homem ou de mulher, ‘seja mais do que os demais 

apreciado pela sua profunda bondade’, já que diante 

do teu inesgotável Amor somos todos irmãos e 

irmãs, em sendo assim, carecendo de toda a paz 

e de toda a luz que reinam gloriosos, e 

incomparáveis, em teu magnânimo coração, 
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mas porque neste dia, em especial neste dia hoje, 

'Dia Internacional da Mulher', felizmente vemos 

mulheres e homens do mundo inteiro se unir para 

agradecer a Deus pela dádiva de podermos 

apreciar-nos uns nos outros pela condição de 

mulheres ou de homens, todos engajados na 

pacificação de si mesmos pela lealdade e pela 

generosidade que devemos tributar à existência de 

qualquer Ser, filhos do Grande Construtor dos 

Universos!... 
 

Se pedimos pelas mulheres da vida material, 

também precisamos rogar pelos homens, para que, 

unidos num só ideal de elevação espiritual, 

caminhemos na direção da Perfeição, embora, aqui 

e ali, pela Lei da Reencarnação, venhamos a 

transitar por uma ou pela outra faixa da psicologia 

humana, que por enquanto tem nos passado a 

estreita impressão de que somos criaturas 

diferentes, quando, na grande verdade da Vida 

Imperecível, jamais deixaremos de ser iguais, visto 

que somente o Nosso Pai Celestial possui a 

prerrogativa de ser Único. 
 

Que Oxalá nos proteja e nos guie a todas e a todos, 

e que a alegria seja sempre uma constante em 

nossa caminhada, embora as naturais dificuldades 

que ainda fazem parte da experiência terrena, na 

lembrança de que Chico Xavier já dizia: "A (sua) 

vida é uma festa." 
 

D´Espérance                                    
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 08 de março de 2020) 



              Livro # 116: “Seguindo os Passos de Chico – Vol. 3” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

74 

   Nota do médium: Segundo sabemos e temos 

informado pelos nossos livros (virtuais), esta grande 

Mensageira da Vida Infinita, ao tempo de Jesus Cristo, 

envergou a Personalidade transitória de Maria de 

Magdalena, além de algum tempo antes ter sido a 

Ruth (bíblica). 
 

   Ela também se trata de minha querida alma gêmea. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) foi 

um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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___Capítulo # 2___ 

 

A Vida tem dessas coisas! 
 

   Eu tenho sempre que procurar redobrar a minha 

paciência com os nossos irmãos e irmãs que 

atualmente residem no Plano Material, não porque 

eu traga em meu espírito um pendor maior para a 

zanga, mas porque não podemos desconsiderar que 
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a mente humana, especialmente daqueles de nós 

que, ainda, transitam pela faixa dimensional da 

Terra, traz um poder muito grande de descontrolar 

adoecer não apenas os seus implementos psíquicos 

pessoais, mas o de destruir a cabeça de outras 

pessoas, encarnadas e desencarnadas, que, de 

certa maneira, não conseguem reagir diante das 

arremetidas dos Espíritos que gozam, tem prazer, 

em maltratar os pobres corações alheios, e com 

isso, mesmo atuando mais ou menos liberto deste 

Outro Lado, sempre poderemos nos tornar vitimas, 

presas mais ou menos indefesas, dos pensamentos 

perversos; e afirmamos isto com grande pesar por 

aqueles e aquelas que, por enquanto, na grande 

tragédia de si mesmos, somente pensam e agem 

para arrasar terras e continentes alheios!... 

   Então, o que devemos fazer diante de tantas 

maldades; que solução devemos oferecer a estes 

pobres seres, quase sem luz alguma, que da sua 

existência nada mais desejam do que tripudiar da 

desgraça alheia, esquecidos que estão de que todos 

nós fazemos partes de uma só história universal, 

todos necessitando do amor uns dos outros?...  

   Fazendo o Bem!..., estimados amigos e amigas, 

criaremos em nós mesmos, quanto nos outros, os 

antídotos para todas as desgraças humanas. 

Elvis Presley                                    
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Este, é um grande Amigo 

Espiritual que tem se mantido muito presente em 

minha atual vida mediúnica, quando sempre que 

aparece no trás, além de suas palavras carregadas de 

amor, um toque a mais de sua própria vida íntima, 

enquanto Espírito liberto da materialidade transitória, 

quando agora ele nos faz recordar de que todos 

vivemos imersos num grande oceano de energias, cada 

um dando de si mesmo e recebendo dos outros, 

cabendo a cada um de nós tomarmos os devidos 

cuidados para que não venhamos a cair em novas 

tentações por força não somente do que trazemos ao 

coração na atualidade, mas por conta das energias 

(pensamentos) que pairam sobre nossas cabeças, a nos 

convidar para o bem ou para o mal. 

 

Jesus e a Caridade 
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   Uma coisa bastante interessante que observei nele há 

pouco, foi como ele manipulava as energias astrais que 

se projetavam do seu tórax (centro cardíaco), passando 

a partir daí, sob o controle de sua mente versátil, gentil 

e amorosa, a construir um ambiente astral que mais 

se assemelha a um sala de visitas, como se de alguma 

maneira ele desejasse nivelar o seu espaço astral com 

o nosso atual ambiente domestico, que segundo ele nos 

esclarece: “Nos dá uma imensa paz interior, por se 

tratar de um lar onde reina a vontade de realizar o 

bem, basicamente isto, e dessa maneira eu mesmo não 

saberia avaliar quem mais estaria se beneficiando das 

irradiações uns dos outros.” 

   Que Jesus lhe proteja e ilumine. 
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de 

junho de 1926 — Brentwood, 4 de agosto de 1962[1]) foi uma atriz, modelo e 

cantora norte-americana. Estrela de cinema de Hollywood, é um dos 

maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e as 

suas formas voluptuosas.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brentwood_(Calif%C3%B3rnia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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___Capítulo # 3___ 

 

Sejamos caridosos! 
 

   Para quem já está mais ou menos familiarizado 

com o Espiritismo, especialmente com as obras do 

Espírito André Luiz, psicografadas por Francisco C. 

Xavier, poderá ajuizar melhor o quadro que acaba 

de nos ser pintado pelo Elvis, em tintas escuras, é 

bem verdade, mas que nos remete ao pensamento 
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de que na condição que a Humanidade terrena se 

encontra atualmente, pelo menos na sua grande 

maioria, pelo menos por algum tempo à frente, não 

teremos como debelar todas as doenças e todas as 

catástrofes climáticas, etc..., que aparecem, aqui e 

ali, como se fossem, segundo ele e outros grandes 

Espíritos que tem nos instruído pela Doutrina 

Imortalista, grandes e terríveis males criados pela 

nossa própria invigilância e rebeldia diante da doce 

Lei de Amor, Justiça e Caridade (OLE). 

   Minha gente, sempre precisamos de agir no bem 

geral, para que o mundo inteiro possa se beneficiar 

da beleza do Grande Eterno, que nos dá (certa) 

liberdade para pensar e agir, mas que, também, 

nos dá o patrimônio vivo da própria consciência, 

que haverá de nos cobrar por cada gesto de 

bondade como por cada ação perversa, por menores 

que tenham sido estas, que tenhamos praticado na 

vida de quem quer que seja.  

   A morte será sempre uma ilusão, como temos 

afirmado, temos somente vida e vida permanente 

quando caminhamos com o Cristo de Deus, amando 

e servindo, trabalhando e construindo pela elevação 

espiritual de todos, reconhecidos de que: fora da 

caridade não há salvação para ninguém! 
    

   Vigiemos e oremos. (Mateus 26:41). 
 

Marilyn Monroe (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 10 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Esta também se trata de uma 

grande Entidade da Luz, atualmente reencarnada no 

interior do Estado de Minas Gerais, Brasil, e que 

sempre que pode vem ao meu encontro, deixando-me 

não apenas o suave frescor de sua presença físico-

astral como também algo de sua condição psíquica 

atual, enquanto liberta do corpo somático, que nos 

revela se tratar de um poderoso Espírito de múltiplas 

capacidades mediúnicas...  

 

   Embora, segundo ela mesma me esclarece neste 

momento de sua graciosa visita: muito necessitado 

ainda de evoluir pelo Amor do Cristo! – Risos. 

   Que o Senhor a abençoe. 
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Raul Santos Seixas (Salvador, 28 de junho de 1945 — São Paulo, 21 de 

agosto de 1989) foi um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, 

frequentemente considerado um dos pioneiros do rock brasileiro. Também foi produtor 

musical da CBS, durante sua estada na cidade do Rio de Janeiro, por vezes, é 

chamado de Pai do Rock Brasileiro e Maluco Beleza.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_musical
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___Capítulo # 4___ 

 

Entendendo a Matemática               
do Evangelho – Parte II  

 

   Quando eu me encontrava em casa, já 

descansando das tarefas que eu havia me 

comprometido a realizar na companhia de alguns 

amigos da Vida Maior, fui prazerosamente chamado 

a porta – aqui, também temos: “portas”, “janelas”, 

“chaves”, etc... –, quando, para a minha grande 

surpresa, vi que quem me chamava era o Waldir 

(Serrão), acompanhado de mais duas pessoas, 

eram elas: Elvis Presley e o Vivaldo, que havia se 

desprendido do corpo material durante o sono nesta 
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mesma madrugada que antecedeu a esta minha 

(nova) carta mediúnica... 

   Soltei logo um sorriso largo, parecendo que eu ia 

enfartar deste Outro Lado, tamanha a emoção de 

receber, não necessariamente o Waldir, o grande 

irmão de sempre, porque ele eu avisto quase que 

diariamente (risos), mas pela oportunidade de ter 

em minha humilde residência do Astral a presença 

de Elvis, que veio aqui em casa, hoje, pela 

primeiríssima vez, e em caráter muito especial a 

de Vivaldo, que para mim tem sido um grande 

amparo moral, já que com a ajuda de sua presença 

mediúnica eu venho podendo contracenar com 

outras Entidades – aqui, continuamos a ser “gente”, 

embora nos movimentemos em outras equações de 

tempo e espaço! – que, assim como eu mesmo, 

estão procurando encontrar algum tipo de 

expectativa positiva, em relação aos seres da vida 

planetária, que possa nos trazer algum prazer em 

poder lhes acompanhar no dia a dia terreno, sim, 

porque, para os Do Lado de Cá, a convivência com 

os habitantes da Terra sempre, ou na maioria das 

vezes, se apresenta como uma grande tortura, não 

porque sejamos diferentes na essência, mas porque 

na superfície, em certa medida, que pode fazer 

muita diferença na hora de nos atrair, ou não, para 

a presença de qualquer de vocês, nos encontramos 

bastante distantes em interesses e ideais!... 

   Será que estou sendo bem compreendido por 

vocês, meus irmãos em humanidade? 
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    Uma vez eu tendo os convidado para entrar, 

meio acanhado, tomei a iniciativa do diálogo: 

   - Meus Deus, quanta honra e alegria em poder tê-

los aqui, bem diante de mim, agora em minha 

própria residência, quando sei que são raros estes 

encontros entre pessoas muito atarefadas em suas 

ocupações de amar e instruir as demais criaturas 

pela Causa do Cordeiro... Mas, mandem ai, que 

motivo lhes traz aqui, ao meu modesto ninho de 

luz, luminosidade pouco atraente para os que já 

aprenderam a caminhar com o Cristo, mas mesmo 

assim com certa capacidade de entreter os que 

buscam por qualquer faísca que possa lhes clarear a 

via de acesso para um Plano melhor!... – Todos nós 

sorrimos, especialmente por eles terem observado 

que eu passava a me metamorfosear, como se de 

repente eu passasse a condição de homem para 

Espírito, ascendendo a uma Região mais avançada 

do que aquela onde nos encontrávamos! 

_______________ 

“Estando em agonia, orava intensamente. 

E o seu suor tornou-se como coágulos de 

sangue caindo sobre a terra.” 

– Lucas 22:44 
(O Novo testamento, do original em grego, Haroldo Dutra 

Dias, pág. 373, 1ª. edição, IDE, 201) 

_______________ 
    

   E a partir daí não mais deixei que eles falassem, 

tendo sido tomado pela palavra do Senhor: 
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   - Meus filhos! Não podemos desconsiderar que a 

vida planetária continua sendo um local onde a 

maioria das criaturas continua se comportando 

como crianças mimadas, acreditando que na 

condição psicológica na qual se encontram haverão 

de conseguir a piedade do Todo-Bondade quando 

lhes baterem a porta a morte irremediável, visto 

que, em planetas como este, a desencarnação ainda 

e continuará sendo, por muitos, tratada como uma 

tragédia capaz de desolar corações de homens e 

mulheres que, de alguma maneira, já se identificam 

pelos atrativos da matéria, já que a morte, por 

assim dizer, quando encontra no coração da gente 

alguma elevação moral, nos dá a certeza de que 

jamais haveremos de nos separar dos entes 

queridos e muito amados, pois, então, acreditando 

estes irmãos planetários que a mensagem de Jesus 

tenha sido tão somente para nos agradar ao 

exterior e não ao fundo do nosso espírito, quando 

Ele apenas nos convidou para que compartilhemos 

uns com os outros da alegria das criancinhas, na 

sua maneira simples e verdadeira de se tratarem e 

de viverem a vida, sem grandes complicações que 

possam nos desviar da felicidade real dos anjos...  
 

   Neste momento, voltei a mim mesmo, crendo que 

para ser feliz, de verdade, eu deveria deixar um 

pouco de pensar, e agir mais, na expectativa de 

me iluminar pela minha própria luz e não pela das 

demais criaturas. 
 

   Deus conosco. 

Raul Seixas (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 10 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Fica evidente, que assim como 

tantos outros Seres de Luz, o querido Raul também 

se ressente pela idéia, ou quem sabe da necessidade, 

de voltar ao solo planetário, mesmo que seja apenas e 

tão somente para nos ajudar a sermos pessoas um 

pouco melhores do que somos hoje ou temos sido 

desde o dia de ontem, tomando como exemplo para si 

mesmo a própria passagem de Jesus (Lucas 22:44), 

quando podemos traçar uma ligação vibratória entre o 

que ocorreu com o Cristo há mais de dois mil anos, e o 
que poderá ocorrer, com qualquer um de nós, que se 

atreva a “baixar” no solo da Terra, nem que seja pelo 

cumprimento de determinadas tarefas meritórias no 

seio da família consangüínea, embora a necessidade 

maior seja a de nos colocarmos como irmãos de uma 

família maior e mais extensa, a universal. 
 

 
 

Raul & Waldir Serrão (radialista e apresentador de TV). 
 

   Seja como for, os Seres Espirituais Mais Elevados tem 

rogado paciência e tolerância aos Espíritos do Bem, 

para que estes busquem no exemplo de Jesus a força 

necessária para não nos deixar, aqui no Orbe, sem a 

assistência que, invariavelmente, todos necessitamos. 
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   A palavra ordem, seja na Terra Material ou nos 

Planos Invisíveis, continua e sempre continuará sendo: 

Caridade. 
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Whitney Elizabeth Houston (Newark, 9 de agosto de 1963 — Beverly Hills, 11 de 

fevereiro de 2012) foi uma 

premiada cantora, compositora, atriz, produtora, supermodelo e empresária norte-

americana. É considerada por muitos a melhor vocalista de todos os tempos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston   
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_musical
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___Capítulo # 5___ 

 

Uma (boa) doze de amor aos 

que gemem e sofrem!  
 

   Eu não posso parar de tentar convencer, aos 

que ficaram para trás na Terra, que somente por 

meio do amor e do carinho, do afeto e da gentileza 

é que realmente conseguiremos acabar com todos 

os males interiores e exteriores que ainda vemos 

naufragar tantos homens e mulheres que, por não 

aceitarem a Deus como deveriam, acabam por se 

associarem a pensamentos tão obscuros em relação 

a si mesmos quanto aos outros, crendo que não 

exista capacidade humana que possa retirar-nos da 

grande tragédia do orgulho e do medonho egoísmo, 

esquecidos que estão de que houve no mundo uma 

figura muito especial e que foi capaz de oferecer a 
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própria existência em nome do amor que sentia por 

todos e todas, esquecendo-se por completo, para 

entregar-se à tara humana como se não passasse 

de um simples cordeiro, é verdade, mas que veio da 

parte do Todo-Bondade, que lhe permitiu atravessar 

regiões terríveis, onde as sombras e as atrevas são 

uma constante, para que na Terra pudesse ser 

acesa a luz da fé, da bondade, e da esperança, 

como um bem capaz de se tornar uma realidade 

interior e exterior em beneficio de nós todos!... 
 

   Bem, eu não estou pedindo muito a vocês, a não 

ser aquilo que, realmente, vocês possam realizar, 

que é a pequena doze de amor que todos nós 

precisamos para viver, porque não existe ninguém, 

criatura alguma, que não tenha este néctar dos 

anjos em qualquer pequenina quantidade dentro de 

si mesma que não possa, de alguma maneira, doar 

a quem está na angustia da solidão, que de alguma 

maneira roga dos Céus a benção e a alegria de 

poder ser feliz!... 
 

   Estou mendigando em nome aqueles que estão 

em busca de um prato de comida, de um remédio, 

de um cantinho para morar com os seus filhos, 

enfim, estou rogando ao coração de cada um que já 

está mais afinado com a caridade lida e estudada, a 

hóstia bendita da solidariedade, desconsiderando 

os apelos perversos de quem pensa com Satanás, 

para somente entregar-se à mensagem de luz 

sublime do Amigo Jesus!!   

Whitney Houston (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 10 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Esta querida Mensageira da Vida 

Maior também tem sido muito atuante em nossa obra 

mediúnica, sempre que possível nos transmitindo o seu 

pensamento amigo e generoso para a nossa instrução, 

quando, inclusive, ela aproveita para me passar uma ou 

outra informação acerca de sua atual condição astral, 

deixando-me perceber como sua aparência está bem 

rejuvenescida, deixando a mostra a sua alegria de 

poder nos ajudar na tarefa espírita, que tanto tem lhe 

deixado consciente de como o Universo é múltiplo, 
cheio de novidades e oportunidades de aprendizado, 

sendo ela, atualmente, uma das inúmeras Entidades da 

Equipe da Verdade, que trazem ao Plano Material 

algo do que tem observado e vivido em sua realidade 

Além da Morte carnal. 
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Judy Garland (nascida Frances Ethel Gumm; Grand Rapids, 10 de 

junho de 1922 — Londres, 22 de junho de 1969) foi 

uma atriz, cantora, dançarina e artista de vaudeville estadunidense, 

considerada por muitos uma das principais estrelas cantoras da "Era de Ouro" 

de Hollywood dos filmes musicais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Judy_Garland 
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___Capítulo # 6___ 

 
Judy em “O Mágico de OZ” 

Os Bens Essenciais da Vida  
 

   De que maneira poderemos solucionar todos 

estes trágicos eventos morais que tem nos 

perturbado, e muito, a vida material e a vida 

espiritual, especialmente esta última, quando ainda 

temos ao nosso redor tantos atrativos físicos e 

materiais, que se assemelham a maliciosas 

serpentes tentando nos subjugar a vontade pelos 

seus inúmeros atrativos? 
    

   Eu sei que muitos de nós, especialmente entre os 

espíritas, estão solenemente decididos a mudar de 

uma existência quase total de prazeres pecaminosos 
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e de amontoamento indiscriminado de bens e 

utensílios materiais, não que estas coisas, vistas 

sob determinado aspecto ou sentido, não devam 

fazer parte da nossa caminhada para o Deleite 

Eterno, afinal, meus irmãos, tudo tem seu peso de 

a sua medida, e cada coisa no Universo, que é 

infinito, tem o seu motivo de existir, visto que tanto 

o prazer quanto os bens materiais, aliás, uma 

coisa está, também, intimamente ligada a outra, 

são dádivas do Mais Alto que nos importa zelar 

como patrimônios de nossa estadia em quaisquer 

regiões destes universos materiais e espirituais que 

já vivemos, estamos vivendo, ou iremos viver, mas 

aqui estamos apenas tratando do que diz respeito 

ao nosso mundo intimo, que deve ter um lugar 

de destaque em nossas ações de cada momento, 

porque se Deus nos deu a vida material para que 

prazerosamente lhe aproveitássemos os bens da 

terra, mesmo que sejam transitórios, não deixou de 

nos acenar com o belo sentimento, sim, porque, 

sem este símbolo perfeito da nossa ligação pessoal 

com Ele, durante qualquer uma existência, não 

passaríamos de uma pedra, que por mais que seja 

preciosa, sem amor, não passará de uma pedra. 
 

   Que o Senhor nos livre de tanto apego, mas que 

nos faça cada vez mais senhores de nós mesmos 

em relação ao que é essencial: que é Lhe amar 

sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a 

nós mesmos, da mesma maneira como Jesus, Allan 

Kardec & Chico Xavier viveram. 

Judy Garland (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 10 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Temos observado que a minha 

faculdade tem oferecido aos Amigos Espirituais a 

oportunidade de poder serem interpretados na Terra 

com uma narrativa mais poética, creio que pelo motivo 

de eles próprios serem Entidades mais devotadas às 

Artes e a Cultura do Espaço, embora eu possa, 

também, dentro de minhas humildes forças psíquicas, 

oferecer condições mediúnicas de lhes intermediar os 

sábios  apontamentos mais relacionados com a Ciência, 

assim como eu pude psicografar mais lá trás, pelos 
primeiros livros e-books (virtuais) que eu tive a 

grande felicidade de recepcionar. 
 

 
   

   Ela, Judy, inclusive, nos deixa o convite para que 

estudemos alguma coisa sobre os diversos Reinos na 
Natureza com os seus desdobramentos na nossa 

acanhada (moralmente) existência planetária, que, 

diga-se de passagem, trata-se de um dos mais 

empolgantes assuntos do Espiritismo quanto do 

Espiritualismo, quando nas Artes cinematográficas na 
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Terra temos como um envolvente exemplo o recente 

filme: “Avatar”. 
 

   Que Jesus abençoe e ilumine esta grande mensageira 

do Mais Alto. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                                                         

Com  
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SEGUNDA PARTE 

Veneranda fala sobre              
Os Códigos de Deus no  

 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Santa Isabel da Hungria                                                                      

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão                                                                     

1271 - 1336 

Isabel de Portugal                                                                                 

1397 - 1471 
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___Capítulo # 7___ 

 

Um Estudo da Obra de: André Luiz,              

pelo médium Antônio Baduy Filho,                 

e a sua ligação (matemática) com a                     

atual VOLTA de São Luis IX – Parte III 
_____________ 

   Estamos de volta ao serviço da Decodificação do 

Espiritismo, que trata dos Códigos Secretos de 

Deus, que, no decorrer dos séculos e milênios da 

existência planetária, foram sendo ajustados pelos 
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Espíritos do Senhor na obra que, mais tarde, a 

própria humanidade veio a referendar como Livros 

Sagrados, independentemente da crença que 

estejamos associados por estreitos laços do coração 

devotado ao bem e a verdade de tudo, tomando 

como base as informações que ai foram sendo 

organizadas por muitas mãos generosas, embora 

combatentes, e por mentes sábias; contudo, em 

qualquer ponto do Antigo e do Novo Testamento, 

vamos presenciar o Amor tomando conta de cada 

momento das santas narrativas, embora lá para 

atrás, quando as criaturas ainda se encontravam 

quase que saindo das cavernas, tínhamos homens 

rudes e víamos mulheres sem grande pendor para a 

pobreza de espírito, mas, enfim, todos devotados ao 

serviço redentor da própria elevação espiritual por 

meio da Palavra de Deus! 
 

   De nossa parte, nada mais fazemos do que dar 

um passo a frente no que Allan Kardec nos deixou 

como ensinos, especialmente no que toca a nossa 

capacidade de estudar, refletir e realizar; dessa 

maneira, nada mais justo do que seguir pelos 

passos do Mestre de Lyon, consagrando, também, 

a nossa profunda veneração a Chico, a sua próxima 

reencarnação, com vistas ao embelezamento da 

Doutrina Consoladora de Jesus! 

_____________ 
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_____________ 

Uma obra que também traz os Sinais & 

Códigos Secretos de Deus                                

pela Doutrina Espírita. – Parte I 

 

Depressão 

Mensagem: 69, à página 138. 

   Primeiramente, devemos anotar que este episódio 

(69) nos evoca o seguinte esquema numérico-

chave, que como veremos oferece-nos um material 

poderoso de análise e reflexão sobre a nova missão 

de São Luis IX, jogando uma luz a mais sobre as 

trevas espessas da ignorância dos pseudo-sábios, 

que, ainda hoje, jura de pés juntos que não existe 

vida após a morte, sequer a reencarnação... 
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- Pagina # 138, que podemos deduzir da 

seguinte maneira: 

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

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

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- Enquanto, que o # 13: pode ser levado à conta do 

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

Filho). 

_____________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito 

sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do 

homem e a vossa razão responderá.” 

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

O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar 

que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. 

(A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

     Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao 

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? 

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder 

inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o 

acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. 

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

grifos são meus). 

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

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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Uma obra que também traz os Sinais & 

Códigos Secretos de Deus                                

pela Doutrina Espírita. – Parte II 

 

Depressão 

Mensagem: 69, à página 138. 

   Quando também poderemos deduzir da seguinte 

maneira: 

- 8 + 9 = 17... 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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- Enquanto, que dos # 6 & 4 (do resultado do # 1 

+ 3), vamos ter: O exato ano de (19)64, do 

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

_________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

     

– Santo Agostinho                                                                

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974). 

_________________ 

      Não temos a pretensão de deter toda a verdade 

sobre os quadros da Numerologia Espírita, 

mas precisamos concordar que, até aqui, temos 

presenciado toda uma maravilhosa mecânica de 

elementos-chaves que dizem respeito à antiga e à 

atual missão de São Luis IX, com a aparição dos 

números-básicos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17... 
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E a vai encontrando o 

seu espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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Uma obra que também traz os Sinais & 

Códigos Secretos de Deus                                

pela Doutrina Espírita. – Parte III 

 

Depressão 

Mensagem: 69, à página 138. 

   Como não conseguiremos esgotar o assunto pelo 

nosso médium, quando já sabemos que para que 

isto possa acontecer, também, necessitaremos de 

algum esforço da parte de outros médiuns e 

investigadores do tema que passem a contribuir 

com esta tarefa com a sua própria devassa na obra 

do Espiritismo, quando ainda teremos de ter a 

nossa disposição algum ou alguns programas 

específicos de computador que possam ajudar na 
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varredura integral dos elementos-chaves que por 

nós têm sido disponibilizados desde o começo da 

recepção da obra original: “São Luis IX”, com 

isto, ai, sim, vamos poder afirmar que esta obra 

iniciada por Vivaldo poderá ser concluída daqui a 

alguns anos, visto que a literatura que deveremos 

acessar, por preferência, deverá ser aquelas com 

edições anteriores ao ano (1964) de nascimento 

de Vivaldo, embora as demais de Allan Kardec 

quanto as de Chico Xavier sejam boas até os anos 

de 2015 & 2002, respectivamente, como íamos 

dizendo, vamos encurtar a nossa investigação de 

agora, limitando-a a Página # 139, onde cai a 

palavra-chave: Vai, que naturalmente nos evoca 

a palavra: VOLTEI, pois quem vai deverá 

necessariamente voltar!!! Palavra esta, que tudo 

tem haver com a atual missão de São Luis IX... 

_____________ 

   Então, temos agora palavra-chave: Vai, que 

nos evoca a atual missão empreendida pelo Espírito 

de São Luis IX, como temos apresentado desde o 

principio da nossa tarefa de Decodificação: 

- Cai sobre a palavra # 83 (ida). 

- Cai sobre a palavra # 7 (volta), contando apenas 

com a Mensagem # 69. 

   Façamos da seguinte maneira: 

- 83 (ida) + 7 (volta) + 69 (# do Capítulo) + 139 

(# da página final) = 298. 
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   Número final este (298), que poderá ser definido 

da seguinte maneira: 8 + 9 = 17... 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Será que já podemos finalizar? 

   Claro que não, não é mesmo? 

   Pois ficou faltando o # 2 (do # 298), que 

poderemos ir buscar a solução para este nosso novo 

e intrigante quebra-cabeça lá trás, na Mensagem 

# 2, desta mesma obra de Antônio Baduy Filho, em 

sua 1ª. edição, pelo IDE, 2010, que mostrará para 

os irmãos da Terra como se comportam os Números 

de Deus a partir da sua augusta vontade: 

Evangelho redivivo 

Mensagem: 2, à página 28. 

   Quando já poderemos deduzir os seus Códigos da 

seguinte maneira: 

- 2 + 2 = 4: O exato mês (4) de abril do 

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

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_____________ 
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   Uma vez sendo feita uma leitura atenta desta 

passagem, será encontrado por qualquer um que se 

atenha aos detalhes da mensagem o momento 

culminante, mas não definidor, desta nossa nova 

investigação dos Códigos Secretos de Deus: 

_________________ 

 

“O Discípulo Fiel, seguindo-lhe os 
passos, apresenta a Doutrina Espírita, 

proclamando com ênfase: ‘Fora da 
caridade não há salvação’.” 

 

(Temos as Páginas-Chaves # 28 & 29, como continuação e 

conseqüência do que acabamos de tratar à Página-Chave # 
138 & 139). 

_________________ 

   Nota: Da mesma maneira como fizemos nos Livros # 114 & 115, pedimos 

encarecidamente ao Editor da obra que nos perdoe a ousadia de lhes transcrever 

esta pequenina passagem, mas como sabemos que o venerável IDE é uma 

sociedade feita de “Amigos de Chico Xavier”, resolvemos nos antecipar por conta 

do meu quadro atual de esforço físico e mental, que me impede que demande por 

mais contatos que não sejam aqueles que venho travando pelo trabalho que tenho 

humildemente realizado pelo Facebook. 
 

   _________________   

   E assim, tanto quanto foi possível pelo nosso 

Vivaldo, vamos entregando mais alguma coisa 

relacionada à sua atual missão pela Decodificação 

Espírita, com o pensamento elevado ao Senhor. 

                        Veneranda                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium)                   
(Salvador/BA, 10-11 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Como já se tornou um habito de 

nossa parte, voltamos a esclarecer ao leitor que outros 

elementos-chaves poderão ser encontrados caso façam 

a sua própria investigação na obra que acabamos de 

estudar, mas que sempre desaguarão na idéia-base 

de sempre, a da VOLTA de São Luis de França. 

   

   Esperamos que Deus permita que a gente possa 

voltar com esta mesma tarefa, sempre com aquela 

alegria do começo, no desejo de realizar alguma coisa 

pela promoção da Doutrina Espírita, que vem me 

acolhendo a pequenez espiritual desde o ano de 1995, 

quando me iniciei nela com a ajuda de minha amada 

mãezinha Maria Isaura e, logo depois, em 1996, na 

atividade mediúnica ostensiva, onde me encontro desde 

então. 

   Muita luz a todos. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

S e g u n d a - f e i r a ,  2 3  d e  m a i o  d e  2 0 1 1  

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. 

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

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista), e de 

Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

secreto da Bíblia. 
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   Durante três mil anos um código da Bíblia 

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

Dr. Eliyahu Rips: O famoso matemático israelense 
descobridor dos Códigos da Bíblia. 

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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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 16/12/2016, e 
devidamente adaptado para aqui. 

_________________________ 

http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO, 

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías - 

sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei 

tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E 

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer 

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO 

LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um 

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

e religiosos, de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum 

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

o livro principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de 

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a 

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o 

acaso, verdadeiramente, não existe. 

   E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no 

campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes 

sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria 

Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de 

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como 

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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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 

115 obras anteriores. 

 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas 

faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 

conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 

produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 

conjunto numa impressionante coleção, agora, de 116 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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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

Vida Espírita, e que, a rigor, esteja suficientemente capacitada para 

verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 

de informações filosóficas, 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 Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, pag. 

410, 411 e 412, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão 

de 03/2020, em “Seguindo os Passos de Chico – Vol. 3”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                                                         

Com  
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_________________ 

  

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  
 

“SEGUINDO OS PASSOS DE CHICO” (VOL. # 3).  
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 
  

- 1ª. versão:  03/2019  
(arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita,                                                                      

de maneira gratuita!!) 
 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 
 
Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de 
investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do 
Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original:  "São Luis IX" (EM 3 
VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual 
por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda 
a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que 
naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada 
novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um 
estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as 
suas próprias observações, estudos e investigações. 
 
Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative 
work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism 
Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) 
– with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) 
June, 2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays 
reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and 
improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual 
student collaboration that is willing to contribute with our simple effort  with your onw 
notes, study and investigations. 
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UMA LINDA HISTÓRIA MEDIÚNICA 

ILUSTRADA PELA         

MATEMÁTICA DE DEUS!! 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas 

Tarefas na Mediunidade com Jesus Cristo                           

(1996-2016)___ 

   
 

O médium Vivaldo P. S. Filho 
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas 

explicativas do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos             
por ele mesmo no decorrer dos anos). 

 

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

www.facebook.com/vivaldo.psfilho   

OS ARQUIVOS (EM PDF) DE TODOS OS LIVROS PSICOGRAFADOS 

POR VIVALDO P. S. FILHO, ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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A Coleção completa:                                          

“Mensagens de Além-Túmulo” 

V O L U M E S # 1, 2, 3, 4, 5                                         

& mais o mais recente Vol. 6  
 

Com novas capas, revisões de textos e mais 

ampliações, que seguramente vem para 

enriquecer ainda mais o que os Espíritos de Elvis 

Presley & Clara de Assis, com Espíritos Amigos, 

vem nos ofertando desde o ano de 2012. 
 

 

  
 

      Livro # 2, Vol. 1 (366 pág.)      Livro # 13, Vol. 2 (228 pág.) 

_____________ 

A nossa intenção é a de fazer com que cada leitor passe a 

sentir como vivem e como pensam os Espíritos Superiores 

da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, que continuam               

brilhando no Além-Tumulo!! 
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A proposta essencial de nossa tarefa, como discipulos de 

Allan Kardec & Chico Xavier, por questões obvias, 

continua e será sempre a de esclarecer a existência 

humana com a Mensagem Gloriosa de Jesus Cristo, 

tratando de Ciência, Filosofia e Religião em seus variados 

aspectos, com particular atenção para a Reencarnação e a 

Mediunidade, visto que o nosso médium traz em si mesmo 

os conteudos sobre estes dois palpitantes temas, por ser 

ele a reencarnação de São Luis IX, o Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita!... 

   

      Livro # 14, Vol. 3 (134 pág.)      Livro # 15, Vol. 4 (118 pág.) 

_____________ 

Estamos em festa, glorificando a Vida Perfeita com Deus, 

embora estejamos ainda todos A Caminho da Grande Luz, 

mas confiando que as nossas dores e aflições de agora 

serão, em muito breve, substituidas por paz e alegria, 

afinal nascemos para a felicidade plena!! 
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Deixemos de lado toda manifestação de desconfiança e 

dúvida, abençoando a obra de Kardec & Chico com o 

nosso coração totalmente aberto para recebermos do Mais 

Alto as claridades do Evangelho, que ambos souberam nos 

recomendar pelas suas próprias vidas em testemunho de: 

Justiça, Amor e Caridade!... 

   

  Livro # 24, Vol. 5 (202 pág.)      Livro # 98, Vol. 6 (163 pág.)           

Uma coleção em 6 Volumes, que pretende iluminar as 

mentes e corações da Terra, pelo que existe de mais 

importante na Vida Universal: O AMOR!!! 

 OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) ESTÃO 

DISPONÍVEIS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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

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

 

    

A nossa meta é o Infinito; ou seja, estejamos encarnados 

ou desencarnados, enquanto sobrar em cada um de nós 

uma gota, sequer, de força e resistência, precisaremos 

seguir adiante com Jesus, Kardec & Chico, para que a 

nossa parada, geralmente, desnecessária não se 

transforme numa estadia (quase) permanente nos infernos 

da preguiça moral, já que o Espírito de Deus precisa 

trabalhar com Deus, e ainda assim transformando o seu 

tempo de descanso, no lazer, em alguma tarefa que 

continue lhe fazendo avançar na direção da perfeição. 

E. d´Espérance (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 10 de março de 2020) 

BY VENERANDA/A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 03/2020.   
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