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A PARTIR DA OBRA INCOMPARÁVEL DE                                
ALLAN KARDEC & CHICO XAVIER 

 

    A nova história espírita, sempre com sabor de Ciência, volta 

a desvendar, com a pureza viva do Evangelho de Jesus, os 
“Sinais” & “Códigos” Secretos de Deus, tendo como 

objetivo principal alargar a mente dos seres da Terra pela          
Nova Ciência da “Numerologia Espírita”                                                

– Emmanuel (Reencarnado). 
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Apresentação # 1 - Emmanuel 
 

   QUERIDO IRMÃO VIVALDO, LI ATENTAMENTE A SUA ENTREVISTA 
CONCEDIDA AO EMINENTE DOUTOR ANDRE LUIZ – NOTA DO MÉDIUM: NO 
NOSSO LIVRO # 39: “ANDRÉ LUIZ ENTREVISTA VIVALDO P. S. FILHO” –, E ME 
IMPRESSIONOU A SUA PERSEVERANÇA E DOS SEUS FAMILIARES PARA A 
SOLUÇÃO DE SÉRIOS PROBLEMAS QUE, A MEU VER, SE TRAVAVAM DE 
INVESTIDAS DAS ZONAS TREVOSAS VISANDO ANULAR A AÇÃO DE MAIS UM 
TRABALHADOR DO CRISTO CONTRA SUAS BASES  E INTERESSES, E QUE 
USARIA TÃO SOMENTE COMO ARMA PRINCIPAL O AMOR E OS ENSINOS DO 
MESTRE JESUS... POSSO TE AFIRMAR QUE HÁ UNS 17 ANOS ATRÁS, AINDA 
COM POUCOS CONHECIMENTOS NAS LIDES DESOBESESSIVAS, SENDO O 
ÚNICO ESPÍRITA DA FAMÍLIA, FUI DESTACADO PARA ATENDER UMA PARENTE 
DA MINHA ESPOSA QUE SOFRIA VIOLENTA OBSESSÃO NA CIDADE ONDE ELA 
RESIDIA, OU SEJA: SANTARÉM, INTERIOR DO PARÁ. APÓS 30 DIAS 
APROXIMADAMENTE, SEM DAR CONTA DO RECADO, RESOLVI LEVÁ-LA PARA 
PORTO ALEGRE – RS, ONDE JÁ SE PRATICAVA ATENDIMENTOS ESPIRITUAIS 
COM TÉCNICAS DE APOMETRIA COM MUITA EFICIÊNCIA, E FOI A SOLUÇÃO: 
POIS NUMA REUNIÃO DE 30 MINUTOS VIU-SE A SOLUÇÃO PARA UM 
PROBLEMA QUE PERSISTIA DESDE A INFÂNCIA. FOI DAÍ QUE, JUNTO COM UM 
AMIGO ESPÍRITA, RESOLVEMOS CRIAR UM GRUPO DE ESTUDOS DE 
APOMETRIA COM BASE NAS OBRAS DE KARDEC E DO DR. JOSÉ LACERDA DE 
AZEVEDO, CRIADOR DA APOMETRIA. E HOJE PASSADOS 15 ANOS, O PEQUENO 
GRUPO SE TORNOU O “CEPA” – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 
APOMÉTRICAS, TENDO FEITO MILHARES DE ATENDIMENTOS NESSE PERÍODO, 
ALÉM DA CARACTERÍSTICA DE ESCOLA DO ESPÍRITO ENCARNADO E MUITAS 
VEZES IMPROPRIAMENTE CHAMADO DE “OFICINA DA ALMA”, HOJE O CEPA É 
REFERENCIA NA REGIÃO NORTE DE STA. CATARINA.  
   FRATERNAL ABRAÇO, MEU IRMÃO. 
 

MENSAGEM PELO NOSSO FACEBOOK RECEBIDA EM 12/05/2017. 

 

   Querido irmão, Josevaldo, 
 

   Quanto mais vemos o tempo passar, mais viva se 

torna a nossa alegria em observar que o triunfo 
do amor e da amizade sincera continua a prevalecer 
sobre a sua vida e a do nosso estimado médium, já 
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que é clara a visão de que ambos continuam 
naquela bendita luta do bem contra o mal, cada 
um dentro de suas tarefas particulares e naturais 
possibilidades de força e resistência, seja dentro 
e/ou fora das lides do Espiritismo Evangélico. 

   Como bem sabem vocês, quantos daqueles outros 
de nossos irmãos de crença que já se afeiçoam pelo 
estudo sistemático das obras de Kardec e Chico 
Xavier: todo serviço sadio e equilibrado da técnica 
a benefício da Cura Material ou Espiritual dos seres 
em padecimento moral e físico, estejam eles 
encarnados ou desencarnados, indiscutivelmente, 
será sempre um dispositivo valioso e de alcance 
inapreciável para a maioria dos que sofrem, e, 
logicamente, bem vindo na ajuda de todos...  

   Entretanto, meu estimado amigo, assim 
pensamos por já estarmos fielmente convencidos de 
que somente Jesus Cristo será capaz de promover a 
saúde integral aos Espíritos, quando estes 
estiverem vivamente conscientizados de que a 
Justiça, o Amor, e a Caridade farão a assepsia 
necessária e essencial em suas mentes e em seus 
corações, cirurgiando não apenas o exterior, mas, 
acima de tudo, o interior de cada um de nós. 

Emmanuel 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de julho de 2017) 
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   Nota do médium: Lourenço Prado (Sr. Josevaldo 
Martins Costa), embora, na época estivesse reencarnado, 
aparece na obra de André Luiz, “No Mundo Maior” (Chico 
Xavier/FEB), com o pseudônimo de Instrutor Calderaro. 

   Para aqueles que ainda não compreendem como deve se 
processar tais fenômenos de Emancipação da Alma, ou 
seja, quando um Espírito, mesmo encarnado, se comunica 
fora do seu corpo físico, recomendamos estudar “O Livro 
dos Espíritos”, que naturalmente se manifesta como a base 
dos estudos doutrinários pelo Espiritismo, quanto “O Livro 
dos Médiuns”, sem se esquecerem de devassarem outras 
obras da lavra de Chico Xavier, quanto os clássicos de 
nossa doutrina consoladora. Quando, não devemos 
esquecer que o Espiritualismo, também, se encontra 
recheado de boas informações a esse respeito. 

   No nosso caso mediúnico em particular, cremos que 
alguns dos nossos livros psicográficos sejam, também, uma 
boa fonte de informação, já que trazem variados eventos 
desta natureza captados pela minha clarividência. 
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Apresentação # 2    
 

Mediunidade – Um direito de todos 

Vez por outra chega-nos ao conhecimento o grande 
constrangimento que determinados médiuns 

iniciantes, e mesmo os mais antigos, passam por 
conta de determinados dirigentes e donos de 

Centros Espíritas que fazem de tudo para lhes 
interditar o crescimento e o avanço espiritual – a 
nossa luta particular, com certeza, tornou-se um 

capítulo a parte durante os primeiros anos de nossa 
tarefa na Mediunidade com Jesus, quando nos 
deparamos com pessoas que insistiam em não 

aceitar a nossa singela tarefa, inclusive deixando-
nos claro que não aceitavam tudo de Allan Kardec 

ou que “Chico Xavier seria coisa do passado”, e isso 
dentro de searas espíritas! –, questão essa que tem 

condoído o nosso coração, e nos deixando, 
verdadeiramente, estarrecido, por ver gente boa 
sendo atrapalhada mediunicamente por gente de 

má vontade e ignorância, quando não de má 
intenção, quando aí vemos entrar em jogo o orgulho 

e a vaidade de uns e de outros. 
 

   Como sabemos, a Espiritualidade Superior precisa 
de médiuns desprendidos e estudiosos, capazes de, 
por si só, discernirem sobre o que é bom e o que 

é mal, para que não venham a cair nas mãos de 
espíritos desencarnados, e particularmente dos 

encarnados, como verdadeiras marionetes 
psíquicas.   

 

  Por isso mesmo, a recomendação é sempre a do 
estudo acurado do Espiritismo, pois o principiante 
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da mediunidade, e mesmo os mais antigos no 
labor psíquico, dessa maneira, será bem menos 

vulnerável às investidas de pessoas, encarnadas e 
desencarnadas, que tentem lhe atrapalhar a real 

boa intenção na tarefa que abraçaram com                  
amor e fé. 

 

   
    

Um estudo muito interessante sobre a necessidade 
de o médium se manter vigilante ao se deparar com 

determinadas pseudo-lideranças de nossa crença 
evangélica – aqui volto a me referir em particular ao 
Espiritismo, embora eu tenha tomado conhecimento 

de que isso, também, fora um fato ocorrido dentro 
de uma determinada agremiação do Espiritualismo 

que lida com a Mediunidade – foi feito por André 
Luiz no valioso livro: “NOS DOMÍNIOS DA 

MEDIUNIDADE” (Chico Xavier/FEB), quando no 
seu enigmático Capítulo 9 vamos nos deparar com 

uma situação inusitada para uma determinada 
médium muito bem intencionada, mas em nada 
respeitada em sua simplicidade mediúnica. 
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   Estas situações são geralmente devido à má 
formação dos dirigentes espíritas, que sequer 

conhecem a vida e a obra de Allan Kardec e nem 
mesmo procuraram saber sobre os anos de luta e 
dedicação espiritual de Chico Xavier, quanto o de 

outros grandes médiuns de nossa história espírita, e 
por isso mesmo, por não saberem lidar com as 
nuanças da psicologia mediúnica, acabam por 

travarem discussões infrutíferas com aqueles que, 
antes de tudo, precisam de atenção e apoio.    

 

Então, precisamos compreender que nem sempre 
vamos nos deparar com pessoas competentes, e até 

mesmo bem intencionadas, dentro das lides 
religiosas que abraçamos por índole espiritual, e, 
por isso mesmo, todo cuidado do medianeiro 

será pouco no trato com o desconhecido – 
quando essa nossa despretensiosa Apresentação # 

2 serve de estudo e reflexão para todos nós que 
procuramos seguir o caminho do Mundo Maior com 

segurança e lisura de intenções. 
 

   Irmãos, precisamos nos entender. 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(Salvador/BA, agosto de 2017) 
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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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Apresentação # 3 
 

Na forja do compromisso com Jesus, vemos 

brilhar a luz do entendimento, quando de um 
lado temos agentes operacionais da Vida Maior 

construindo no coração das criaturas encarnadas 
a pérola bendita da Solidariedade, unindo 

homens e mulher, tanto os mais velhos quanto 
os mais novos, obedecendo ao preceito do 

Estudo e da Reflexão, tendo Kardec e Chico 
Xavier como jóias raras de sua tarefa... 

Então, pra que discutir e desconsiderar, se 
podemos verdadeiramente nos amar?... 

O Cristo nos vê, nos espera e nos aconchega, 
pedindo a cada um de nós:  

CALMA, ESPÍRITAS, O TRIUNFO É DE TODOS, 
MAS A PAZ VEM SOMENTE DE DEUS. 

Acolhamos o Evangelho, e seremos todos felizes 
para sempre.  

Abel Gomes (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 09 de agosto de 2017) 
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A inesquecível médium dos efeitos físicos. 

Elizabeth d´Espérance 
Utilizou do pseudônimo Irmã Cipriana para 

aparecer na obra “No Mundo Maior”, de André 
Luiz, por Francisco Cândido Xavier, pela Editora da 

FEB, com a sua 1ª. edição em 1947. 

Também viveu na roupagem reencarnatória de 
Ruth (bíblica), Rainha Ester da Pérsia, Maria de 

Magdalena, Teresa de Ávila, Kathleen Goligher, esta 
foi “Múltipla” com Mme. D´Espérance, etc. 
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Maria de Magdalena  

A 13ª. Apóstola de Jesus 
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Santa Teresa de Ávila 
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Rainha Ester da Pérsia 
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Ruth and Naomi, at the Saint James Anglican Church, 

Halifax, Nova Scotia, Canada. 
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A médium irlandesa Kathleen Goligher 
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A médium inglesa Elizabeth d´Espérance 
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Em Nome de                     

Allan Kardec 
Com Diversos Espíritos 

 

Elizabeth d´Espérance 

Com o médium Vivaldo P. S. Filho                                                          

 

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

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Em Homenagem aos Espíritos da                
9ª. Esfera Espiritual da Terra             
(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 
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“Quanto mais alto avançarmos, mais aqueles que se 

devotarão a nossa causa terão necessidade de paciência, 
de esquecer injúrias e de elevar alto seu coração e sua 
inteligência para jamais se abandonarem  à ansiedade 

e à desesperança. Se eles resisitirem com energia, os 
bons guias os ajudarão a suportar o fardo bom e salutar.” 

   
 – Allan Kardec 

(Extrado da “Biografia de Allan Kardec”, por Henri Sausse, 1ª. edição, 
pela Companhia Editora Nacional, 2015). (O destaque é nosso). 
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“A fidelidade ao Papa foi nota característica da França 

medieval. São Luis foi se encontrar com o Papa Inocêncio 
IV em Lyon que lhe pediu auxilio.”                                           

Louis-Jean-Francois Lagrenee (1724-1805) 
 

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

“Em Nome de Allan Kardec Vol. 2” foram capturados 
em fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 

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

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

qualquer lucro financeiro. 
 

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

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

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

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

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 
continuado de serviço empolgante e trabalho 
renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 
continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 
solução de continuidade!... 
    
 

  Quem desejar reproduzir partes de meus livros 
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 
nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 
   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos 
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência 
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões 
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural 
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
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meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças.  
 

 

 
 

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

    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde obra 
psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, vamos procurando corrigir os erros em outras 
(futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos queridos 
leitores o máximo de agradabilidade em suas leituras, 
retribuindo em nosso máximo todo o carinho que temos 
recebido por meio de singelas manifestações de apreço e 
respeito ao nosso serviço mediúnico...  
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   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil que, por 
meio da Internet, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
minha insignificante parte, peço que me mantenham em 
suas preces à Jesus, visto que a tarefa de qualquer 
medianeiro, pelo menos nos arraiais da Doutrina dos 
Espíritos, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário 
caminho aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa 
da Cristandade, como um todo, todo trabalho na 
mediunidade orientada em Allan Kardec e Francisco 
Cândido Xavier deverá ser sempre, e invariavelmente, 
“gratuita”. 
 

 
                                               
   Meus irmãos! esta é uma regra que deve ser empreendida por 
cada um de nós, sem distinção, a da Mediunidade Gratuita, pois 
não há como compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma 
pessoa que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro para si mesmo, sob 
qualquer alegação, como se as coisas sagradas do Mais Alto 
estivessem à disposição das criaturas simplórias da Terra, quando 
se diz respeito à nossa tarefa junto aos Seres Celestiais. 
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 “É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se 
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas 

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos leitores” 
que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas 
Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores se 
levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 
preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz... 

- Dr. ELIAS BARBOSA 

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

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 
APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 
PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 
DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 
SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

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

PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 
TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 
RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 
AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA 

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

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

     

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

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

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

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

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

entre elas.” 

  

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

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

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

 

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

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

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

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

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 
particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 
Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os 
meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 
averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 
Verdades da Criação, dentro de suas disciplinas 
particulares e especializadas. 

 

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

   

   O Espírito André Luiz, que é um dos nossos mais graduados 
e atuantes Benfeitores Espirituais, embora ele tenha 
preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 
celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 
circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 
a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 
doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 
personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 
Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 
ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 
HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 
OS NOSSOS ESPÍRITOS, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 
DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 
E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 
PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 
QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 
TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 
INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 
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altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 
mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 
acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 
pregressas, quando, neste caso, procuram devassar 
determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 
maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 
corpo caloso, que tenhamos assimilado no tramite natural de 
nossa evolução intelectual, levando em consideração que 
determinadas fraquezas morais e emocionais que 
aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam de 
seus interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O 
CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 
Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 
apenas o ritmo mais que natural da Evolução do 
Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 
e a uma maneira sempre diversa de lhe conduzir os estudos, 
sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 
conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 
atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 
eficiente “Numerologia de Pitágoras”, reconhecendo, ele, o 
caráter muito particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência 
Psicológica dos Números. 
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   Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra 
do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 
Xavier, em “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 
140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o 
benfeitor:  

   

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

 

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

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 
– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 
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Dedicatória Especial 

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                
Maria Isaura Campos Cabral                                                                            

(A Reencarnação da Rainha Branca de Castela) por tudo de bom 
e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual 

existência, quando, neste ano de 2017, completo 53 anos de idade 
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 
       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 
luxo de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo 
sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para 
fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE 
DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 
planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 
apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 
matematicamente correta, que é através da própria obra 
Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito 
especialmente, pela própria natureza dos seus 
inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 
assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

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

 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 
com a devida adaptação para este novo livro de Elizabeth 
d´Espérance. 
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Apresentação # 5___________ 

 

   Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 
agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, 
mundialmente denominado como o Rei do Rock. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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A Palavra de Elvis 
Sementes da Liberdade...  

na Magia do Amor!  

Parte III 
 

   Em Homenagem ao dia 09/08/1942: Quando: O líder indiano Mohandas 
Gandhi é preso em Bombaim por forças britânicas. 

. 

 

 

MEUS IRMÃOS! 

SE EXISTE ALGUMA GUERRA BEM VIDA, É 
SOMENTE AQUELE PELA QUAL TRAVAMOS A NOSSA 

SUBIDA PARA O MAIS ALTO, NÃO POR FORÇA 
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BRUTA, MAS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE 
AÇÕES VERDADEIRAMENTE CARIDOSAS!... 

NÃO PODEMOS NOS ESQUECER DE QUE NO 
FRONTISPÍCIO DO ESPÍRITISMO SE ENCONTRA A 

BANDEIRA: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 
SALVAÇÃO.” 

MAS POR QUE DEVEMOS ASSUMIR ESSE 
COMPROMISSO TÃO DOCE PARA COM AS DEMAIS 

CRIATURAS?... PELO FATO DE NÃO EXISTIR 
MANEIRA MAIS LIBERTADORA E MAIS AGRADÁVEL 

DE NOS DESENTENDER COM O EGOÍSMO, 
ENTENDENDO-NOS UNS COM OS OUTROS COMO 

CRIATURAS ESSENCIALMENTE VINDAS DE 
DEUS!... 

 

Elvis TV Special 1977 
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A ÚNICA COISA CERTA QUE HAVEREMOS DE 
ENCONTRAR, SEM SUSTOS E SEM SOBRESSALTOS, 
NA VIDA ESPIRITUAL, É A ALEGRIA DE PODER TER 

FEITO O POSSÍVEL PELA FELICIDADE DOS OUTROS, 
ANTES DA NOSSA PRÓPRIA, POR TERMOS 

SANTIFICADO TODAS AS NOSSAS AÇÕES PELO 
DESEJO ARDENTE EM FAZER OS OUTROS 
FELIZES MAIS DO QUE A NÓS MESMO!...  

POR MAIS QUE VENHAMOS A FUGIR DESSA 
REALIDADE, MAIS CEDO OU MAIS TARDE, 

SEREMOS DEFRONTADOS COM A NOSSA PRÓPRIA 
CONSCIÊNCIA, A QUEIMAR DE ARREPENDIMENTO, 

OU A VIBRAR DE ALEGRIA POR TERMOS NOS 
DESPIDO DE TODAS AS QUINQUILHARIAS 

MATERIAIS NA BUSCA DE UMA PAZ VERDADEIRA, 
DERIVADA DE UM BOM SENTIMENTO DE 
FRATERNIDADE E DE SOLIDARIEDADE. 

 

Elvis nos anos 50. 
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RENDAM GRAÇAS A DEUS POR ESTAREM 
ENCARNADOS, E PODENDO SER ÚLTEIS AOS SEUS 

IRMÃOS DA TERRA. 

TENDO JESUS COMO O NOSSO GUIA MAIOR. 

 

Espírito Elvis Presley 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 09 de agosto de 2017) 
    

   Nota do médium: Mensagem espontânea de Elvis, 
psicografada em Homenagem à querida Amiga Espiritual 
Elizabeth d´Espérance, atualmente reencarnada e 
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em luta íntima pela sua elevação moral numa cidade do interior 
de Minas Gerais, Brasil, adepta do Catolicismo, embora o seu 
irresistível pendor para os interesses do Espírito Imortal pelo 
Espiritismo, e na recordação de sua participação na obra de 
André Luiz, “NO MUNDO MAIOR” (Chico Xavier/FEB), com o 
pseudônimo de Cipriana. 
    

   Já o Espírito de Elvis Presley é bastante conhecido por mim, 
levando em consideração os leitores que já nos acompanham 
há algum tempo, pois ele tem nos ofertado a felicidade de 
podermos manter contato com inúmeras Entidades da Luz que 
tem psicografado por nosso humilde intermédio desde o ano de 
2012, e produzindo por minhas faculdades mediúnicas uma 
quantidade considerável de livros (e-books), sem contar que 
cada um desses Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, 
geralmente, faz com que a minha vidência mediúnica perceba 
“um algo mais” da Vida Espiritual, seja do campo vibratório dos 
seres encarnados quanto no dos desencarnados, e também da 
própria vida mental do nosso Orbe planetário. 
 

   
 

Elvis Presley: Nos anos 50. 
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Apresentação # 6___________ 

 

Clara de Assis, em italiano Santa Chiara d'Assisi, nascida Chiara 
d'Offreducci (Assis, 16 de julho de 1193  — Assis, 11 de agosto de 1253), foi a 

fundadora do ramo feminino da ordem franciscana, a chamada Ordem de 
Santa Clara (ou Ordem das Clarissas).          

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



Livro # 47: “Em Nome de Allan Kardec Vol. 2” – E. d’Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
48 

Ed. e-book: 
2017 

A Palavra de um Santa 

Sementes do Amor...  

na Alquimia da Gentileza! 

Parte II 
 

Em Homenagem ao dia 10/08/1904: Nascimento de Tancredo da Silva Pinto, 
umbandista brasileiro. 

  

 

O tempo vai passando e cada vez mais vamos 
notando que os homens vão perdendo um pouco 

daquela timidez de antes, somente que: ao invés de 
lhes observar nutrindo coragem pelas coisas santas 
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e verdadeiramente sagradas do altar divino do 
Amor e da Solidariedade, vamos lhes vendo 

assumindo a condição de precipitadores da pobreza 
alheia, desconsiderando quase por completo que os 
seus irmãos, encarnados ou desencarnados, fazem 
parte de uma mesma família universal, todos 

bebendo da mesma seiva de tolerância, paciência 
e justiça pela qual o Senhor dos Céus há de mitigar 

a vida tumultuada de todos, quando claramente 
todos estiverem de acordo com o principio 

fundamental da Vida com Ele, e nEle: que é o da 
Caridade! 

Não podemos compreender uma existência na 
Terra, ou fora dela, que não se alinhe com os 

princípios dessa experiência humano-divina, já que 
em todas as paragens do Cosmo vamos nos deparar 
com a beleza pura do Amor, seja por meio de uma 
bagatela de oxigênio ou por uma situação qualquer 
que diga respeito à tremenda agitação dos átomos, 
invariavelmente motivados pelo desejo ardente de 
crescer e construir, obedecendo a essa mesma lei 

do Amor, que nada deixa escapar de sua solicitude. 

Então, criaturas indisciplinadas da Terra, minhas 
irmãs de luta planetária, vamos unir forças na 

execução de uma tarefa que pertence a todos nós: 
a da vivencia em PAZ uns com os outros, deixando 
passar despercebida toda e qualquer manifestação 

de ofensa, compreendendo que para sermos, 
realmente, uma humanidade perfeita, somente 

teremos que amar e servir, não esperando dádivas 
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da terra, mas apenas tolerância, paciência, e justiça 
de Deus, que sabe nos amar como ninguém. 

Lembremos sempre disto: 

- Paciência. 

- Gentileza. 

- E muita compreensão. 

São estas as bases da Verdadeira Vida Feliz no Céu. 

 

 

Espírito Clara de Assis 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de agosto de 2017) 
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   Nota do médium: Mensagem espontânea da 
grande Santa de Assis, que se encontra atualmente 
reencarnada no interior do Estado de Minas Gerais, 
enquanto permanece num corpo material no interior do 
Estado de São Paulo, numa Reencarnação “Múltipla” – 
quando um único Espírito encarna ao mesmo tempo 
em dois corpos fisiológicos na Terra.  
 

   Embora o meu incontido desconforto em destacar as 
mazelas da nossa vida humana, durante a recepção 
dessa carta espiritual, a nossa venerável Santa Clara 
fez questão de, ao lado do nebuloso momento da vida 
emocional dos seres terrenos, deixar evidenciada a 
delicadeza de seus elevados propósitos: não 
encobrindo o mal que teima em existir, antes 
disso, trazendo a baila as nossas mazelas no campo do 
sentimento enfermo, mas fazendo luzir todo o 
patrimônio divino de nossa genética com Deus. 
 

   Mesmo porque, quem tem acompanhado o noticiário 
nacional e internacional, seja pelos órgãos de imprensa 
oficial ou pela Internet, já tomou conhecimento que a 
fome e a miséria voltam a se alastrar pelo planeta, sem 
contar que as pessoas, de uma maneira geral, ao se 
defrontar com tamanha quantidade de crimes, contra o 
patrimônio e passionais, e de guerras, tem nutrido, em 
si mesmas, ainda mais o desejo de vingança, como que 
perdidas neste emaranhado movimento de loucura 
humana, principalmente por verificarmos que muitas 
pessoas, mesmo se dizendo crentes em Deus, 
aparentemente bem intencionadas, têm tratado do 
assunto com tamanha desconsideração pelo outro, 
esquecendo-se todos de que somos irmãos, e por 
isso mesmo o caráter lúcido da mensagem mediúnica 
dessa grande Mensageira da Espiritualidade Superior. 
 

   Não há paz verdadeira sem desprendimento. 
 

   E desprendimento significa: ser verdadeiramente 
caridoso. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 - 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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   Meus filhos e minhas filhas do coração!  

   O momento realmente é de crise, assim como já 
nos alertara a inesquecível benfeitora das Esferas 
Mais Altas: E. d. Espérance, que com sua lúcida 
clarividência moral já nos enfeitava com suas 
palavras de advertência e viva esperança, quando 
no Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A 
Revelação do Amor”, tocava no âmago da questão 
que hoje tratamos com tanto carinho e 
devotamento, prenunciando A VOLTA de São Luis 
IX, visto que a sua “Entrevista do Céu para a Terra 
com Vivaldo Filho” oferecia-nos uma nova luz sobre 
a Mediunidade e a Reencarnação, em suas 
múltiplas possibilidades. 

   Aqui, vemos ela se manifestar mesmo estando 
reencarnada na Terra, fazendo-nos compreender 
que, realmente, os Espíritos não ficam presos aos 
seus corpos materiais durante a reencarnação, 
mesmo estando em estado de vigília, quando 
podem devassar o Mundo Invisível com a ânsia de 
servir à Jesus pelo seu Espiritismo. 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 13 de agosto de 2017) 

   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 
antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade 
Veneranda usa de um pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André 
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Luiz/Chico Xavier, FEB), já que, por intermédio da faculdade 
mediúnica de Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, 
a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha 
Santa de Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – 
A mulher que reinou com o coração”, autoria de Maria José 
Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 
Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou 
célebre pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de 
pães em rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a 
reencarnação de Isabel, prima de Maria, e mãe de São João 
Batista. 

________________________ 

    

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

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

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

As mensagens do 
Espírito da esperança 

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 
surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 
médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço 

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

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

 

Fonte da fotografia na Internet: 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/d'Esperance,+Madame  
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_____MENSAGEM # 1_____ 

    

   Durante toda a vida terrena senti medo dos 

Espíritos, não porque eles poderiam me fazer algum 
mal, já que isso eu mais aguardava da parte dos 
seres encarnados, mas pelo fato de não os entender 
muito bem, não compreender de que maneira 
gostariam de ser tratado por mim, visto que tanto 
por aqui quanto do Lado de Lá a educação e a 
gentileza deve ser um valioso principio entre 
aqueles que realmente desejam de entender. 

   Por assim dizer, eu me dava conta de que entre 
nós, os seres da Terra, sempre há a possibilidade de 
esconder as nossas reais intenções, ou seja, caso 
não confiemos em determinada pessoa, 
naturalmente vamos que maquiando a nossa 
personalidade, e até mesmo o nosso caráter, não 
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necessariamente pelo desejo de fazer algum mal, 
mas pelo simples desejo de nos protegermos 
daquelas pessoas indesejadas, que geralmente não 
nutrem bons sentimentos a nosso respeito, isso, por 
mais que às elevemos à condição de nossas caras 
afeições. 

   São as facetas difíceis da vida material. 

   Então, quando partimos para os Espíritos dos 
mortos – ou aparentemente mortos! –, com o 
passar do tempo, isto já no caso de estarmos 
labutando na mediunidade, vamos tomando 
conhecimento que quase se torna impossível de 
podermos lhes esconder algo que venha de dentro 
de nossas cabeças, quiçá dos nossos corações, pois 
na vida mental e sentimental da cada um de nós, 
estejamos encarnados ou desencarnados, tudo se 
torna a descoberto por meio de uma aura luminosa, 
ou mesmo pálida, e até mesmo muito obscura, a 
qual se manifesta de nós como se fosse um 
maravilhoso aparelho de TV ultra-sofisticado, não 
apenas nos despindo a vida intima como, 
principalmente, nos descortinando o futuro, ou seja, 
fazendo com que determinadas criaturas 
clarividentes possam verificar onde haveremos de 
errar, ou a que crime mais estamos propensos a 
cometer – o futuro para Deus já está escrito, ou 
antes: Ele já nos escreveu! –, cabendo a cada um 
de nós, estejamos na Terra ou fora dela, procurar 
realizar aquela recomendação de Sócrates: 
“Conhece-te a ti mesmo.” 
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   Fora isso, dentro do serviço glorioso da 
Mediunidade com Jesus, é tudo uma questão de 
mais ou menos estudo, atendendo mais ao cérebro 
do que propriamente ao coração. 

   Por causa desse delicadíssimo corpo técnico da 
Doutrina dos Espíritos, sempre secundário, muitos 
irmãos de crença espírita estão perdendo a sua 
reencarnação, se desarvorando uns sobre os outros, 
todos se esquecendo de que o essencial na 
Terceira Revelação é, exatamente, o esforço que 
venhamos a fazer na construção do Reino de Deus 
em nós mesmos, quando isso somente será uma 
realidade quando aprendermos a nos amar como 
Jesus nos amou. 

   Estudemos sim. 

   Entretanto, amemo-nos com urgência, antes 
que a desencarnação nos tome de assalto. 

 

Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de agosto de 2017) 
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_____MENSAGEM # 2_____ 

    

   Irei agora me dirigir mais detidamente aos 
homens de nossa causa evangélica: 

   Meus queridos! por que tanta impaciência com as 
suas mulheres?...  

   Será possível que algum de vocês pudesse 
viver sem o colo caricioso delas? 

   Qual de vocês poderia realizar a façanha da 
reencarnação sem o carinho e sem o calor do corpo 
dessas beldades, que aprouve o Todo-Misericordioso 
colocar sobre a face do Mundo para vos encher de 
mimos e vos trazer a experiência sagrada do gozo 
humano? 
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   Numa só palavra, a sentença dos santos: 
PACIÊNCIA. 

   Nada mais vos pedimos do que paciência para 
com as suas esposas, noivas, namoradas, casos, 
flertes, enfim, para cada uma dessas belezuras que 
haverão de fazer de vossas existências sobre a face 
do mundo uma eterna e deliciosa experiência 
sentimental. 

 

   Tudo bem, reconhecemos que não há como 
interditar no sagrado seio das mulheres aquele 
terrível pendor para as queixas...  

   Porém, se forem persuadidas com carinho e 
estima, e até com certos mimos materiais – 
embora, deter o pecadinho da vida terrena seja 
uma tarefa de todos! –, vão verificar que tudo na 
vida terrena é temporário, até mesmo o mau humor 
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que elas trazem da vida espiritual, pois não há 
hormônio seguro na Terra que lhes assegurem um 
percentual de cem por cento de tranqüilidade 
emotiva, já que a vida terrena nada mais é que um 
lapso de tempo na Eternidade, ou será que vocês 
crêem que elas, a mulheres, são criações da pura 
genética humana? 

   Quando elas saem do Mundo Espiritual na direção 
da Terra, já sabem de antemão qual percentual de 
resistência terão que apresentar, tendo como ponto 
de sustentação aqueles Espíritos masculinos que 
mais poderão lhes assegurar o triunfo da 
Reencarnação, pelo menos em linhas gerais é assim 
que ocorre. 

   Não prestemos muita atenção aos defeitos. Não é 
assim que se fala corriqueiramente na Terra? 

   Enfim, busquem as suas qualidades, pequeninas 
gotas de virtudes que possam lhes animar a alma 
e lhes fortalecer para a Grande Viagem, quando 
todos vocês haverão de se reencontrar felizes e 
satisfeitos, por terem não apenas se suportado, mas 
absolutamente se amado. 
 

   Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de agosto de 2017) 
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_____MENSAGEM # 3_____ 

    

   E agora, para quem devo dirigir a minha 
atenção? 

   Evidentemente, que para elas, no que diz respeito 
ao interesse e às obrigações das mulheres para com 
aquelas criaturas maravilhosas que foram dotadas, 
pelo Todo-Poderoso, de fibra e tenacidade, para 
que sempre pudessem tomar para si a condição 
inalienável de protetores incondicionais das 
mulheres, ou, pelo menos, daqueles Espíritos que 
vibram em outra constelação de romantismo, não 
nos esquecendo que tanto os Espíritos yin (com 
princípios femininos) quanto yang (com princípios 
masculinos) são dotados de semelhanças 
vibratórias, e por que não dizermos hormono-
espirituais, entretanto, como não poderia deixar de 
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ser: são Espíritos individualizados, tanto em seu 
conjunto quanto em sua orbita mais íntima, ou será 
que Deus, na sua plenitude de multiplicidade, 
seria infantil em acreditar que todos poderiam ser 
felizes sendo absolutamente iguais?...  

   Como num Universo sem sal e sem doce?!... 

 

   Vivemos sob o império da Unidade de Deus, 
mas não escapamos à fatalidade do conjunto, 
se é que meus irmãos terrenos podem me 
compreender. 

   De qualquer modo, estamos muito felizes por 
poder afiançar ao conjunto das mulheres que nos 
lêem que cada peça masculina no mundo apresenta, 
em si mesmo, uma parte de cada uma de nós, 
quando sabemos que a maternidade é, antes de 
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tudo, uma atributo da personalidade Yin, ou seja, 
da mulher, mesmo quando as eras tenham feito a 
sua parte em conduzir as criaturas humanas a 
novos conceitos de maternidade, ou reencarnação. 

   Seja lá como for, tanto o homem quanto a mulher 
carecem, urgentemente, de se devotarem com 
ardor e respeito, amizade e compreensão, 
oferecendo à Vida todo o seu esplendor de 
romantismo, embora cada um dentro de suas 
características psicológicas – já que os Espíritos são 
livres para escolher a sua alma-querida, esteja ela 
transitoriamente usando um corpo de homem ou de 
mulher -, e, por esta razão, nada melhor temos a 
pedir para as mulheres do mundo que não seja: 
CARINHO. 

   Que homem sobre a face da Terra seria 
suficientemente louco para deter o beijo sincero e 
o afago generoso de uma viçosa mulher? 

   Pensemos nisto, mulheres. 

   O mundo é nosso. (Risos). 
 

      Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de agosto de 2017) 

   Nota do médium: Nesta última linha do seu 
comunicado mediúnico, a grande Mensageira desejou 
fazer uma alusão ao pensamento de Emmanuel (por 
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Chico Xavier): de que a mulher tem o poder de 
acabar com as guerras no mundo. 

   É pouco ou quer mais? (Risos). 
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_____MENSAGEM # 4_____ 

    

   Bom, agora vou ver se pego os dois grupos, o 

masculino e o feminino, para “lavarmos alguma 
roupa suja” em nome do serviço cristão: 

   Não sou adepta da critica contundente, 
evidentemente que procurando ter aquela gentileza 
tão divinamente acentuada nas palavras de Jesus, 
que nunca ferem e jamais magoam, mas, acima 
de tudo, elevam os espíritos pela Educação da 
Alma, numa busca intransigente pela nossa 
moralização mútua, já que, tanto os desencarnados 
quanto os encarnados, são fatalmente levados pela 
Lei de Deus a se melhorarem sempre, não 
exigindo de si mesmos esforços sobre-humanos, ou 
sobre-espirituais, dentro do natural estágio 
evolutivo em que nos encontremos, mas 
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absolutamente dispostos a se emanciparem de todo 
o mal, já que o mal sempre anda bem próximo da 
ignorância.  

   Então, se não podemos ainda ser totalmente 
perfeitos, que sejamos alguma coisa: 

   - Em gentileza. 

   - Em amabilidade. 

   - Em consideração mútua. 

   - Em afeto. 

   - Em tolerância para com as limitações dos 
outros, antes de sermos tolerantes para com nós 
mesmos. 

   Se já somos capazes de contar inúmeras cédulas 
de 50 ou 100 reais, todo mês que são depositadas 
em nossas contas bancárias pelos nossos patrões, 
em forma de salário justo e suado, é muito certo 
que já podemos contar as pequeninas gotas de 
lágrimas que vertem dos nossos companheiros ou 
companheiras – independentemente de nossa 
opção sexual – por força de uma palavra amarga 
que lhes lançamos sem pensar, ou por conta de 
uma atitude intempestiva que chegou ao coração 
deles como se fosse uma verdadeira bomba 
atômica, fazendo com que a criatura “dos nossos 
sonhos” passe a pensar se realmente tem valido a 
pena ficar ao nosso lado, independente de sermos 
ou não a sua doce alma gêmea. 
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   Por isso, minhas crianças da Terra, antes de 
tomarmos qualquer iniciativa em chocar e em 
ofender o coração alheio, seja o de um homem ou 
de uma mulher, vejamos se já estamos 
suficientemente capacitados para viver a sós, na 
solidão de um mundo que se contorce de egoísmo e 
se aniquila pelo orgulho. 

   Que Oxalá nos dê forças para amar, e amar cada 
vez mais. 
 

      Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de agosto de 2017) 

   Nota do médium: Segundo sabemos, Chico Xavier 
afirmava que “amar o inimigo não significa trazer o 



Livro # 47: “Em Nome de Allan Kardec Vol. 2” – E. d’Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
70 

Ed. e-book: 
2017 

inimigo para a nossa convivência”, quando, a partir 
desse pensamento primoroso, deduzimos que 
devemos auxiliá-lo a distancia, para que o bem que 
desejamos para ele não venha a se transformar em 
tragédia para nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livro # 47: “Em Nome de Allan Kardec Vol. 2” – E. d’Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
71 

Ed. e-book: 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livro # 47: “Em Nome de Allan Kardec Vol. 2” – E. d’Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
72 

Ed. e-book: 
2017 

_____MENSAGEM # 5_____ 

Em Nome de Allan Kardec 

    

   Nossa Senhora do Mundo! 

  Mais uma vez estamos diante do teu glorioso altar 
de paz e de luz, para lhe rogar uma gota de 
esperança para os nossos corações, na maioria das 
vezes: sedentos de amor e arrimo, não por falta de 
Deus, o Nosso Pai Eterno, mas por estamos quase 
sempre na penúria de arrimo e amor de nós 
mesmos, por mais que Jesus, teu filho bem 
aventurado, tenha nos pedido que amassemo-nos 
como ele nos amou. 
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   Mãe Nossa da Eternidade com Deus, dai-nos a 
bendita orquídea do teu profundo sentimento: de 
mulher perfeita que és, para que nós, enquanto 
estagiários na função da maternidade ou da 
paternidade, seja como homem ou mulher, 
possamos dedicar a nossa existência, tanto na Terra 
como no Céu, ao Bem Maior, dando de nós mesmos 
sem aguardarmos reconhecimento algum dos que 
sofrem ou se afligem, todos nossos irmãos em 
dores, pois não há ninguém sobre a vida nesta 
Terra que não tenha a sua parcela do bendito 
sofrimento, que abre os nossos corações para a 
realidade da mensagem consoladora do Cristo 
Amado. 

    
Imagem (a esquerda) de Nossa Senhora a partir de 

informações de Chico Xavier. 

   Como sabemos: “A dor é uma benção que 
Deus envia aos seus eleitos.” (O.E.S.E.). 



Livro # 47: “Em Nome de Allan Kardec Vol. 2” – E. d’Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
74 

Ed. e-book: 
2017 

   E como eleitos permanentes desta solicitude do 
Todo-Misericordioso, lhe pedimos, Mãe Celestial, 
abranda em cada um de nós o desejo pelo que é 
errado, fortalecendo-nos o caráter pela luz do 
Evangelho, insistindo junto a nós pela vitória 
definitiva de nossos Espíritos...  

   Sim, pois não há como vencermos sem que, 
acima de tudo, obtenhamos o arrimo divino da tua 
bem-aventurada proteção. 

   Insiste conosco, Mãe Amantíssima, não nos 
desamparando à própria ignorância. 

   Assim seja. 

 

      Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de agosto de 2017) 
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Experiências científicas sobre a mediunidade 

   Durante sua vida, Mme. d'Espérance teve sua mediunidade estudada 
por diferentes pesquisadores. O Dr. William Oxley conseguiu cultivar por 
três meses uma planta materializada pela médium, que permaneceu 
durante esse tempo dentro de uma estufa. Outros estudos foram 
realizados por Alexander Aksakof e pelo prof. Butlerof, catedrático de 
Química da Universidade de São Petersburgo, todos obtendo resultados 
satisfatórios de acordo com suas intenções.[2] 

Notas 

2 Ir para cima↑ LUCENA, Antônio de Souza e GODOY, Paulo 
Alves. Personagens do Espiritismo (Do Brasil e de Outras Terras). 2ª 
ed., São Paulo: Edições FEESP, 1997. Pág. 61. 

Texto acessado pelo médium Vivaldo P. S. Filho em 30/12/2016: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_d'Esp%C3%A9rance  

   Nota do médium: Novas descobertas biográficas na Inglaterra sobre 
D´Espérance foram adicionadas ao nosso Livro # 19: “UM NOVO 
AMANHECER”, por André Luiz. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos                                                    
Elizabeth d´Espérance                             

& André Luiz                                                           
Com Espíritos Diversos    
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SEGUNDA PARTE 

As mensagens dos 
Espíritos  Superiores 

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 
surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 
médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço 

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

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

 

Elizabeth Rosemond Taylor, DBE (Hampstead, 27 de fevereiro de 1932 —
 Los Angeles, 23 de março de 2011), foi uma premiada atriz anglo-

americana nascida na Inglaterra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor 
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_____MENSAGEM # 6_____ 

 

       A bem da verdade, todos nós estamos fazendo 

alguma coisa pela elevação do Mundo Material, 
embora possa parecer que tudo seja somente 
tristeza e agonia, já que até mesmo nas ações 
intempestivas de agressão exclusiva contra a 
mulher, ou exclusivamente contra o homem, na 
vingança contra as pessoas que buscam um pedaço 
de terra para plantar e colher, e no ataque 
medonho contra o inocente transeunte no intuito de 
lhe levar o caro aparelho de celular, vamos ver uma 
ação terrível dos seres ignorantes e maus da Terra 
sendo cuidadosamente providenciada pela Mão de 
Deus, não de maneira extemporânea, sem controle 
e sem a devida custódia do Bem Maior, mas 
oferecendo a todos, de ambos os lados das 
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ações, seja entre os que executam o crime terrível 
ou entre os que se vêem assaltados pela loucura 
alheia, a Lei de Ação e Reação sendo executada. 

 

      A maioria de nós que já transitamos há algum 
tempo pelo Espiritismo, e mesmo pelos vários 
movimentos do Espiritualismo, é bem certo que já 
tivemos a feliz oportunidade de estudar as obras de 
ANDRÉ LUIZ, pela incomparável lavra mediúnica 
de Francisco C. Xavier, que, naturalmente, nos 
oferecem uma visão mais ampla das coisas do 
Mundo Material em relação direta, ou substancial, 
ao Plano dos Imortais, e por esta mesma razão não 
há como fugirmos a realidade dos fatos:  

SOMOS SERES IMORTAIS TEMPORARIAMENTE 
ACRISOLADOS AO CORPO DE CÉLULAS 
MATERIAIS, E SENHORES DO NOSSO               

PRÓPRIO DESTINO!! 
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   Se observarmos bem, mesmo que seja somente 
pelo prisma da materialidade, de uma maneira 
absolutamente cartesiana, vamos racionalmente 
verificar que a vida planetária é um curso 
primoroso de boas ações, que, quando não 
bem compreendidas, ou não colocadas à disposição 
da própria criatura humana, segue um curso diverso 
daquele pelo qual foi inicialmente providenciado 
pelos Poderes de Deus, fazendo com que o controle 
da Humanidade seja perdido, por ela mesma, e 
logicamente se manifestando o caos social, pela 
perda das boas ações. 

   Aqui, nos detivemos ao conjunto humano, o que 
vale dizer que em toda e cada ação nossa do dia, 
das horas, e dos minutos, vamos nutrindo a tela 
eletro-magnética do planeta terreno – o 
denominado Inconsciente Coletivo de Carl G. Yung – 
de uma atmosfera sadia ou insalubre, de acordo os 
nossos pendores emocionais e mentais. 

  

   Um verdadeiro espelho espiritual. 

   E novamente, recordando André Luiz (pelo incrível 
Chico Xavier): “Afora tu mesmo, ninguém te 
decide o destino.” 
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   Precisamos nos educar. 

   A inadiável reforma moral preconizada por Allan 
Kardec precisa tomar um fôlego maior entre os 
espíritas, e os demais religiosos terrenos, com isso 
evitando um grande caos para si mesmos, quanto 
um efeito bumerangue, e quase sem fim, entre as 
demais pessoas da vida planetária, evitando não 
somente uma tragédia coletiva, de vibrações 
encadeadas, mas, acima de tudo isso, espalhando o 
Bem-Venturoso por toda a parte sobre a Terra. 

   

   Por isso, meus irmãos, que o Mestre e Salvador 
do Mundo nos recomendou em sua Boa Nova: a 
orar e a vigiar a cada passo do caminho. 
 

      Elizabeth Raylor (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de agosto de 2017) 
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   Nota do médium: Esta graciosa Mensageira das 
Altas Esferas da Terra, trata-se de uma grande amiga 
espiritual que temos, que sabe muito bem o que quer e 
faz as coisas para o meu aprendizado de maneira 
absolutamente inusitada, quando, para me ilustrar em 
relação a sua vida de Espírito-mulher, não hesita em 
me mostrar o seu belo e torneado quadril por 
debaixo de sua roupa astral, não somente me deixando 
surpreso como, até certo ponto, encabulado. 

   Meu Deus! Que mulher maravilhosa!! Não vejo a 
hora de partir para o Mundo dos Espíritos, somente 
para lhe pedir a mão em casamento. (Risos). 

 

   Dessa maneira, a querida Liz Taylor sempre me deixa 
atualizado em relação à nossa Sexualidade no 
Mundo Maior, que corre como por aqui, somente que 
mais encantadora e mais carregada de belas emoções. 
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Rita Hayworth____________ 

 

Rita Hayworth (nome artístico de Margarita Carmen Cansino; Nova 
Iorque, 17 de outubro de 1918 — Nova Iorque, 14 de maio de 1987) foi 

uma atriz norte-americana de ascendência hispano-irlandesa, que atingiu 
o auge na década de 1940 e tornou-se um mito eterno do cinema.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Hayworth  
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_____MENSAGEM # 7_____ 

 

      nós, os Amigos Espirituais desencarnados, 

sempre que possível, estamos nos propondo a 
voltar ao Mundo Material por meio da mediunidade, 
nem sempre bem orientada (risos), é certo, mas em 
todas as circunstancias movidos do desejo de 
realizar o Bem na vida dos nossos amigos terrenos, 
sempre buscando alinhar o nosso pensamento com 
as necessidades e, mesmo, com as condições 
psicológicas e intelectuais dos que buscam entre os 
seres do Espaço alguma fagulha de luz que possa 
lhe trazer verdadeira paz e perfeita alegria. 
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   Se por um lado nos sentimos constrangidos em 
aceitar um aparelho mediúnico pouco adestrado e 
pouco instruído para fazer brilhar em solo terreno a 
mensagem Consoladora dos Espíritos do Senhor, 
não há como expressar em palavras humanas a 
grande satisfação que sentimos ao verificarmos que 
alguma coisa, pelo menos, fizemos de bom, e 
sempre em nome do verdadeiro amor: naquele 
sentimento elevado forjado no âmago do 
coração da gente. 

  

   Entretanto, para que cumpramos com essa tarefa 
generosa e sempre gratificante para os nossos 
Espíritos, há inumeras barreiras a serem 
vencidas, pois, quando partimos do Mundo Maior 
para o meio ambiente astral terreno, buscamos 
conciliar o nosso ardente desejos de servir com a 
nossa grande preoculpação em fazer “a grande 
travessia” espiritual, de uma Região de Luz para a 
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Terra obscurecida dos seres materiais, já que pelo 
caminho vamos nos deparando com certas 
sofisticadas armadilhas preparadas por Espíritos 
inferiorizados e altamente teconologicos, com 
caracteristicas psicologicólogicas que lembram, em 
muito, os satanicos seres das narrativas biblicas, 
em nada bobos e absolutamente astutos, 
sempre desejando capturar algum Espírito Superior 
para, quando desejarem, fazer alguma espécie de 
troca, sim, pois de posse de um dos nossos, vão, 
eles, tentando barganhar a soltura de algum dos 
seus que, por sua vez, foram levados pelos Agentes 
da Luz para estâncias de tratamento médico e 
moral, da Vida Mais Alta, ou mesmo quando, por si 
mesmos, tentaram se desgarrar dos seus antigos 
comparsas das sombras... 

   Então, meus amigos planetários, vejamos que a 
coisa não é bem simples como muitos de vocês 
acreditam que seja!.. Por esta rasão, vamos 
pedindo a compreensão de todos no que toca aos 
nossosco municados de Além-Túmulo, que, acima 
de tudo, visam carregar os corações humanos da 
alegria do Evangelho de Jesus, antes de carregar 
os seus cérebros com alguma parcela de 
conhecimento técnico. 

      Rita Hayworth (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de agosto de 2017) 
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   Nota do médium: É muito curioso, desde quando eu 
comecei na mediunidade há vinte e um (21) anos atrás, 
como eu venho percebendo o Mundo Espiritual, seja em 
termos de Regiões Elevadas ou das Esferas de dor e 
sombras, quando me deparo com visões clarividentes 
que me fazem testemunhar a realidade dos filmes 
de ficção científica da Terra.  

 

    Ainda mais quando visualizo Espíritos inferiores 
vivendo numa região dimensional muito próxima da 
nossa, praticamente a um suspiro de nós, fazendo-
me crer que somente pela misericórdia de Jesus, 
mesmo, que é o grande Governador da Terra, eles não 
avançam com tudo sobre cada um dos encarnados, 
embora estejam, literalmente, sobre o nosso encalço, 
procurando nos perturbar a vida moral. 

   E isto não é um “privilégio” exclusivo da nossa vida 
planetária material, pois por Lá por Cima, por assim 
dizer, já que não há embaixo e em cima no Universo, 
as coisas se processam em outros níveis de 
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pensamento e tecnologia, obrigando aos Espíritos Mais 
Elevados a se aperfeiçoarem cada vez mais, tanto 
mentalmente como, seguramente, cientificamente. 
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Louis Armstrong__________ 

 

Louis Daniel Armstrong (Nova Orleans, 4 de agosto de 1901 — Nova 
Iorque, 6 de julho de 1971) foi um cantor(tenor) 

e instrumentista (trompetista, cornetista, saxofonista), que foi considerado "a 
personificação do jazz". Louis Armstrong é famoso tanto como cantor quanto 

como solista, com seu trompete.  

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



Livro # 47: “Em Nome de Allan Kardec Vol. 2” – E. d’Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
91 

Ed. e-book: 
2017 

_____MENSAGEM # 8_____ 

 

       Não pensem vocês que, uma vez passando para 

o Lado de Cá, conseguirão realizar aquele 
“delicioso” sonho de férias eternas!... Risos... Não 
Mesmo!! 

   Muitos de nós, quando nos encontramos 
encarnados na vida terrena, não pensa em outra 
coisa senão deitar em berço esplêndido, crendo que, 
ao morrermos, vamos nos deparar com uma vida 
espírita carregada de deliciosas emoções 
infrutíferas, como se no Mundo Espiritual, pelo 
menos nas Esferas de Luz, nós, os desencarnados, 
não tivéssemos tomado, ainda, a responsabilidade 
maior do Universo:  
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A DE DEIXAR PARA TRÁS A LONGA PREGUIÇA 
DAS ERAS, E PASSAR A EXECUTAR TAREFAS QUE, 
ACIMA DE NOS TRAZER GRANDES EMOÇÕES, NOS 

FAÇAM SERES, OU PERSONALIDADES, 
VERDADEIRAMENTE MELHORES!!! 

   Não vamos arruinar os sonhos encantados de 
vocês, nosso irmãos planetários, em um só piscar 
de olhos, não mesmo!... E por esta razão, podemos 
assegurar que realmente, por aqui, tudo é felicidade 
plena, tudo se realiza de maneira a nos deixar 
embriagados pela divina certeza do Amor de Deus 
por nós!... 

    

   Mas tudo isso tem um preço, meus filhos. 

   O da nossa eterna boa vontade para com os que 
carecem do nosso socorro e da nossa paciente 
tolerância, como no caso dos Espíritos encarnados 
na Terra Material (5ª. Esfera Espiritual). 
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   Não há como não escaparmos a esta fatalidade, 
lamentamos informar aos que justificam a sua 
tremenda falta de caridade por meio de um 
pensamento estranho ao Senhor da Vida, atento 
que é às coisas que dizem respeito aos seus filhos: 
A MORTE NOS DARÁ A “PAZ”! 

   Bem, para ser sincero, essa deleitosa “paz” ainda 
não foi alcançada por nenhum Espírito Superior, não 
na Região em que me encontro atualmente: a 9ª. 
Esfera Espiritual da Terra, pois, por aqui, temos 
ainda que nos envolver em duros e sofisticados 
combates sanguinolentos com uma constelação 
imensa de seres que, por enquanto, só pensam em 
conquistar pela força da violência e da maldade. 

   Com toda a certeza que os Amigos do Bem Maior, 
em nada, se adéquam às suas múltiplas formas de 
combate, pois, para nós, a vida é um precioso 
patrimônio de Deus que temos que preservar a todo 
o custo, e, por isso mesmo, antes de pensar em 
atacar ou revidar: o nosso ideal é sempre o de 
nos defender. 

   Assim deve pensar uma sociedade realmente 
pacificada. 
 

   Louis Armstrong (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 13 de agosto de 2017) 
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Karen Carpenter____________ 

 

Karen Anne Carpenter (New Haven, 2 de março de 1950 — Downey, 4 de 
fevereiro de 1983) foi uma cantora e baterista norte-americana cujo sucesso 
obteve alcance internacional no período entre o fim dos anos 1960 e o início 

dos anos 1980, época em que junto a seu irmão, Richard Carpenter, formaram 
a dupla The Carpenters.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Karen_Carpenter  
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_____MENSAGEM # 9_____ 

 

       Notemos bem que os Espíritos Amigos vão 

pincelando aqui e dando outra pincelada ali no que 
diz respeito à nossa Região Espacial dentro do 
conjunto de Esferas Espirituais da Terra, de maneira 
a não mortificar demasiadamente os nossos leitores 
com situações vivaz violentas, pelo menos não de 
uma maneira abrupta, já que as ocorrências 
violentas de nossa comunidade, ou melhor, de seu 
em torno dimensional, por enquanto, escapa ao 
entendimento dos seres terráqueos comuns, a não 
ser daqueles de vocês que amam a ficção 
cinematográfica e televisiva do Mundo Material, pois 
que ai vocês poderão chegar algo perto do que 
realmente temos do Lado de Cá, em termos de 
tecnologia e forças de defesa, que não deixa de ser 
de combate. 
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   Sempre é muito doloroso para nós, os seres 
espirituais já tocados pelo sentimento mais 
apurado, falar sobre essas coisas, não por falta de 
vivacidade e compreensão, mas porque é sempre 
mais agradável aos Espíritos Superiores falar de 
amor do que de guerra, ou coisa parecida. 

   É claro. 

  

   Mas dependendo da situação, somos obrigados a 
nos servir de imagens mais fortes, para que de 
alguma maneira cheguem à mente dos irmãos da 
Terra a realidade (parcial) da Vida de Além-Túmulo, 
sem que isso possa estraçalhar o coração daqueles 
que gostam dos nossos comunicados, que ao invés 
de lêem sobre conflitos tecnológicos e mentais 
preferem nos ouvir falando do delicioso carinho 
que é o amor, o bendito amor que devemos ter 
por todas as criaturas!... 
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   De maneira um tanto aproximada, vamos dizer 
que a nossa Esfera de ação se encontra mais 
avançada que a região terrena em 300 anos de 
vida, isso em tecnologia, já que moralmente 
estamos bem mais avançados. E por esta razão, 
temos capacidade de avançar sobre os seres 
infernais sem que isso signifique um atentado 
contra as suas vidas materiais – Sim, materiais 
mesmo, já que do Lado de Cá somos tão humanos 
quanto vocês ai na Terra, embora já tenhamos 
desenvolvido exuberantes facetas da Mediunidade. 

   A tecnologia mecanizada é outro aspecto de nossa 
avançada Sociedade – sendo que em cada Região 
de nossa 9ª. Esfera há gloriosas Entidades que, 
cada um a sua maneira, se dedica ao esforço de 
criar novas ferramentas de Segurança e Lazer, de 
Saúde e Cultura, para que, cada vez mais, todos 
integrados numa mesma comunidade de Almas de 
Deus, embora cada uma mantendo a sua 
individualidade e a sua liberdade, vivamos em paz e 
promovamos a paz entre os povos e civilizações do 
Universo. 

   Deus conosco. 

   Karen Carpenter (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 13 de agosto de 2017) 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos                                                    
Elizabeth d´Espérance                             

& André Luiz                                                           
Com Espíritos Diversos    
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TERCEIRA PARTE 

A HORA DA VERDADE 

Com LAMENnAIS 
____________ 

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 
surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 
médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço 

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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   A Verdade Espírita Segundo 
a Biografia de Allan Kardec:            

São Luis está de Volta! 

 

   A verdade pode se apresentar cristalina e 
evidente, ou sob o véu de algum sinal, levando-se 
em consideração o direito e o desejo do seu autor 
em lhe dar luz segundo a natureza dos seus 
propósitos e a capacidade de compreensão daqueles 
que haverão de lhe devassar essa mesma verdade, 
não nos esquecendo de que cada indivíduo poderá, 
ou não, aceitar tal verdade dependendo do caráter 
de suas intimas intenções. 
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   Sempre tem sido dessa maneira no decorrer da 
História humana, quando verificamos uns e outros 
rebuscando a verdade das coisas e dos fatos que só 
lhe interesse aos propósitos, infelizmente, nem 
sempre bem intencionados. 

________________________ 

“Acresce que, numa mistificação que se propaga de 
um extremo a outro do mundo e por entre as mais 

austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, 
alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, 

pelo menos, quanto ao próprio fenômeno.”  

Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item III, 93. 
Edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – FEB, 5/2013. 

________________________ 

   É bem possível, e voltamos a contar com isso, 
que os demais adeptos do Espiritismo e do 
Espiritualismo se empolguem pessoalmente com 
estes nossos estudos pela Nova Ciência da 
“Numerologia Espírita”, oferecendo ao 
trabalho de Decodificação dos “Sinais” & 
“Códigos” Secretos de Deus do Espiritismo 
um sopro maior de vitalidade, visto que ele, o nosso 
São Luis/Vivaldo Filho é um só (risos), pois não há 
meio mais atraente de se constatar uma verdade 
que não seja pela supremacia da universalidade... 
Embora, como estamos vendo, todo o trabalho 
desempenhado pelo nosso médium-mentor traz, em 
si mesmo, um impressionante conjunto de 
maravilhosas evidências e provas matemáticas 
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perfeitamente UNIVERSAIS, e isto absolutamente 
ocorrendo dentro de todas as obras produzidas pelo 
mestre Allan Kardec, até aqui analisadas pelos 
seus Guias e Mentores, sem contar as inúmeras 
obras vertidas do Mundo Maior pelas faculdades 
mediúnicas do querido Chico Xavier, quanto da 
própria Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira), com 
isso, deixando o mundo espírita, verdadeiramente, 
perplexo diante de tamanha luminosidade, pois os 
fatos matemáticos que têm sido apresentados 
demonstram um controle permanente do Plano 
Espiritual Superior sobre as ocorrências de natureza 
literária da Terceira Revelação Divina. 

   E contra fatos não há o que argumentar. 

A NUMEROLOGIA ESPÍRITA 

   

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

4, 7, 8, 9, 10 e 17. 
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   Vamos nos aproveitar da parte: NOTAS 
COMPLEMENTARES, do magnífico livro: “Biografia 
de Allan Kardec”, em sua 1ª. edição do ano de 
2015, pela Companhia Editora Nacional, com isso 
dando o mais de autenticidade possível a este nosso 
novo serviço de decodificação, naturalmente que 
não nos esquecendo que lá trás, em alguns livros 
anteriores (a exemplo dos Livros # 40, 41 & 42), 
fizemos um estudo mais detalhado desta mesma 
obra de Henri Sausse, o insuperável biógrafo de 
Allan Kardec:  

- Palavra “sucessor”: que por si só já nos sugere 
uma VOLTA daquele Espírito que mais atuou ao 
lado de Allan Kardec, São Luis de França, que foi 
o presidente espiritual da “Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas”, fundada pelo codificador: dentro 
do texto corrido – do seu começo para o final – 
desta página # 185 de Biografia de Allan Kardec, 
cai sobre a palavra de # 26. 

- Palavra “sucessor”: que por si só já nos sugere 
uma VOLTA daquele Espírito que mais atuou ao 
lado de Allan Kardec, São Luis de França, que foi 
o presidente espiritual da “Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas”, fundada pelo codificador: dentro 
do texto corrido – do seu final para o seu começo – 
desta página # 185 de Biografia de Allan Kardec, 
cai sobre a palavra de # 44. 

   Pois agora vejamos o que podemos deduzir desse 
fiel esforço dos Espíritos do Senhor na tarefa de 
deixar determinados sinais e códigos secretos 
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para, numa época oportuna, serem devidamente 
decodificados por aquele que voltaria na condição 
de “sucessor” de Allan Kardec, não mais ajudando 
o mestre a Codificar o Espiritismo, mas fazendo a 
Decodificação do Espiritismo: 

- 2 + 6 = 8: O exato mês (8) da morte de São 
Luis IX (Vivaldo Filho). 

- 4 (do # 44): O exato mês (4) do nascimento 
de São Luis IX (Vivaldo Filho). 

_____________    

   E o # 4 que restou (do # 44)? 

   Mas esse sagrado número quatro (# 4) nos diz 
ainda mais, quando em “O Evangelho Segundo 
o Espiritismo” nos dá a chave para esse 
enigmático quebra-cabeça-matemático-espiritual, 
pois que é Allan Kardec que apresenta São Luis em 
perfeita harmonia com o nosso estudo sobre as 
Reencarnações Sucessivas do Santo Rei de França: 
 

Capítulo IV (4)                                                                                      
 

Ninguém poderá ver o Reino de 
Deus se não nascer de novo,                                                                                      

 

da 131ª. edição (Edição Histórica), tradução de Guillon 
Ribeiro, 5/2013, pela Editora da FEB, com duas 

mensagens de São Luis sobre reencarnação, nos 
itens 24 e 25, com uma nota de Kardec no item 26. 

_____________    
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   Como acabamos de verificar, tanto de cima 
para baixo como de baixo para cima, numa 
contagem metódica de dentro do texto preparado 
pelo biógrafo de Allan Kardec, o grande médium 
Henri Sausse, numa 1ª. edição brasileira de 2015, 
no mesmo ano em que foi dada a publicidade pela 
Internet do livro original: “SÃO LUIS IX”, vemos a 
exatidão dos inequívocos fatos da Matemática de 
Deus. 

_____________    

   Finalizando, procurando deixar os nossos queridos 
leitores vivamente convencidos dos nossos humildes 
propósitos, e tão estarrecidos quanto acaba de ficar 
o nosso Vivaldo Filho ao ser sugerido a dar mais um 
movimento a frente nesse estudo, vejamos: 

- 26 + 44 = 70. 

   Fechando divinamente o que divinamente foi 
providenciado pelos Poderes Superiores da Vida 
Planetária da Terra: 

- 7x o # 10: O exato dia (10) do nascimento 
de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 10x o # 7: O exato mês (7) de julho do 
nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

_____________    

   Cremos que, por aqui, já fizemos um algo mais 
para que outros espíritas estudiosos se levantem 
diante do que lhes aguardam em serviço com Jesus 
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Cristo, deixando claro aos nossos sinceros amigos 
terrenos que há muito ainda o que fazer, não 
somente sobre esse tema, por mais generoso e 
empolgante que seja para a Ciência Espírita, por se 
tratar de um trabalho sobre Reencarnação e 
Mediunidade, mas porque sempre estamos a 
precisar tocar no nome do Espiritismo, como 
Mensagem Consoladora de Jesus de Nazaré para 
toda a Humanidade. 

 

   Lamennais (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 13 de agosto de 2017) 

   Nota do médium: É calro que o estudo desse 
específico capítulo por Henri Sausse, em sua “Biografia 
de Allan Kardec”: Notas complementares, não para 
por ai, cabendo a outros virem em nosso auxílio. 
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   Decidimos, sob a permissão do Alto, fortalecer o 
estudo de LAMENNAIS com mais um detalhe 
matemático sobre essa decodificação do capítulo: 
Notas complementares de: “A Biografia de Allan 
Kardec”, em sua 1ª. edição do ano de 2015, pela 
Companhia Editora Nacional, quando cremos que os 
nosso companheiros de Doutrina Espírita ficarão ainda 
mais envolvidos por esta nova informação, 
perfeitamente ajustando-se ao propósito de 
LAMENNAIS em afiançar o desejo do Mundo Maior em 
divulgar a tarefa futura (atual) de São Luis IX: 

   Somemos todos os # das páginas desse capítulo 
simbólico que evidencia a preocupação de Allan Kardec 
com o seu sucessor, a partir da palavra-chave, ou 
palavra-código – “sucessor” – destacada pelo 
Espírito Lamennais na apresentação de Henri Sausse, o 
biógrafo impar de Allan Kardec: 

- 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191 + 192 + 
193 + 194 + 195 + 196 + 197 + 198 + 199 + 200 + 
201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 = 4508. 

- 4: O exato mês (4) do nascimento de São Luis IX 
(Vivaldo Filho). 

- 8: O exato mês (8) da morte de São Luis IX 
(Vivaldo Filho). 

   Como também pode ser: 

- 4 + 5 = 9. 

   O enigmático mês (9) de setembro, do ano de 2012, 
quando Vivaldo P. S. Filho completou a primeira 
parte original da sua primeira obra pela mediunidade 
psicográfica, propriamente dita, “MENSAGENS DE 
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ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 
Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 
Clara de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, 
pelo Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 
Xavier/FEB), quando o # 9 também representa a 9ª. 
Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural 
e Ciência), de onde tem partido a maior parte das 
Entidades da Luz que tem me auxiliado na produção 
dos livros psicográficos. 
 

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

___________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

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

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

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

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

___________________ 
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   Quando fechando esse esquema de Decodificação 
do Espiritismo, pelo menos em linhas específicas, 
segundo este estudo inicial por LAMENNAIS: 9 (do 4 + 
5) + 8 = 17. 

   Temos exatamente os números-chaves: 

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

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

_____________   

  

_____________   
   Como vemos: o milagre da dobradinha (conexão) 
São Luis IX/Vivaldo Filho volta a acontecer diante 
dos nossos olhos. 

   Espíritas: “Amai-vos e Instruí-vos.” (O.E.S.E). 
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_________________________ 

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

verdade.” 
– Santo Agostinho                            

(354–430 d.C.) 
_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

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

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 
antecedência de mais de um ano, o assassinado do 
primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 
procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 
e de fato foi assassinado um ano depois de 
acordo com o que fora previsto no código 
secreto da Bíblia. 
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   Durante três mil anos um código da Bíblia 
permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 
computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 
israelense, que provou o fato publicando as 
provas num jornal científico de renome, e 
confirmado por matemáticos famosos no 
mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 
descrição completa de uma descoberta científica 
que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 
repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 
parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 
que aconteceram milhares de anos depois de a 
Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 
Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 
eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 
Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 
colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 
ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 

Deus na Terceira Revelação. 
  

http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-
biblia.html    

 
   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/216, e 

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

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 
Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

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

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

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

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

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

 

– Santo Agostinho 

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

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

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

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como 
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato 
dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo 
nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa 
perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 
da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 
bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 46 
obras anteriores. 

 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 
natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 
contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 
outra pessoa que seja, também, médium de variadas 
faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 
conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 
produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 
conjunto numa coleção de  mais de quarenta (40) livros de 
inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 
maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-
transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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do Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 
Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), 
Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane 
Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. 
O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do 
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 
História, facultando desse modo uma maior precisão 
numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 
Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 
perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 
cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

   Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão 
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa 
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 
trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 
carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 
para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo 
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 
esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, 
Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em 
outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara 
e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 
as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), 
como ficou evidente nos registros fotográficos 
(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos 
ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 
dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 
presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 
técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 
tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 
Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais 
uma prova material, mesmo que circunstancial, e 
documental, particularmente em torno da “Reencarnação 
Programada da Família Real de França” do século XIII, 
assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 
na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 
somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a de 
Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 
pag. 410, 411 e 412, adaptado pelo benfeitor a partir do seu texto original para 
esta nova versão de 13/08/2017, em “EM NOME DE ALLAN KARDEC”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 
dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia 

Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os 
estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 
“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 
com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 
caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________  
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos                                                    
Elizabeth d´Espérance                             

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

 

 
 

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

 

Irmã Rosália (Espírito) 
 

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

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

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

________________ 
 

   
 

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

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

 
________________ 

 
Vivaldo P. S. Filho 

(médium) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 
 

       
 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

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

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

entre elas”. – Allan Kardec 

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

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 
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ESTA É A CONTINUAÇÃO DO FANTÁSTICO      
LIVRO MEDIÚNICO:  

"SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da 
Codificação Espírita” 

 

São Luis de França REVISITADO 

 

 

   Com novas e impressionantes Revelações Matemático-
Transcendentais, a partir dos "Sinais" & "Códigos" 
SECRETOS deixados pelos Prepostos de Nosso Senhor 
Jesus Cristo na Obra de Allan Kardec, de Chico Xavier, e 
na Bíblia Sagrada!... 

LANÇAMENTO OFICIAL EM NOSSO SITE ESPÍRITA EM            
09 DE NOVEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AOS          
20 ANOS DA MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO  
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A CONTINUAÇÃO E O COMPLEMENTO DA OBRA 
ORIGINAL SOBRE SÃO LUIS IX 

  "SÃO LUIS IX - REVISITADO" 
 

Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade e 
Canuto de Abreu 

  

   Aqui temos o novo livro mediúnico "SÃO LUIS 
REVISITADO", que se trata da continuação da obra que 
deu origem às Revelações sobre a VOLTA de São Luis de 
França no solo brasileiro do século 20-21, agora em 
comemoração dos 20 anos de tarefas mediúnicas de 
Vivaldo Filho no Espiritismo. 
 

   Novos fatos matemáticos foram descobertos nas obras de 
Allan Kardec e Chico Xavier em forma Sinais e Códigos 
Secretos de Deus que haverão de estarrecer a todos os 
sinceros adeptos da Terceira Revelação, e estudiosos da 
Reencarnação, como um todo. 
 

   Além das inúmeras Entidades da Vida Maior que auxiliam 
os Autores Espirituais deste novo compêndio de luz, dentro 
do conjunto da obra, foram adicionados capítulos muito 
particulares assinados pelos veneráveis Espíritos Hernani 
G. Andrade e do Prof. José Herculano Pires, que fazem 
importantes Revelações Matemáticas muito bem 
documentadas, como capturadas na versão original do 
DVD: "Pinga-Fogo COM CHICO XAVIER" (na versão 
elaborada em 2006 pelos COMPETENTES PRODUTORES 
DA VERSÁTIL HOME VIDEO, sob o comando de Oceano 
Vieira de Melo), sobre a vida passada de Vivaldo Filho como 
O Poeta dos Escravos, Castro Alves, assim também como 
São Luis de França. 
 

   São vários estudos minuciosamente capturados pelos 
Agentes da Vida Maior, que focam na VOLTA do Espírito 
São Luis em diversas Vidas Sucessivas, além de 
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encontrarmos aqui outras tantas mensagens espirituais de 
valor inestimável para o Espiritismo-Evangélico. 
 

   Já ao seu final teremos uma empolgante Entrevista 
Inédita com São Luis de França (reencarnado), num 
misto de Mediunidade e Animismo, conduzida pela gloriosa 
Entidade  Santa Isabel da Hungria, e mais duas 
belíssimas Mensagens do Espírito: Allan Kardec, uma do 
dia 09 de setembro de 2016, e outra quando, no dia em 
que se comemora o seu aniversário de 212 anos de 
nascimento, em 03 de outubro de 2016, celebra a sua 
amizade e estima pelo Diretor Espiritual da "Sociedade 
Espírita de Paris" ao tempo da Codificação da Doutrina 
dos Espíritos, mensagem esta psicografada por Vivaldo 
Filho, a encarnação atual de São Luis IX... 
 

   Além de empolgantes Mensagens Espirituais assinadas 
pelos generosos Espíritos: Chico Xavier, Veneranda, Santa 
Clara de Assis, Elvis Presley, William Crookes, Erasto, 
Timóteo, São Luis IX, Fénelon, Léon Denis, Emmanuel 
(Reencarnado), André Luiz, Hernani Guimarães Andrade, 
Martins Peralva, Neio Lúcio/Santa Marina, Inácio Ferreira, 
Odilon Fernandes, Gabriel Delanne, Sigmund Freud, 
J. Herculano Pires, dentre outros grandes Benfeitores da 
Vida Maior, alguns deles que vieram da 9a. Esfera 
Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) e 
que, em suas últimas passagens pela vida planetária foram, 
e ainda o são, inesquecíveis astros e estrelas do cinema e 
da música brasileira e internacional.  
  

Livro # 26: 433 pág. Ricamente Ilustrado!! 
  

 LANÇAMENTO OFICIAL EM NOSSO SITE ESPÍRITA                           
EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016: 

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 
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E veja também outros títulos!! 

UM SÉRIO ESTUDO SOBRE                     

MÉDIUNS E MEDIUNIDADE 

     

Com o auxílio, pelo menos, dessas três (3) obras da lavra mediúnica 
de Vivaldo P. S. Filho, cremos que os médiuns da atualidade, e mesmo 

do futuro, tanto quanto os demais sérios investigadores da Alma 
Humana, haverão de conhecer, um pouco mais, sob os diversificados 

aspectos da Mediunidade com Jesus Cristo, e devidamente 
embasados no pensamento racional e lúcido, amoroso, e todo moral 
de Allan Kardec e Chico Xavier, que, naturalmente, podem vir a servir 

de grande auxílio para o desvendar dos Grandes Mistérios do Mundo 
Psíquico e Mental da Criatura e do Universo.  

– André Luiz (Vivaldo Filho) 

As obras mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho       

“Os Espíritos Superiores tem trazido pela nossa modesta 
mediunidade algumas das mais surpreendentes revelações 

espirituais sobre Mediunidade e as Vidas Sucessivas, quando 
temos tido a oportunidade de verificar a autenticidade das 

informações reencarnatórias por uma série de dados e evidências 
matemáticas precisas, e que estão de acordo com as orientações 

de Allan Kardec e Francisco C. Xavier.” – Vivaldo Filho 
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Breve Lançamento da Coleção André Luiz                 
Pelo médium Vivaldo P. S. Filho 

 

    

André Luiz está de volta neste novo lançamento: Livro # 25:  

“Um Novo Amanhecer - Volume 3”                                    

E com a graciosa e competente participação da Mentora Elizabeth 
D´Espérance e outros grandes Espíritos da Vida Maior!!! 

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS 26 LIVROS 
PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM ESTÃO DISPONÍVEIS PARA 

OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 
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Pinga-Fogo no Além 

     COM CHICO XAVIER 
 

    
   Pelos Espíritos Ramiro Gama  
   & Almir Guimarães 
   (139 pág.) 
   Livro # 23 
 

   Aqui voltamos a ver um livro de pura beleza 
espiritual!... 
 

   Um obra cunhada pelos Espíritos da Falange da 
Verdade no esforço de alimentar os corações e as 
mentes dos seres encarnados na Terra com mais 
alguma informação pela palavra generosa e sempre 
amiga de Francisco Cândido Xavier, já que aqui o 
seu Espírito nos revela mais alguma coisa da Vida 
Maior, na sua síntese e na sua sempre delicada 
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maneira de encarar as dificuldades alheias, embora 
sem perder a sua sabedoria e a sua disciplina 
espiritual. 
 

     

   Ricamente ilustrado e com um novo estudo 
matemático sobre a Reencarnação atual de São 
Luis de França (Vivaldo P. S. Filho), a partir de um 
raríssimo E HISTÓRICO exemplar da 1a. edição 
de 1961 do grandioso livro: "SEARA DOS 
MÉDIUNS", de Emmanuel, por Francisco Cândido 
Xavier (pela Editora da FEB), estudo este realizado 
pelo Espírito do Evangelista São Mateus. 
   Cremos que nenhum devotado espírita poderá ficar 
sem estudar essa obra, que ainda apresenta lindas 
mensagens dos Espíritos de Luz: Veneranda (Santa 
Isabel de Aragão), Elvis Presley, e Paracelso. 
 

   LANÇAMENTO OFICIAL: 
   REALIZADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016. 
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Em Nome de Allan Kardec 

 

  
 

Pelo Espírito  

Elizabeth d´Espérance 
Livro # 27 (149 pág.) 

  

   Temos aqui mais uma obra de grande beleza 

espiritual!... 
 

  Um precioso trabalho produzido a partir do coração 
generoso e da mente vigorosa dessa grande Entidade da 
Luz, sob a regência dos Espíritos da Falange da Verdade 
que, por ela atualmente estar reencarnada no solo 
brasileiro, trataram de lhe conduzir o Espírito amoroso e 
magnânimo em momentos específicos e especialíssimos 
de Emancipação da Alma ao endereço material onde 
atualmente se encontra a bela Alma de sua Alma, que, na 
condição de médium da Seara Espírita, tratou de lhe 
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receber a visita iluminada e a de seus colaboradores 
espirituais diretos que lhe ajudaram a compor mais esta 
pérola doutrinária da Terceira Revelação. 
 

   Como os livros anteriores, vemos aqui um trabalho 
ricamente ilustrado e com um novo e impressionante 
estudo matemático sobre a Reencarnação atual de São 
Luis de França (Vivaldo P. S. Filho), somente que agora 
tendo como foco principal desse mesmo estudo da Nova 
Ciência da "Numerologia Espírita" a 
Reencarnação (Matematicamente) Programada  da bela 
Elizabeth d´Espérance, A INESQUECÍVEL MÉDIUM 
INGLESA DOS EFEITOS FÍSICOS!!!... (tão estudada em 
suas múltiplas faculdades psíquicas por eminentes sábios 
do final do século XIX), a partir de um específico exemplar 
da 7a. edição de sua aclamada autobiografia: "NO PAIS 
DAS SOMBRAS" (Editora da FEB), estudo este realizado 
pelo Espírito Grabriel Delanne. 
 

   É certo que nenhum espírita sincero e fervoroso poderá 
ficar sem estudar essa nova empolgante e muito delicada 
obra, que apresenta lindas mensagens dos Espíritos de 
Luz: Veneranda (Santa Isabel de Aragão), Elvis Presley, e 
Santa Clara de Assis, dentre outros queridos mensageiros 
da 9a. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou 
Cultural e Ciência), que foram grandes astros e estrelas da 
música e do cinema nacional e internacional: Elizabeth 
Taylor, Tony Curtis, Mussum, Frank Sinatra, Hedy 
Lamarr, etc... 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 04 DE JANEIRO DE 2017 

 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 
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LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 04 DE JANEIRO DE 2017. 

 

Obra Ampliada em 07/01/2017 com um 
Capítulo Especial assinado pelo grande                    

Espírito de Allan Kardec. 
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MENSAGENS ESPÍRITAS 

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

de quarenta (40) obras psicográficas ricamente ilustradas, em E-BOOKS: 
Completamente: “Grátis”!! 

______________ 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens Espirituais 
sobre Ciência, Filosofia e Religião (inéditas), os Amigos da Vida 
Maior, em grande parte da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), consolam, 
esclarecem e animam os corações humanos, sempre desejosos que 
se encontram de transmitir aos companheiros encarnados na Terra: 
mais Amor e mais Carinho, mais Educação e mais Orientação, com 
palavras carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 
de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles que se 

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

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

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

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

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 
 

  

Toda hora é hora de se fazer um bem, seja por meio de 
uma palavra que retire alguém da indecisão, seja através 
de um delicioso sorriso, e até mesmo de um abraço bem 

apertado que possa transmitir calor humano a alguma 
pessoa que se sinta solitária. 

Seja como for, meus filhos, a benção da Caridade é oferta 
de Deus para todos a todo o momento, endereçando a 

cada um de nós: o convite da nossa generosidade para 
com todos. 

Espírito Teresa de Ávila 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 13 de agosto de 2017) 

By Elizabeth d´Espérance/A FALANGE DA VERDADE                                                                        
(SEM FINS LUCRATIVOS – 08/2017)  


