Ed. e-book:
2017-21

Livro # 38: “BATE-PAPO COM W. CROOKES” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA COMO
CODIFICADA POR ALLAN KARDEC

Um Bate-Papo com W. Crookes
Pelo Espírito André Luiz
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______________________
As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (ebooks: PDF) foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura
espiritualista. Por isso mesmo, rogamos carinhosamente aos detentores de seus direitos
autorais levarem em consideração que todo o esforço aqui é unicamente por força da
Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também
de qualquer desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir qualquer lucro
financeiro.
The pictures and the extracts presented in our works were captured in various sources
of the Internet and in spiritualist literature’s works. For this reason, we kindly ask the
copyright owners to take into consideration that all the effort here is only for the sake of
charity, fraternity and solidarity. Also, we have no interest, on part of the medium Vivaldo
P. S. Filho, to gauge financial profit.
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus

______________________
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______________
“Entidades sábias e benevolentes, que já se
desvencilharam totalmente dos envoltórios
terrenos, basta que o desejem, para que distâncias
imensas sejam facilmente anuladas, a fim de que os
seus elevados ensinamentos sejam ministrados,
desde que haja cérebro possuidor de capacidade
receptiva e que lhes não ofereça obstáculos
insuperáveis.”

(Emmanuel, “EMMANUEL”, cap. XXIX, O PROCESSO
DAS COMUNICAÇÕES, Francisco Cândido Xavier,
pela Editora da FEB)

______________
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Os Diretores Espirituais
do Médium Vivaldo P. S. Filho

Veneranda (Santa Isabel de Aragão)
Francisco Cândido Xavier
Elizabeth d´Espérance
Adolfo Bezerra de Menezes
André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas)
Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas)
São Paulo (Apóstolo)
Erasto (no lugar de Emmanuel)
Santa Clara de Assis

____________

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

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS Relatos de um Médium Espírita"
_______________________
Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na
integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou
cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.)

_______________________
PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS

No campo da mediunidade, cada médium com sua
condição receptiva, quanto cada espírito com a sua
capacidade transmissora.
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Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa
que se articula entre os Dois Mundos, na qual
espírito e médium se complementam, por serem
interdependentes.
A obrigação de estudar e de conhecer compete
tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não
pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do
outro.
Neste livro, que devemos ao esforço sincero do
confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina
Espírita, nos deparamos com inúmeras informações
hauridas em outras fontes e experiências por ele
mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores
mediúnicos com Jesus.
Temos certeza de que esta obra será de grande
utilidade para todos os estudiosos do tema em
pauta – Mediunidade –, descortinando novos
horizontes à compreensão de muitos.
Conforme temos dito noutras oportunidades, se o
Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do
Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente
ser estudada como sendo um de seus ramos mais
importantes de especialização.
É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a
requisitar, cada vez mais, a participação consciente
e responsável do medianeiro no intercâmbio entre
os Dois Planos da Vida.
Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o
médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que
de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do
Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não
fazem qualquer sentido, sem que se volte para
nossa necessidade inadiável de renovação íntima.
_______________________
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho:
Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa
primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS
MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS
MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA –
Relatos de um Médium Espírita", Organizado pelos
Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido
Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este
assinado pelo eminente médico e benfeitor
desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon
Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião
íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e
Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das
lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do
Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro.
Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de
um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em
Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias
obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com
a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli
("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de
Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo
Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e
inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier.
Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente
tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais:
10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e
os demais: de sua própria autoria mediúnica e de
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com
o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um
dos maiores biógrafos no Brasil do
Apóstolo da Mediunidade.

_______________________
Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF),
basta que o interessado vá diretamente para o específico link:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio
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Segundo informações dos médiuns Chico Xavier & Waldo Vieira, a amigos pessoais,
o Espírito do Dr. Carlos Chagas se utilizou do pseudônimo de: ANDRÉ LUIZ, para
psicografar pelo Chico, quanto pelo Waldo. (Vivaldo P. S. Filho).

Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (Oliveira, 9 de julho de 1879 – Rio de
Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi
um biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista brasileiro, que
trabalhou como clínico e pesquisador.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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Apresentação # 1

Querida Marcia! não há maior beleza na vida dos
seres, e até mesmo das coisas, que aquele
sentimento todo generoso e acolhedor das Almas
Amigas, quando sabemos que é pelo AMOR DE

UNS PARA COM OS OUTROS que nos faremos
fiéis discípulos do Cristo, amando-nos uns aos
outros como Ele nos amou, ofertando carinho e
respeito, afeto e ternura, em obediência à Lei

Maior, já que não há como amarmos
verdadeiramente ao Supremo Provedor da
Vida sem que estejamos perfeitamente ajustados
ao coração de uns e de outros pela grandeza do
dom de amar: seja no tesouro do Sexo, seja

na benção da Família, seja na alegria entre
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Companheiros de luta diária, ou na vida de
Sociedade...

Não podemos nos esquecer, estimada irmã, de que
tudo triunfa quando o bendito Sentimento se
expressa sincero e devotado por meio de nossos
corações!...
Seja sempre Muito Feliz.

ANDRÉ LUIZ
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 02 de maio de 2017)
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Nota do Médium: Mensagem que foi dedicada a
uma querida irmã espírita do Estado de São Paulo, que
é uma estudante de Apometria. – Que se trata de uma
Técnica de Desdobramento criada e promovida no
Brasil pelo Dr. José Lacerda de Azevedo.
Nota do médium em 25/05/2021:
Que já teve a oportunidade de estudar algum dos
nossos Livros iniciais, deve ter notado que, em relação
a mim mesmo, a parte científica da Doutrina exerce um
fascínio todo especial sobre o meu Espírito, claro que
sempre me conduzindo pela parte Moral de nossa santa
causa, pois, na condição de espíritas convictos que
somos, devemos ter em mente que a Religiosidade de
nossa causa se sobrepõe naturalmente sobre as demais,
mas, então, como eu ia dizendo, desde o comecinho que
as minhas faculdades psíquicas me dão condições de
acessar os Planos Espirituais de uma maneira muito
clara, lucida, particularmente em estado de vigília,
não somente em seu aspecto visual como fluídico, este,
em particular, em condições de franca materialização,
muitas vezes me deixando tocar nos delicados corpos
espirituais de Seres belos quanto Elevados Moralmente,
por exemplo, visto que os Planos Inferiores também, em
determinadas ocasiões, me dão a clara certeza de que
eles, os Espíritos sombrios, estão a nossa espreita a todo
momento, somente aguardando a nossa displicência
para nos perturbar a alma, mas, de qualquer maneira,
vamos procurando aproveitar estas situações para
enriquecer a nossa modesta tarefa no Livro-Espírita, e
assim, quando possível, vamos tratando de fazer a
publicidade de um ou outro episódio!!...
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_______ Em tempo _______

Como temos dito no decorrer de Livros seguidos, pelo
menos de algum tempo para cá, tem sido por uma
questão de reconhecimento e de permanente gratidão a
quem nos escreve e vem se manifestando pelo nosso
Perfil & Página do Facebook, por exemplo, que temos
lhes dado espaço em nossa obra mediúnica, para
podermos lhes trazer para mais próximo do nosso
humilde esforço espiritual, para que de alguma
maneira elas e eles, que tanto amamos, que já nutrem
algum carinho pelo que temos produzido intensamente
desde o ano de 1996, possam também fazer parte desta
benção Literária, que é mediúnica e de pesquisa, que
definitivamente vem do Plano Espiritual Superior e que
tem se derramado sobre as nossas cabeças.

_____________
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Se não for demais, eu constaria de pedir a cada leitora
e leitor que, se possível, divulgue os nossos atuais
mais de cem (100) livros mediúnicos (virtuais: em
PDF.) nas suas redes sociais e entre os seus familiares e
amigos, para que o nosso Espiritismo possa avançar no
Plano Material sempre com aquele frescor de amizade
que tanto empolgava os doces cristãos primitivos, aliás,
nos dias atuais de pandemia da Covid-19 o que mais
estamos necessitando, além de fazermos a urgente
Caridade Material aos que mais necessitam, é de
realizar a grande benção da Caridade Moral, em forma
de Livros que venham a edificar a alma das pessoas, na
lembrança do que, certa vez, o grande Emmanuel disse
(O Consolador, Chico Xavier, Editora FEB): “O homem
precisa mais de luz do que de pão.”
Não podemos deixar passar a rica oportunidade que o
Senhor nos dar agora, para ajudarmos a promover a
grande Obra da Doutrina Espírita, já que toda ação
que venhamos a realizar no Bem haverá de nos retornar
ao Espírito como uma luz divina que nos socorrerá a
própria existência, em qualquer parte dos Universos de
Deus que estejamos.
Afinal, aqui, como em qualquer parte, estamos todos
aprendendo e trabalhando para o Cristo.
Não é mesmo?
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______****______
O Presidente Espiritual da
‘Sociedade Espírita de Paris’,
ao tempo da Codificação Espírita com
Allan Kardec, no século XIX.

Uma das encarnações passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho,
nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil.

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

______****______
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Um Bate-Papo com

William Crookes
Do Espírito

André Luiz

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho

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

____ “Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me
serviria.” (São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo
o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO).
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Carmem Miranda & Cary Grant.

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste
trabalho espiritual:

“Um bate-papo com William Crookes”, foram

capturadas em fontes diversas da Internet e em obras da literatura
espiritualista. Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos
autorais levarem em consideração que todo o nosso esforço aqui é,
unicamente, de utilidade pública, por força da Caridade, por conta do
sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também

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

1a versão: 05/2017 by Vivaldo P. S. Filho
OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 05/2021.

Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de André
Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as
obras anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho
que fazem referência à atual Missão do Espírito de São
Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da
Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade
Espírita de Paris”, orientando de mais perto os
sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da
Verdade.
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EM COMEMORAÇÃO DOS

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

Galeria de Valois, no Palais Royal, local de lançamento de O Livro dos
Espíritos em 1857.

Como diria Emmanuel, por meio de Chico Xavier: “O
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo
continuado de serviço empolgante e trabalho renovador,
os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à
obra deles mesmos, que não pode ter solução de
continuidade!...
Quem desejar reproduzir partes de meus livros
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a
nossa específica obra como a fonte de consulta.
Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua
venda.
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DO MÉDIUM

Rogamos

aos nossos amigos leitores que queiram nos

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

Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”.
Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos
especialistas encarnados da língua portuguesa, que,
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta obra
psicográfica.
______________
Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito
singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que
temos recebido por meio de singelas manifestações de
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...
Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por
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meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração
com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço
que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a
tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos arraiais do
Espiritismo, quando ele se despoja por completo dos
interesses mercadológicos, sempre em contrário caminho
aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa da
Cristandade, todo trabalho na mediunidade orientada em
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier deverá ser
invariavelmente “gratuita”.

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

Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35
& 36, Editora LEEPP, Uberaba-MG, do ano de 2007).
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas
modalidades à minha tarefa no trabalho e na confraternização.
Procurem no fundo, não na superfície.”

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

O Médico-Amigo de Chico Xavier!

Prezado amigo Vivaldo,
...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos
leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre
muitas delas como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora
e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a
Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...
Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores
se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras
polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente
preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz...
–

ELIAS BARBOSA

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,
ocorrida em Uberaba/MG, em 03 de fevereiro de 2011).
Extrato do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”,
por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.).
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___________
A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA”
APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA
DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO
DOS “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS:
INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA
ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C.
XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA
RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE
SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA,
RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS
FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A
AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO
PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS
NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO
CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE
UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,
E DE UMA ALMA CARIDOSA.

A Equipe da Verdade
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)

___________
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa,
cujas diversas partes foram tratadas
separadamente, depois coligidas num corpo
metódico, quando puderam ser reunidos
materiais suficientes. Esta parte da ciência
espírita mostra desde já que não é uma
concepção sistemática individual, de um homem
ou de um Espírito, mas produto de múltiplas
observações, que tiram sua autoridade da
concordância existente entre elas.”

–
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de
1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais,
parte I, 1ª. edição, FEB, 2004).
O destaque no texto de Kardec é nosso.
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do

Médium Vivaldo P. S. Filho

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista
Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão, coproduzido por ele mesmo na TV Itapoan (SBT Bahia), em
homenagem ao Rei do Rock, Elvis Presley. Agosto de 1991.

O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais
graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha
preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como
Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias
psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a
depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz
questão de se fazer perceber com a personalidade marcante
do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente
me deixa completamente envolvido pela emoção e pela
sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e
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sábia, embora muito simples e muito amável!) –, nos orienta
que o caráter de “novo”, aqui apresentado pela nossa
Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se
constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe
mesmo, devotado ao interesse de expressar uma
vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e
específica, da já conhecidíssima “Numerologia”,
reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito
valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que
acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos
Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das
ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação
Universal, dentro das suas disciplinas particulares e
especializadas.

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

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

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do
Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações
e a uma maneira sempre diversa de lhe conduzir os estudos,
sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os
conceitos básicos.

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

___________
- “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos
domínios da numerologia, fugindo ao escopo de nossas
cogitações espirituais. E continua: ”Os números, como as
vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em face
de nossos imperativos de educação, temos de convir que
todos os números, como todas as vibrações, serão
sagrados para nós, quando houvermos santificado o
coração para Deus, sendo justo, nesse particular,
copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado,
esclarecendo que os números foram feitos para os homens,
porém, os homens não foram criados para os números.” (Os
grifos são nossos).
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Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta
obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do
Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa vez,
apresentamos uma importantíssima opinião do grande
médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia:
(...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da
Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo
princípios de origem Superior, atentem para a importância do
extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no
tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item
16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 - Araras/SP), que nos
traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier)
para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz
da Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as
informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi
encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos:
P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na
influência dos números na vida das pessoas, ou da
comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos
números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho
de José com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser
dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7
dezessete vezes, etc. Até que ponto se pode crer na presença
dos números em nossas vidas? R – A numerologia deve trazer
em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos
adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não
disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas
das autoridades que se manifestam nessa área de
investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de
que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos
Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos
números de que estejamos necessitados para que a vida nos
conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso
acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como
ciência para o domínio de nossos conhecimentos. (...). Nota do
médium: Os grifos são meus.
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_____________________

“Os Números são a Linguagem Universal
ofertada por Deus aos humanos como
confirmação da verdade.”
– Santo Agostinho (354–430 d.C.)
_____________________
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_______________

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno

Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao
Espiritismo, se encontram ainda tão fervosoramente
ligados, por sentimento de volupia, aos interesses da
materia carnal. Cremos, que os tempos são outros!... Ou
procuramos cumprir as nossas tarefas e deveres diante do
Cristo Amado, ainda hoje, ou seremos obrigados, por
força da Divina Lei, a seguir, às sós, por caminhos
tremendamente obscuros, e terrivelmente sofridos.

– Espírito Neio Lúcio
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015)

Se desejas realmente ser fiel a Deus, cuida de ti primeiro.
Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada
gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado
ao longo de seu próprio caminho.

– Emmanuel
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de março de 2014)

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa,
jamais poderá ser a única.

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

_______________
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na
vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam
pacificamente os domínios da memória, tão logo se
desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os
laços nobres e dignos que os aguardam na Vida Superior, para a
continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que
lhes diz respeito.”

- Instrutor Druso
(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª.
edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008).
Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A
lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é um
fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O grifo no
comentário do benfeitor Druso é nosso).

“O estudo acurado das leis que regem o Mundo dos Espíritos trará a
cada um de nós, sem exceção, a ciência, senão perfeita, pelo menos,
muito próxima da realidade a que está subordinado os variados
processos reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra...”
– Espírito Allan Kardec/Vivaldo P. S. Filho (médium)
Salvador/BA, 19 de junho de 2014

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental
e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta,
pois, dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele
fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no
nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa,
e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam
apresentar-se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao
apogeu da verdade absoluta.”
– Allan Kardec
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1, janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004)
Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso.
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As Obras Básicas do Espiritismo: constitui-se por cinco livros.

O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE
AMAR UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE
LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS
DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO
EVANGELHO.
A CONFIANÇA E A LEALDADE NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO ESCRITOS
NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ
SALVAÇÃO”...
FICA-NOS CLARO, QUE: SOMENTE PELA PROPOSTA DE UM SERVIÇO
INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS
PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE
RASTEJANDO PELOS VALES DE SOMBRAS E DE DOR, DE DEPRAVAÇÃO E
DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE
DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS
DE INÚMERAS MANEIRAS, E DE NÓS MESMOS, SEJA PELO MUNDO
EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O
NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E
COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL:
SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!!

Espírito

André Luiz

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:

Maria Isaura Campos Cabral (A Reencarnação da Rainha Branca de
Castela) por tudo de bom e de generosidade que me lecionou durante a minha
atual existência, quando neste ano de 2019 completo 55 anos de vida.
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Século XIII

1973

1972

Século XXI

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

1188

— Melun,

A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria Isaura
C. Cabral é mesmo de assombrar! Os amigos não acham?!...

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à
minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.
– Vivaldo P. S. Filho
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___________

Minha amada mãezinha, no dia 26/05/2021, sendo levada ao ‘Drive de
Saúde’, em Salvador/BA, por minha querida irmã Morgana Rúbia, para
tomar a 2ª. Dose da tão almejada vacina contra a covid-19...

___________
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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo.
Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis-collector Erik
Lorentzen (www.elvisfiles.no), pela mesma gentileza.
O meu afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner
(Norway), que durante anos consecutivos à frente do Flaming Star deu exemplos
magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos seus fãs, que, mesmo na
condição impressionante de “ateu”, tem nos demonstrado o que é ser um verdadeiro
Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend!

Elvis Presley e a 9ª. Esfera Espiritual da Terra
(Arte em geral ou Cultural e Ciência)
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a

“Numerologia Espírita”
A “Numerologia Espírita” nada mais é que o
desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo
de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo sentido da
metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para fazer luzir do
Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS,
invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária,
dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos apenas que lhes
devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta,
que é através da própria obra Espírita, de Allan Kardec & Francisco
Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos
seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos,
assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo 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 fundamentalmente Evangélica, não podemos nos
esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de
maneira cientificamente racional e lógica.
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Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”,
com a devida adaptação para este livro de André Luiz &
Espíritos Amigos.
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Bate-Papo com William Crookes
Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que continuam na lida!

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM
BAIANO VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO,
CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA, PSICOSCOPIA E
PSICOMETRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES
TAMBÉM EM HOMENAGEM AO LIVRO:

“Sol nas Almas”

Com A Palavra: O Grande Benfeitor!
Em termos de Mediunidade, não há como não nos
ampararmos no AMOR e na INSTRUÇÃO,
confiando a nossa casa mental não somente à
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cultura do saber, pela compreensão adequada dos
mecanismos que envolvem tamanha gama de
tecnologia do Mundo Invisível, porém é pelo
sentimento bem sentido e bem direcionado que
todos os trabalhadores da mediunidade haverão de
se manter lúcidos, assim perfeitamente ajustados ao
pensamento do glorioso Do Mestre da Mente, que é
Jesus, absorvendo das forças sublimes dos Planos
Espirituais Superiores todo o manancial de proteção
e carinho, luz e bondade, que os tornarão não
apenas capacitados para auxiliar e socorrer, como
para serem muito amados e muito servidos.
A Lei é também de Permuta.

Emmanuel (Espírito reencarnado)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de maio de 2017)
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____________________
Nota do médium em 25/05/2021:
Por esta época, a da psicografia, tínhamos a presença
astral deste grande benfeitor
quase que
constante em minha lida humana e mediúnica, embora,
como a maioria de nós já saibamos, ele já esteja
reencarnado no interior do Estado de São Paulo desde o
ano 2000, isto sabemos em caráter doutrinário pelas
próprias informações que foram trazidas a público por
Chico Xavier quando ele também ainda se encontrava
reencarnado, dando-me ao coração não somente a
simpatia dos Espíritos de Luz, mas me deixando mais,
muito mais seguro em relação a minha própria missão
como médium, visto que a sua gloriosa presença astral
faz com que nos sintamos verdadeiramente amparados
pelo Plano Espiritual Superior!!...
Hoje em dia, quando me sinto um pouco mais
tarimbado, por assim dizer: algo menos ansioso pela
presença mais ostensiva dos meus Benfeitores & Amigos
da Vida Maior (risos), ele me deixa um tanto mais livre
pela atuação de outros Espíritos Amigos, até porque
quem ficou, agora, em seu lugar, de uma maneira mais
dedicada, foi o
, Discípulo de São Paulo,
então, nem de longe posso me considerar a descoberto
da Assistência dos Seres de Luz!!... – Risos.
____________
No Espiritismo, consta-se que Erasto teria sido um dos
mensageiros mais importantes entre os que tiveram textos
publicados nos livros de Allan Kardec. A Erasto se atribui a frase
"Mais vale rejeitar dez verdades do que admitir uma única mentira,
uma única teoria falsa".[1]
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1.

Kardec, Allan (1861 (primeira edição em francês)). «O Livro dos Médiuns». O
Livro dos Médiuns. Consultado em 05 de novembro de 2018 Verifique data
em: |acessodata=, |data= (ajuda)

Erasto de Paneas – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

____________
Que Oxalá seja louvado.
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UM ESTUDO MATEMÁTICO SOBRE A VOLTA DE
SÃO LUIS DE FRANÇA É APRESENTADO NAS OBRAS
MEDIÚNICAS DE VIVALDO P. S. FILHO, INTEGRALMENTE
ALINHADO COM OS LIVROS MAIS VENERÁVEIS
DO ESPIRITISMO & DO ESPIRITUALISMO!!!

A Reencarnação-Chave também
estudada na Bíblia Sagrada!!!
_____________
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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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Os agradecimentos da Mentora

Voltemo-nos para o Cristo, rendendo graças a
Ele por ter nos felicitado com mais este interessante
NOVO VOLUME (o de # 6) que encerra esta nova e
grandiosa Série de Livros Espirituais por André

Luiz, que, em seu conjunto, trouxe o pensamento
de seis (6) diferentes
Segundo as Orientações de

, por
meio também de preciosas mensagens e instrutivas
Entrevistas Inéditas, dando um toque todo
especial ao serviço mediúnico de nosso querido
pupilo Vivaldo P. S. Filho (A Reencarnação de São
Luis de França), pois que até aqui testemunhamos a
manifestação de algumas das belas Entidades da Luz
que orientaram os serviços espirituais dos médiuns
da Codificação Espírita!...
Sim, foram poucas páginas em cada um destes
SEIS (6) VOLUMES VIRTUAIS, entretanto, como
sempre, precisamos estar atentos: de que é no
pequeno frasquinho onde, geralmente, se
encontra o melhor perfume, e de todos temos o
Amor e a Instrução.
Muita paz a todos.
(Espírito)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de maio de 2017)
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Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos
antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda
usa de um pseudônimo (no Livro:
, André Luiz/Chico
Xavier, pela FEB), já que, por intermédio da faculdade mediúnica de
Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, a mesma, se
trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de
Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – A mulher
que reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora
Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012).
A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a
Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre
pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de pães em
rosas.
Ela é reverenciada no dia 4 de Julho, data do seu falecimento.
De minha parte, posso testemunhar que ela foi a reencarnação de
Isabel, a prima de Maria (por uma Reencarnação “Múltipla” com
esta mesma!), e mãe de São João Batista.

_______________________

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

Maria foi às montanhas, a uma cidade de Judá. (Lc 1:39).
http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html
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PRIMEIRA PARTE

As Mensagens de
__________

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

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), no Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do precioso projeto em curso estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em
PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”,
pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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William Crookes_________

William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de
abril de 1919) foi um químico e físico britânico. Freqüentou o Royal College of
Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia. Em 1861, descobriu um elemento
que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de tálio,
do grego thalos, um broto verde, que é o elemento químico de número atômico 81. Também
identificou a primeira amostra conhecida de hélio, em 1895. Foi o inventor do radiômetro de
Crookes, vendido ainda como uma novidade, e desenvolveu os tubos de Crookes,
investigando os raios catódicos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
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Capítulo # 1

QUERIDA T.! SÓ TENHO O QUE AGRADECER A
JESUS PELA BELEZA DE PODER TER A SUA
AMIZADE, FAZENDO-ME NÃO SOMENTE UMA
PESSOA FELIZ COMO, TAMBÉM, UM ESPÍRITA DE
SORTE, QUANDO POSSO TESTEMUNHAR, MESMO
QUE À DISTÂNCIA, UM CORAÇÃO TÃO AMIGO E
TÃO GENEROSO!...
DEUS LHE ABENÇOE, QUERIDA AMIGA!...
VÁ RESOLVENDO A SUA VIDA ÍNTIMA COM O
ENTUSIASMO E COM A ALEGRIA DOS
VERDADEIROS ESPÍRITAS-CRISTÃOS, NA
LEMBRANÇA DE ALLAN KARDEC PARA OS
SEAREIROS DE LYON, SEMPRE ESPERANÇOSOS
PELO REINO DE DEUS, EMBORA ESTEJAM
AMARGAMENTE TRAVANDO LUTAS COM
AS COISAS DE MAMON!...
ALEGRIA, HEM?!... (RSRS)...

William Crookes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 02 de maio de 2017)
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Nota do médium: Hoje mesmo, bem no dia em que
eu escrevi a carta mediúnica acima, mas somente vindo
a saber algumas horas mais tarde de que fora Sir
William Crookes que a havia me inspirado, fui tomado
pela grata surpresa de que esta graciosa e cativante
Senhora T., vivendo no sul do Brasil, que havia hoje
mesmo me pedido para ser seu amigo pelo Facebook, se
tratava da reencarnação atual de Katie King, ou seja,
o Espírito da garota que havia se manifestado pela
mediunidade de Florence Cook, e como racionalmente
investigada por este eminente sábio inglês, e que serviu
de material cientifico para a realização do excelente
Livro: “FATOS ESPÍRITAS” (atualmente no Brasil pela
Editora FEB).

Nas fotos acima temos Katie e seu pai Henry. E por questões
pessoais não identificaremos a atual personalidade de ambos.

_________________
“Katie King was believed by Spiritualists to be the daughter
of John King, a spirit control of the 1850s through the 1870s
that appeared in many séances involving materialised spirits. A
spirit control is a powerful and communicative spirit that
organises the appearance of other spirits at a séance. John
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King claimed to be the spirit of Henry Morgan, the buccaneer
(Doyle 1926: volume 1, 241, 277).”
https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Cook

_________________

Uma vez tendo sido afiançando primeiramente pela
clarividência intuitiva e depois pela clarividência
psicrométrica – vidência mediúnica à distância, nesta
oportunidade, por meio de uma fotografia recente/atual
dela onde pude ver as duas auras magnéticas distintas,
tanto a de Katie quanto a de T., uma sobreposta a outra
– de que, realmente, eu estava me deparando com a
reencarnação atual de Katie King, mesmo que pela
Internet, tratei de me assegurar de fatos históricos pelas
suas fontes biográficas, quando percebi que os autores
que a realizaram na brasileira Wikipédia se deram ao
trabalho, também, de compor os seus dados com fontes
negativas em relação ao gigantesco trabalho de
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investigação cientifica realizado por Crookes em relação
aos fenômenos atentamente estudados com a médium
Florence Cook, com isso me trazendo tristeza, não pela
muito justa e sempre necessária contraditória, mas pelo
fato de já termos passado tantos anos e amadurecido
demais sobre as coisas verídicas da Vida Espiritual e,
mesmo assim, ainda terem pessoas que levam a sério
tais desserviços ao crescimento da Humanidade, pois,
até hoje, ficamos a pensar se seria lúcido alguém, em sã
consciência, cogitar que um espírito tão valoroso e do
quilate de Sir William Crookes poderia, naqueles dias
recuados do século XIX, ter se dado o desplante de
produzir “fenômenos espirituais falsos”, e para agradar
a quem, se ele já era um dos mais sábios e consagrados
cientistas de seu tempo?!...
(Risos... Só rindo mesmo...).
De repente, uma vez pensando em recuar da ideia de
me aproveitar desta específica fonte da Wikipédia (que
tanto prezo e sempre utilizo em meus trabalhos de
pesquisa!), fui literalmente impedido pelo próprio
Espírito de Crookes, quando percebi e senti meu braço
direito sendo vigorosamente seguro para que isso eu não
viesse a fazer, pois, segundo ele: “Não faça isso, Vivaldo,
pois que todo o tipo de informação é sempre útil, mesmo
aquela que, mais ou menos, não nos agrada pela falta
de precisão e independência... É preciso dar confiança ao
nosso próprio trabalho, pelo testemunho de lealdade à
verdade.”
Mas, não ficou somente por ai, pois uma vez tendo
realizado esta pesquisa biográfica pela Internet, fui de
encontro ao Livro: “FATOS ESPÍRITAS”, que possuo

55

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 38: “BATE-PAPO COM W. CROOKES” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

em minha coleção de obras doutrinárias, em sua 11ª.
edição – 1ª. Reimpressão – pela FEB, 2008, tentando
ver ai se surgia mais algumas evidências que pudessem
ligar uma personalidade (a de Katie King) a outra
personalidade (a de T.), quando, então, pude verificar,
verdadeiramente assombrado, que os fatos-chaves, pela
Decodificação, se tornam patentes a cada instante de
cada Estudo, especialmente quando temos a nosso favor
a metodologia: numérica, literária & editorial, que temos
empregado pela “Numerologia Espírita”!...
Nota do médium em 25/05/2021:
Que fique claro que, por esta época, quando da
publicação da 1ª. versão deste Livro de # 38, se não
me falha a memória, salvo uma ou duas oportunidades,
ainda lidávamos com Edições mais recentes de Livros
Espíritas, por exemplo, por isso, meu amigo e amiga
leitora, dentro do que temos procurado lhes oferecer
pela
, será de inapreciável valor
Doutrinário que os interessados em fazer a sua própria
investigação sobre o assunto venham a se utilizar de
uma Edição mais antiga, entre as primeiras editadas no
Brasil, por exemplo, deste específico Livro!!
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William Crookes_________

William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de
abril de 1919) foi um químico e físico britânico. Freqüentou o Royal College of
Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia. Em 1861, descobriu um elemento
que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de tálio,
do grego thalos, um broto verde, que é o elemento químico de número atômico 81. Também
identificou a primeira amostra conhecida de hélio, em 1895. Foi o inventor do radiômetro de
Crookes, vendido ainda como uma novidade, e desenvolveu os tubos de Crookes,
investigando os raios catódicos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
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Capítulo # 2

Com

toda a certeza que, ao cabo de uma

existência vivida a gosto dos devaneios pelas
sensações exclusivamente materialistas, ou quase
isso, ou em maior parte dessa maneira, vamos nos
deparar com uma Nova Vida carregada de prantos e
ranger de dentes para além do portal do túmulo...

Cena do filme: “Nosso Lar”.
Se não fosse pela enorme falta de compreensão e
de tolerância que geralmente lançamos na direção
dos outros, sem que lhes demos sequer algum
tempo para se desculparem do mal realizado,
muitas vezes por muita ignorância e não exatamente
por maldade, poderíamos também nos considerar
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como Espíritos-Felizes, não totalmente libertos das
próximas encarnações sobre a face de planetas mais
ou menos avançados, mas como pessoas já mais ou
menos ajustadas à Lei de Deus: onde o rico ajuda
ao pobre, onde o patrão socorre às necessidades dos
seus pobres servidores, e quando o mais avançado
moralmente vai em auxilio e perdoa com sinceridade
todas as faltas alheias, observando que, na
construção de um Mundo verdadeiramente Melhor,
todos nós somos passíveis de cometer erros, sem
que isso, essencialmente, vá nos remeter de maneira
irremediável às tormentas do Inferno.
Observemos atentamente: como realmente vamos
caminhando pelo mundo:
- Sejamos misericordiosos uns com os outros.
- Tenhamos compaixão pelo condenado.
- Evitemos de todo o modo realçar a obscuridade
dos corações alheiros.
- Não julguemos a ninguém em última instância.
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Se conseguirmos realizar estas pequeninasgrandes façanhas do verdadeiro e devotado Coração
Cristão, é certo que se não alcançarmos ainda hoje o
Paraíso Perfeito da Vida Celestial, amanhã
poderemos já contar com um pedacinho do glorioso
Reino de Deus, lembrando que ele está dentro de
cada um de nós mesmos.

Enfim, não excitemos em praticar a Caridade.

William Crookes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 05 de maio de 2017)
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Nota do médium: A mensagem acima nos foi
transferida da Vida Maior para marcar a grande tristeza
que geralmente sentem os Espíritos Amigos ao verem
pessoas do nosso Plano Material (5ª. Esfera Espiritual
da Terra), aparentemente tão civilizadas, se projetar
sobre a figura fatigada de um ex-detento do processo
“Mensalão”, como se ele, este pobre irmão, não tivesse
o direito de se arrepender, e, nós, o dever de lhe perdoar
todas as faltas:

“Não te digo que até sete, mas até
setenta {vezes} sete.”
– Jesus (Mateus 18: 21-22).
“O Novo Testamento”, pela tradução do original grego por Haroldo
Dutra Dias, 1ª. Edição, Editora CEI, 2010.
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William Crookes_________

William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de
abril de 1919) foi um químico e físico britânico. Freqüentou o Royal College of
Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia. Em 1861, descobriu um elemento
que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de tálio,
do grego thalos, um broto verde, que é o elemento químico de número atômico 81. Também
identificou a primeira amostra conhecida de hélio, em 1895. Foi o inventor do radiômetro de
Crookes, vendido ainda como uma novidade, e desenvolveu os tubos de Crookes,
investigando os raios catódicos.

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

Fazemos

das nossas tripas corações quando o

assunto diz respeito a nossa imensa necessidade de
velejar pelos verdes-escuros mares do materialismo,
absorvendo da brisa-medonha, e terrivelmente
fúnebre, dos tesouros transitórios da materialidade:
o néctar pestilento da vida animal!...
Porém, quando o assunto se trata da nossa
Elevação Espiritual no rumo da glorificação perfeita
com Deus, passamos a neutralizar toda e qualquer
medida que venha a ser posta sobre o nosso coração,
particularmente por aqueles e aquelas que, de
alguma maneira, se apiedam de nós, por caridade e
justa compaixão, com o honesto interesse de nos
melhorar a própria conduta e nos enquadrar dentro
dos limites da racionalidade:
- Certos de que nos irão impedir a derrocada.
- Ora aflitos, pela nossa tremenda má vontade em
fazer o bem, sem segundas intenções.
- Conferindo-nos uma confiança que geralmente se
acaba quando nos percebem em vias de cometer
males maiores.
- Enfim, muitas vezes esperançosos de oferecer ao
condenado o direito do arrependimento, em se
tratando de nós mesmos, que estamos mais na
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condição de detentos do que de libertos das amarras
do orgulho e do egoísmo.
Não estamos entre aqueles e aquelas que vibram e
torcem de alegria quando observam que as suas
convicções derrotistas, quando é o caso, em
relação às demais criaturas, vieram a se realizar...
Absolutamente, não.

A nossa mensagem anterior, por mais singela que
tenha sido, exalta sim a fé ardente em todas

as criaturas, sem dúvida que é dessa maneira que
temos nos conduzido pelo Lado de Cá, entretanto,
para fazermos justiça aos que seguem à risca os
preceitos de Jesus Cristo, particularmente no que nos
pede: “a prudência de uma serpente e a inocência
de uma pomba” (Mateus 10:16), é que precisamos
estar conscientes que bem ao lado do perdão,
sempre sem limites, Deus colocou a sua Lei de

Sabedoria, confiando a cada um de nós a sentinela
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da grande razão, para que não caíssemos na
bobagem de crermos que o terrível Satanás, ou
satanases, se apiedará de nós todos por um simples
gesto de gentileza que enderecemos ao seu coração,
sempre perverso, duro e malicioso, ou por meio de
uma simples ação caridosa que venhamos a realizar
por ele, ou a algum dos seus.
Como sabemos, muitas vezes o discípulo volta-se
contra o seu mestre, sem lhe pedir contas de como
irá se sentir diante de sua tentação.

Que o Senhor sempre nos mantenha sob o seu
manto de Amor e Paz, mas que não nos esqueça
também à própria sorte diante de um mundo ainda
tão cheio de corrupção.

William Crookes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 05 de maio de 2017)
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Nota do médium: Uma das características que mais
nos chama a atenção em relação a Vida Além da Morte,
é a condição de os Espíritos, que somos nós todos, em
determinados casos e circunstancias, poderem acessar o
pensamento mais íntimo das criaturas reencarnadas, e
muitas vezes dentre eles mesmos, isso dependendo do
grau de elevação moral deles e/ou naturalmente da sua
capacidade mental-mediúnica mais ou menos aguçada,
e não, necessariamente, estando atrelada ao valor
espiritual dos seres do Invisível.
Mas, por que será que eu estou tocando neste tema
muito particular da mediunidade em cada um de nós?!...,
visto que muitas pessoas encarnadas, de certa maneira,
também conseguem vasculhar a intimidade dos
corações e das mentes daqueles e daquelas que
lhes cruzam o caminho, quando, no meu caso em
particular, isso desde que comecei a trilhar pelo
Espiritismo, propriamente dito, no ano de 1995-1996,
como se um poder sobre-humano começasse a tomar a
minha personalidade mental – a minha ALMA atual –,
pude observar que muitas coisas que se encontravam
sobre os escombros do subconsciente e até do
inconsciente das pessoas me eram reveladas pela
minhas faculdades mediúnicas, então, em pleno fulgor
de desenvolvimento, muitas vezes me deixando
temeroso de verificar que elas, mesmo as pessoas muito
próximas a mim, mentiam, ou antes (risos), escondiam
determinadas verdades a seu respeito, o que geralmente
levam esses irmãos e irmãs, de crença espírita ou não,
a se precaverem sobre isso tentando de alguma maneira
me ludibriar mentalmente, tentando me esconder os
seus reais pensamentos, ou até mesmo se afastarem de
nossa presença muito insignificante.
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Esses fenômenos mentais, que em sua generalidade já
foram exaustivamente estudados por diversas escolas do
Espiritualismo mundial, e mesmo pela CIÊNCIA humana,
com o passar do tempo quase que se torna algo
mecânico para determinados medianeiros, sem que
o desejem que se realize, visto que todos nos movemos
num grande mar de ondas e vibrações, quando, em
verdade, segundo O livro dos espíritos: o Mundo
Espiritual (ou Astral) anda sobre os nossos passos, ou
em meio a ele, do dia a dia.
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William Crookes_________

William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de
abril de 1919) foi um químico e físico britânico. Freqüentou o Royal College of
Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia. Em 1861, descobriu um elemento
que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de tálio,
do grego thalos, um broto verde, que é o elemento químico de número atômico 81. Também
identificou a primeira amostra conhecida de hélio, em 1895. Foi o inventor do radiômetro de
Crookes, vendido ainda como uma novidade, e desenvolveu os tubos de Crookes,
investigando os raios catódicos.

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

Como

recusarmos tamanha dádiva do Céu,

quando sabemos que é também pelo Espiritismo que
seremos salvos?!...
Não exatamente por conta da sua eloquência e
versatilidade na maneira de manifestar as grandes

Verdades do Infinito, verdades estas que sempre
enriquecem as mentes como as minhas, tão envoltas
pelas maravilhas do Universo, mas por causa de sua
maneira toda singular de nos facilitar a vida para
Além da Morte quando passamos a compreender
totalmente o sentido real da Caridade!...
A doce e bela maneira de se envolver nas dores
alheias e nas confusões do vosso mundo transitório,
embora, do Lado de Cá da Vida, o que não nos falta
é dor de cabeça:
- Por verificarmos o quanto estamos perdendo de
tempo ao não facilitar a vida alheia, pois somente nós
seremos cobrados por tão intensa má vontade.
- Por reconhecermos que nada fizemos ainda pela
promoção do Bem pelo mundo, que não seja contado
pela Economia Divina somente como algumas
minúsculas frações amoedadas do nosso ambicioso e
egoístico mealheiro terrestre.
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- Pelo esforço sistemático de nossa parte em
consagrar o maior percentual de tempo nas coisas
inúteis da experiência terrena, estejamos por aqui ou
transitando por aí, sem que, por enquanto, tratemos
de nos comportar como pessoas, encarnadas e/ou
desencarnadas, vivamente interessadas em aprender
com finalidade e utilidade, para construir no bem de
todos!!...

Pois bem, minhas crianças do coração, não há
como pensarmos em Evolução sem que, também,
estejamos sinceramente dispostos a aceitar a
Doutrina dos Imortais como uma via essencial para o
Mais Alto, já que somente ela, pelo menos até este
momento, nos dá a Didática tão necessária para
adentrarmos o Plano Invisível com a devida cautela
e segurança, além de nos fazer senhores de nós
mesmos segundo os princípios do EvangelhoSalvador do Mestre de Nazaré, oferecendo-nos luz
onde há verdadeiras trevas, criando-nos asas para a

libertação de todo o atraso moral e intelectual em
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relação ao que nos aguarda para Além da morte
material, sem perdermos a capacidade de aceitar e
reconhecer todas as formas de religiosidade e de
entendimento das demais criaturas do nosso planeta,
nossas irmãs.
- Ciência, sim.
- Filosofia, sempre.
Mas, fora da Caridade perfeitamente religiosa,
com aquele toque todo especial e particular de
desprendimento total dos interesses materiais,
segundo os exemplos de Allan Kardec, não haverá
salvação nenhuma para qualquer um de nós,
estejamos vivos ou aparentemente mortos, pois se
temos a necessidade de aprender, em qualquer
continente do Infinito no qual estejamos inseridos,
temos maior urgência de amar.
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Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou,
visto que, dessa maneira, o seu Reino de Luz virá

logo.
Saldamos aqui o Espiritismo como uma Doutrina de
vanguarda, sem nos esquecer de venerarmos todas
as manifestações de fé do Mundo Material, quando
sentimos e reconhecemos, de viva alma, que Deus

é Pai de todos, e opera de múltiplas maneiras,
tanto na Terra como nos Céus!!...

William Crookes tendo ao seu lado o Espírito materializado de Katie King.

William Crookes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 05 de maio de 2017)
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Nota do médium: É verdade que eu não tenho como
dar testemunho sobre todo o tipo de companhias
espirituais que velam ou mesmo obsediam as pessoas de
uma maneira geral, aliás, ninguém está capacitado para
isso na Terra, mesmo aquelas que convivem de mais
perto comigo, se bem que, caso eu venha a forçar a
minha vidência mediúnica, é bem capaz de eu acessar
um universo todo novo de criaturas sinistras ou
angelicais que (n)os acompanham, naturalmente que
dentro das minhas limitações psíquicas, entretanto,
comigo mesmo, e a partir de mim mesmo, no decorrer
dos meus atuais 21 anos de tarefas na mediunidade,
tenho observado um número considerável de Espíritos,
nem sempre desencarnados – nos lembremos que há
momentos de Emancipação da Alma quando podemos,
sob determinadas condições, sair do corpo físico e viajar
pelo Espaço afora deixando a marca de nossa presença
caso haja alguma pessoa médium que possa nos
perceber a vida extracorpórea ou nos possibilitar, pelos
seus fluidos, o nosso contato com alguém, ou por meio
de alguma coisa! –, que aparentam ser de diversas
nacionalidades do Globo material, quando também fico
informado, pelas suas variadas irradiações áuricas,
se tratar de personalidades muito antigas, ou seja, que
se mantém numa experiência psicológica milenarmente
antiga em relação a nossa civilização terrena (em termos
de vestimenta e caráter!), embora o tremendo avanço
tecnológico que lhes acompanham a postura ancestral.
Um ponto muito importante de sua mensagem, a de
Crookes, é o de podermos prever pelas suas palavras
que num futuro não muito distante o Espiritismo se unirá
a todas as manifestações Religiosas do Globo terreno,
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todas unidas pela Espiritualidade em si mesmas e cada
uma dando a sua contribuição como Obra de Deus, que
é o Pai de todos; ou seja, enquanto por aqui, na Terra
Material, a maioria de nós nos colocamos uns acima dos
outros em termos de destaque ou de superioridade
espiritual, Lá em Cima o que vale, antes de qualquer
coisa, é a “eloquência caridosa” que devemos ter de uns
para com os outros, acima dos interesses de seita e de
crença, de conhecimento e cultura, de classe ou de sexo,
nacionalidade, etc..., todos devendo estar afinados pelo
desejo sincero e pela necessidade fundamental de fazer
e realizar a Caridade como Jesus nos ensinou: amandonos uns aos outros.

Se hoje a Doutrina dos Espíritos se encontra na
vanguarda do Conhecimento da Vida Imperecível, é pelo
fato de Allan Kardec ter trazido, ou providenciado ao
Mundo Material um veículo não apenas de Cultura para
Além da Morte, com uma diversificada Ciência-Filosófica,
mas, acima de tudo, por ter legado às criaturas terrenas
a compreensão renovada das palavras do Cristo, como
um antídoto certo contra todos os nossos enganos da
vida materialista-humana:
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A Caridade completamente desinteressada.
O Espiritismo, segundo podemos sentir ao lhe estudar
com atenção e carinho, está em a Natureza; quando se
trata da promessa de Jesus para Consolar-nos pelos
caminhos da tumultuosa reencarnação.
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William Crookes_________

William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de
abril de 1919) foi um químico e físico britânico. Freqüentou o Royal College of
Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia. Em 1861, descobriu um elemento
que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de tálio,
do grego thalos, um broto verde, que é o elemento químico de número atômico 81. Também
identificou a primeira amostra conhecida de hélio, em 1895. Foi o inventor do radiômetro de
Crookes, vendido ainda como uma novidade, e desenvolveu os tubos de Crookes,
investigando os raios catódicos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
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Capítulo # 5

Quem é que anda espalhando por aí que nós, os
Espíritos do Senhor, somos criaturas (verdade, que
pessoas como você ou qualquer outra criatura sobre
a face do Planeta, carnalmente falando, sim, porque
nada mais somos do que isso mesmo, ainda muito
humanas para que possam vocês nos creditar alguma
espécie de angelitude, apenas vivendo em Estações
vibratórias um pouco mais aceleradas!...) de feições
graves e de natureza rigorosamente séria, como se
por aqui não tivéssemos alegria e bom animo, festas
e comemorações; ou antes, vivêssemos num grande
mar de lágrimas e amarguras?!... – Risos.
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Um grave engano este, minhas amigas e meus
amigos da vida terrena.
Aliás, diga-se de passagem, quando vemos algum
Espírito, gente como qualquer um de vocês na Terra,
chorando e se lamentando pelos cantos encantados
da Vida Superior, tenham certeza de que não é por
gosto e pelo prazer de derramarem lágrimas, mas
essencialmente por estarem travando alguma
batalha para tentar socorrer os seus afetos que se
encontram encarnados em pleno mundo carnal, na
maioria dos casos, sofrendo horrores, e pior ainda:
fazendo os outros sofrerem pela tremenda
escassez de generosidade para com o próximo,
imbuídos que sempre estão, ou quase isso, sim,
porque, por aqui, também se esgotam a paciência
(risos), de soerguerem os corações ainda insensíveis
da vida planetária pelo carinho e pelo afeto, sempre
dispostos a amarem muito sem serem, sequer,
observados, Invisíveis que se encontram!...
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Mas, vejam só que coisa mais curiosa, comecei
esta minha rápida carta mediúnica tentando falar de
alegria, vendo se eu conseguiria tirar um sorriso de
algum dos nossos brilhantes leitores e leitoras,
entretanto o que consegui, pelo menos é o que
parece ser, foi dar um pouco mais de motivos para
chorarmos (risos), trazendo à memória dos nossos
amigos e amigas encarnados, creio, uma das mais
significativas mensagens de advertência do Cristo
Amado:

“Ali haverá o pranto e o ranger de dentes,
quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os
profetas no Reino de Deus,
mas vós lançados fora.”
– Jesus (Lucas 13:28).
“O Novo Testamento”, pela tradução do original grego por Haroldo
Dutra Dias, 1ª. Edição, Editora CEI, 2010.
_______________

Enfim, não nos julgamos (Espíritos) criaturas
tristes, mas preocupadas, com certeza.
Que o Bom Deus seja sempre louvado.

William Crookes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 05 de maio de 2017)
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__________________
Nota do médium em 25/05/2021:
Algo, que sempre me chamou a atenção, desde que
me iniciei na Mediunidade, em particular quando eu já
lidava diretamente com os Seres do Além como um
integrante de MEDIÚNICA num conhecido Centro
Espírita de Salvador/BA, a partir do ano de 1996, em
diante, foi o fato de o Mundo Maior me fazer ver, pela
minha própria vidência mediúnica e pelos fluidos que
eles próprios emitem (Efeitos Físicos), que depois da
morte do corpo material seguiremos para o Espaço tal
qual somos aqui, tão humanos quanto sempre fomos,
claro que, em muitos casos, quando a nossa natureza
psicológica muito degradada moralmente não nos
permite ser tão humanos quanto antes, neste caso
chegando por Lá numa condição de animalidade, ou
quase isso, ou por exemplo isso, deixando-nos
evidenciado que a nossa humanidade, como ela se
apresenta hoje em dia, se mantém ou se manterá intacta
na medida que a prezamos e a mantemos pelo bons
pensamentos e pelas boas ações!!...
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Qualquer espírita poderá se inteirar destes assuntos ao
irem estudar os Livros de André Luiz, pelo Chico Xavier,
em particular a
, que foi Editada pela
Federação Espírita Brasileira, mas dando prioridade às
Edições mais antigas, as que foram publicadas pela FEB
até o ano da desencarnação de Chico, em 2002.
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William Crookes_________

William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de
abril de 1919) foi um químico e físico britânico. Freqüentou o Royal College of
Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia. Em 1861, descobriu um elemento
que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de tálio,
do grego thalos, um broto verde, que é o elemento químico de número atômico 81. Também
identificou a primeira amostra conhecida de hélio, em 1895. Foi o inventor do radiômetro de
Crookes, vendido ainda como uma novidade, e desenvolveu os tubos de Crookes,
investigando os raios catódicos.

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

Esperamos

muito

tempo

para

tomar

determinadas atitudes em relação a nossa vida
espiritual!...
Geralmente, é dessa maneira que acontece com a
maioria das criaturas que vivem sob o solo da
experiência terrena, e mesmo pelo lado de cá!...

Não que seja fácil para qualquer um de nós,
enquanto estamos vivendo sob o peso das ilusões do
corpo fisiológico, e muitas vezes carregando sobre os
próprios ombros a cruz de uma vida verdadeiramente
laboriosa, cheia de dificuldades e extremos sacrifícios
para com a família, os amigos, e todo o tipo de gente
que sempre aparece para nos solicitar um pedaço de
nossa atenção, entretanto, assim como ocorreu nos
tempos primitivos do heroico povo hebreu, e mais
tarde com os próprios cristãos, seguidores de Jesus,
não há como imaginarmos uma ascensão para o Mais
Alto, em termos de Vida Espírita, autenticamente
mediúnica, se de maneira decidida não estivermos
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imbuídos de nos sacrificar, para que isso realmente
possa vir a acontecer!...

Compreendemos muito bem a natureza humana,
quando se trata de fazer o bem ou de realizar-se
Espiritualmente, sim, pois somos ainda todos
integrantes de uma mesma Humanidade e por esta
razão é todos nós estamos mais ou menos afeiçoados
com as fraquezas morais e as riquezas espirituais uns
dos outros, já que o tributo da inteligência é a
augusta compreensão dos fatos íntimos de natureza
psicológica dos demais seres, quanto a de nós
mesmos, mas uma vez tomando conhecimento
dessas íntimas verdades nossas, em nós e nos
outros, agora utilizando-nos do coração para medir o
tamanho do estrago causado por tão intensa chama
de valores espirituais perdidos, seja por falta de
tempo ou por mera desconsideração ao que tem a
ver com o que é santo e sagrado, vamos verificar que
estamos todos perdidos numa mesma tormenta de
aflições e angústias, temporariamente – é certo, mas
por quanto tempo a frente?... – ultrajando o sentido
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belo e maravilhoso da Vida Infinita, que é o de nos
realizarmos na plenitude do: Amor a Deus sobre
todas as coisas e ao nosso próximo como a nós
mesmos!...

Estamos vivendo uma época singular sobre a face
do Planeta, quando vemos um mundo tão generoso
ser tratado com extrema desconsideração, então, o
que dizer em relação ao tratamento que temos dado
de uns aos outros, diante desse flagelo intenso de
orgulho e egoísmo?..., quando nos deparamos com a
nossa tremenda má vontade em assumir o precioso
dom da Mediunidade, que é o conduto divino pelo
qual os Espíritos da Terra poderão respirar as brisas
da gloriosa e luminescentes Vida Maior, ofertando
aos seus pulmões o oxigênio bendito da Caridade
total, e aos seus corações o brilho do Amor Perfeito.
Parem um pouco para pensar, meus irmãos e
irmãs da vida planetária.
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Se não nos utilizarmos de nossa inteligência,
amealhada
no
decorrer
das
reencarnações
sucessivas que tivemos na Terra e fora dela, para dar
uma luz sobre os nossos vacilantes passos, vamos
acabar definitivamente caindo naquele abismo
Evangélico ao qual Jesus se referiu. (Nota do médium:
Em Mateus 15:14).
Certa vez, a grande benfeitora

Veneranda afiançou

para o nosso médium, Vivaldo: “Meu filho! os
heróis morrem de pé.”

William Crookes tendo a sua frente o Espírito materializado de Katie King.

William Crookes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 06 de maio de 2017)
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Nota do médium: Desde que começamos a atuar na
tarefa da mediunidade, propriamente dita, com um
desenvolvimento psíquico alinhado ao estudo dedicado
das obras básicas de Allan Kardec, quanto às dos
grandes clássicos do Espiritismo, como Léon Denis,
Ernesto Bozzano, Camille Flammarion, Yvonne A.
Pereira, dentre outros clássicos, e naturalmente as de
Francisco C. Xavier (André Luiz, Emmanuel, Humberto
de Campos, etc...), vimos ai um empolgante meio de nos
mantermos conectados com a Vida Espiritual Superior do
Planeta, sem que isso, necessariamente, dos viesse a
deixar desconectados com as nossos modestos afazeres
e ocupações humanas, e muito particularmente com
aquelas que diziam respeito à afetividade e ao sexo.
Embora, assim como a maioria dos iniciantes em
Espiritualidade, eu tivesse tido o primeiro impulso de
deixar para trás os “gozos” fascinantes da atividade
sexual..., mas, uma vez bem orientado pelos Amigos do
Invisível, acabei por voltar atrás nesta inicial decisão,
que segundo eles ”não tinha nada a ver com a minha
natureza romântica e apaixonada” (risos), e tratei
de buscar uma namorada para me preencher o coração
desejoso de carinho e atenção!... – um caprichoso
estudo sobre a nossa vida sentimental e sexual, mesmo
a de cunho extrafísica, poderá ser acessado em
nossas obras mediúnicas anteriores!! – com isso ficando
claro para mim, já naqueles primeiros momentos de
minha humilde tarefa com Nosso Senhor Jesus Cristo,
que a vida terrena do medianeiro poderá seguir seu
curso natural, evidentemente que sem os enganos dos
vícios de toda espécie, particularmente os da bebida
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alcoólica, que é um terror para qualquer trabalhador da
mediunidade.
Em relação a este meu súbito desinteresse pelos
atrativos da sexualidade humana, feminina, isto quando
eu ainda dava meus primeiros passos na Mediunidade
Esclarecida em Allan Kardec & Chico Xavier, me levou
fatalmente a começar a prestar mais atenção aos
conselhos dos Espíritos Amigos que me orientavam a
tarefa iniciante, particularmente nesta área tão atraente
e generosa do Sexo...

E um dos casos mais surpreendentes de toda a minha
singela vida mediúnica, até a presente data, foi quando,
por volta do ano de 2015, quando eu me encontrava no
ápice de minha solidão, não pela falta da Assistência
Espiritual Elevada, e que me era dada regularmente em
casa ou na rua, mas pelo fato de eu me encontrar a
muito tempo sem uma garota que me dedicasse o
carinho, o afeto, e o amor que eu sempre primara desde
a tenra idade, quando, em determinado momento, após

88

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 38: “BATE-PAPO COM W. CROOKES” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

as minhas tarefas habituais da psicografia, me percebi
absolutamente me desmaterializando!...
Sim, bem sob o meu olhar melancólico e tristonho,
observei que da minha cintura para baixo o meu corpo
físico começava a se decompor paulatinamente, e
que naturalmente seria seguido pelo restante do meu
corpo fisiológico.
A minha suprema surpresa diante deste fato insólito
da minha própria vida mediúnica só não foi maior do que
o espanto de nossa querida

Benfeitora Espiritual

Veneranda, que, uma vez tendo também observado o
ocorrido, tratou imediatamente de me pedir atenção e
cuidado para que eu, de súbito, não viesse a
desaparecer, de vez, da vida física, creiam, sem deixar
rastro algum para trás que me localizasse o paradeiro
definitivo.
Sob o comando dela, de nossa Diretora Espiritual:
Veneranda, fui para fora de meu lar, em Salvador/BA,
buscar o ar puro e generoso da Natureza terrestre, após
ela ter me dito que eu precisava urgentemente de
encontrar uma mulher para amar e fazer sexo, para que
o meu foco espiritual continuasse centrado no nosso
Plano Material, por assim dizer.
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William Crookes_________

William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de
abril de 1919) foi um químico e físico britânico. Freqüentou o Royal College of
Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia. Em 1861, descobriu um elemento
que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de tálio,
do grego thalos, um broto verde, que é o elemento químico de número atômico 81. Também
identificou a primeira amostra conhecida de hélio, em 1895. Foi o inventor do radiômetro de
Crookes, vendido ainda como uma novidade, e desenvolveu os tubos de Crookes,
investigando os raios catódicos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
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Capítulo # 7

Depois

de meditarmos bem quanto ao que

acabamos de falar no Capítulo anterior, devemos
agora nos ater ao quadro sugestivo daquelas e
daqueles de nossos amigos da Terra Material já
afeiçoados pela Mediunidade bem orientada,
que já não somente consagram tempo e suor como
lágrimas e dores nessa tarefa mais que generosa de
contatarem diretamente os diferentes Planos da Vida
Maior, já que passam a acreditar que podem vencer
os maus hábitos do mundo carnal, mesmo que passo
a passo, e, a partir daí, ingressar no seio do
Espiritismo convencidos de que nada mais na vida
material é mais interessante e atraente do que falar,
ver, e sentir os mortos, ou os supostamente mortos,
pois que a Vida Trunfa!..., como se eles próprios, por
si mesmos, estivessem já acessando um pedacinho
do Céu antes mesmo de suas desencarnações, a não
ser, é claro, quando esse contato misterioso com o
Além não venha a transgredir a lei natural de
convivência social que deve haver entre os que
transitam numa mesma faixa de existência
dimensional, quando devemos reconhecer que o
Mundo Extrafísico não veio para anular o Mundo
Físico!...
Pelo contrário, ambos os Planos de Vida devem
caminhar juntos, para que, também juntos, possam
se beneficiar pelas manifestações retumbantes de
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Imortalidade, já que tanto “para baixo” quanto “para
cima” encontraremos Espíritos, podendo viver suas
vidas em Planos Dimensionais distintos, mas jamais
solitários, antes disso: são e serão sempre

solidários!...

Nesta magnífica Interdependência, vamos
assistindo o Mundo Espiritual ser paulatinamente
devassado pelas amigas e pelos amigos encarnados
no Orbe planetário, não somente durante os seus
naturais desprendimentos pelo sono fisiológico,
sempre mais ou menos atenuados pela força do
cérebro material, mas indiscutivelmente por aquelas
e aqueles de nossos companheiros terrenos que, de
maneira atuante e destemida, valorosa quão valiosa,
sedimentam novos Estudos por meio de suas
particulares observações, tentando ilustrar ao mundo
carnal o que eles veem e observam, analisam e
percebem, pelo foco de sua mais detida atenção,
geralmente limitado à capacidade pessoal (mental e
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moral) de cada indivíduo-médium, mas sempre
carregada de originalidade e beleza, pois que
cada um, em particular, capta uma particular parcela
da Vida dos Seres do Invisível, todos, então, se
beneficiando pelo serviço do conjunto...

A Vida Espírita da Terra ainda está por ser
compreendida em suas múltiplas manifestações,
quando temos em mente que o Universo, em suas
infinitas formas de vida, nos aguarda a avalancha de
questionamentos que possam nos ajudar a lhe
desvendar, pelo menos, por meio de uma pequena
parcela dos seus Grandes Mistérios.

William Crookes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 06 de maio de 2017)
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Nota do médium: Sem dúvida que cada médium
observa do Mundo Espiritual aquela parte que mais se
adéqua, ou se adapta, a sua condição psíquica, embora
a essência do fenômeno se mantenha inalterada...
Se bem que, em inumeráveis casos, vários médiuns
podem ver, ouvir, e sentir, quanto escrever da mesma
maneira, ou algo muito próximo uns dos outros, quando
ai temos a Concordância Universal dos Ensinos dos
Espíritos, embora essa concordância universal possa
se apresentar, aqui e/ou ali, não necessariamente no
mesmo momento ou na mesma época, então, podendo
demorar-se dias, meses, e até muitos anos para que
venha a acontecer, e nem por isso devemos por em
dúvida o valor de quem quer que esteja atuando na
mediunidade, a não ser por alguma questão notória
desonestidade.

______________

“Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, robusteces
o contingente de forças para a realização do melhor;
contudo, se adicionas: ‘mas duvido da sinceridade da
assistência que o cerca’, fazes imediatamente o contrário.”
(Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, questão 331, FEB)

______________
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__________________
Nota do médium em 26/05/2021:
O que eu gostaria de acrescentar é o fato de em muitas
oportunidades, segundo a minha capacidade de vidência,
eu ter acesso a campos mentais diversos, seja dos
encarnados quanto dos desencarnados, isto ocorrendo
por meio de imagens, algumas vezes sonoras, e outras
vezes os próprios sons emitidos pelos seus pensamentos
mais íntimos, mas nesta última situação sem a imagem,
que me oferecem com uma sutileza bastante atraente
algo do que vai no íntimo deles, a exemplo de quanto eu
estou vendo uma novela pela televisão, como eu disse,
por exemplo, eu poder observar pela minha clarividência
a preocupação das atrizes e/ou dos atores com o texto
anteriormente decorado, sendo que as imagens do
roteiro lido acabam se sobressaltando aos seus olhares
de ansiedade para não errarem, isso ocorrendo durante
a gravação de alguma novela ou de algum filme, nacional
ou estrangeiro, em execução na vida material das
personalidades sob o meu foco...
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Será que eu me fiz bem entendido?...
Então, os seus pensamentos giram em torno das
páginas de papel onde foram escritas as falas de suas
cenas, e estas imagens, da folha ou das folhas, ficam
sobrevoando diante de seus olhos físicos, ou na altura de
seu cérebro (frontal), com isso me deixando verificar que
eles e elas, atores e atrizes, estão com a preocupação de
lembrar as falas que devem ser gravadas pela produção
de seus respectivos filmes ou novelas!...
É isso. – Risos.
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William Crookes_________

William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de
abril de 1919) foi um químico e físico britânico. Freqüentou o Royal College of
Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia. Em 1861, descobriu um elemento
que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de tálio,
do grego thalos, um broto verde, que é o elemento químico de número atômico 81. Também
identificou a primeira amostra conhecida de hélio, em 1895. Foi o inventor do radiômetro de
Crookes, vendido ainda como uma novidade, e desenvolveu os tubos de Crookes,
investigando os raios catódicos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
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Capítulo # 8

A

sensação de reconforto é imensa quando

vemos a sadia curiosidade dos nossos amigos e
amigas do Planeta se transformar em vivo interesse
pelas causas inebriantes do Bem e do Amor, todos,
verdadeiramente, interessados em realizar o melhor
ao seu alcance!...

Mas, é verdade também que não podemos estacar
o passo diante de qualquer dificuldade e, por assim
dizer, fazermos somente o que der para ser feito, ou
realizar somente o que estiver ao nosso alcance!...
Sim, as coisas podem ser dessa maneira, nesta
medida, e naturalmente que Deus, em seu Juízo
Final, levará em conta toda e qualquer bagatela
de esforço que tenhamos devotado à Caridade para
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com os criminosos, para com os ignorantes, para com
os famintos, os doentes, e para os sem teto e sem
qualquer lar, enfim, para com todas aquelas
criaturas, filhas do Altíssimo, que, mais do que nós
mesmos, clamam e choram desesperadamente pelo
nosso orvalho de bondade...
Por isso, minha gente, adoradores de Chico Xavier,
de uma Irmã Dulce, ou de uma Teresa de Calcutá,
por exemplo, vamos ver se, daqui para a frente,
conseguimos fazer um tanto mais de coisas aos que
clamam pelo nosso devotado e muito necessário
testemunho de caridade, procurando suar mais a
camisa, ou o vestido, na doação de nós mesmos, de
nosso próprio coração, não apenas na entrega do
generoso farnel de mantimentos e utensílios aos que
passam provações dolorosas pela fome e pelo frio na
amargura de suas desesperadas existências, mas,
acima de tudo, entreguemos a nossa própria alma:
na benção do Amor Com Jesus Cristo!...

William Crookes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 06 de maio de 2017)
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Nota do médium: Segundo Sir William Crookes,
este novo (e final) VOLUME VIRTUAL da
,

pelas

possibilidades mediúnicas, terá tão

minhas

humildes

somente oito (8)

capítulos, aparentemente contrastando com os cinco
(5) VOLUMES VIRTUAIS anteriores, que tiveram nove
(9) capítulos cada, isto, ocorrendo em obediência à

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”,
que haverá de nos oferecer, embora aqui esteja nos
antecipando o quadro matemático-mediúnico, uma
corrente de sublimes luzes esclarecedoras, pelo menos
no que toca a atual VOLTA do Espírito de São Luis IX,
pelo seguinte Esquema-Chave:
- 8 (o # de Capítulos, de agora) + 9 (o # de capítulos,
anteriores, em cada um dos 5 volumes que já
publicamos no Site, desta mesma Série!) = 17.
Quando temos, a partir do elemento de # 17:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo Filho (São Luis IX).
______________
Quando também teremos:
- 8 + 9 + 5 (dos volumes anteriores!) = 22: O exato
dia (22) do descobrimento do Brasil.
- 2 + 2 = 4: O exato mês (4) de abril do
descobrimento do Brasil.
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______________

Brasil: A pátria atual de
reencarnado (Vivaldo P. S. Filho).
____________
Um Estudo mais detalhado sobre esta específica
informação, cremos, haverá de nos oferecer evidentes
elementos-chaves de comprovação sobre o que
temos tratado pela
!!
____________
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QUANDO TEMOS: 22 & 4.
- 4: O exato mês (4) do nascimento de São Luis IX
(Vivaldo P. S. Filho).
- 2 + 2 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
____________

Esta (acima), trata-se da próxima obra de
Autoria de André Luiz, pela lavra mediúnica
de Vivaldo P. S. Filho,
o Livro de # 39!!

____________
Muita paz a todos.
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Esta é a nossa singela homenagem aos
médiuns e aos Espíritos-médiuns,
com particular atenção para

Florence Cook e Katie King.
William Crookes
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QUÍMICO E FÍSICO INGLÊS

William Crookes
7 (ou 17) de junho de 1832, Londres (Inglaterra) - 4 de abril de
1919, Londres (Inglaterra).
(Autor Da Página 3 Pedagogia & Comunicação)

William Crookes foi o descobridor do tálio e autor de várias
teorias originais no campo da físico-química. Iniciou seus
estudos de química no Royal College of Chemistry, sob a
direção do químico alemão August Wilhelm von Hofman. Em
1815, foi nomeado assistente de meteorologia do
observatório de Radcliffe e, no ano seguinte, assumiu a
cadeira de química em Chester.
Em 1856, Crookes transferiu-se definitivamente para
Londres, onde, três anos depois, fundou o periódico
Chemical News (Notícias Químicas), do qual foi diretor até
1906.
Em 1861, procedendo à análise espectral de resíduos de
minerais, Crookes descobriu um novo elemento, que
denominou thalium, em alusão à cor verde do seu espectro,
comparável à dos talos das folhas. Isolou, então, o tálio e
determinou com precisão suas principais propriedades
físicas e químicas.
Radiômetro e espinteroscópio
Continuando a investigar as propriedades do novo
elemento, Crookes inventou, em 1875, um novo aparelho, o
radiômetro, com o qual mediu a intensidade das radiações
de vários elementos.
Devemos a Crookes a teoria original da matéria radiante,
que ele elaborou baseado em observações sobre os
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fenômenos que acompanham a descarga elétrica num tubo
contendo um gás rarefeito. Sua hipótese, de que a matéria
radiante constituiria um quarto estado da matéria, não foi,
entretanto, confirmada.
Procedendo a investigações sobre os raios catódicos,
Crookes mostrou que eles têm a propriedade de excitar a
fluorescência das pedras preciosas e aquecer os metais.
Explicou o fenômeno como proveniente da projeção de
moléculas pelo cátodo.
Logo após a descoberta dos gases nobres e da
radioatividade, Crookes voltou sua atenção para os novos
campos da física e, em 1895, revelou a presença do hélio no
gás que fora extraído de um fragmento de urânio por W.
Ramsey. Com a intenção de melhor identificar o espectro do
hélio, Crookes inventou o espinteroscópio.
O espinteroscópio é composto de uma lente L, um alvo A,
com sulfeto de zinco, e de uma substância radioativa R, que
emite raios α, dispostos sobre um suporte vertical, de forma
a proporcionar ao observador a nítida percepção das
cintilações das partículas &?945; emitidas pela substância
radioativa R sobre o alvo A.
Enciclopédia Mirador Internacional; Oxford Dictionary
of Scientists.
William Crookes - Biografias - UOL Educação
O texto acima foi acessado da Internet pelo médium
Vivaldo P. S. Filho em 06 de maio de 2017.
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FIM DA PRIMEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito
Com

André Luiz
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SEGUNDA PARTE

A Entrevista com
__________

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

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), no Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do precioso projeto em curso estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em
PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”,
pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.

108

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 38: “BATE-PAPO COM W. CROOKES” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

______________

André Luiz Entrevista:

Antes da vinda do Cristo os povos-crentes num Deus único
enxergavam a vida pela estreita ótica de uma justiça nem
sempre justa, muito humana por sinal, embora o alto valor
espiritual dos seus executores, visto que aos olhos bondosos do
Criador só deve haver luz e paz para todos, e nada de trevas ou
conflitos, entretanto, com a chegada do Salvador, pôde-se
passar a viver por meio uma nova ética, a do AMOR, esta, sim,
uma Lei mais adequada à Perfeição Do Todo-Bondade.

______________
ENTREVISTA CONCEDIDA EM 06-07 DE MAIO DE 2017.
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1)

Meu amigo! Temos ciência de que os Espíritos
de Luz subordinados ao Espírito da Verdade
tem vindo sistematicamente ao solo terrestre
procurando envolver a casa mental dos
adeptos do Espiritismo com imagens delicadas
de quando Jesus esteve entre nós há mais de
2000 anos.
O que você sabe sobre isso?

R- Nada mais prazeroso do que começar um
diálogo amistoso, como este, recordando a
figura absolutamente apaixonante de Jesus
Cristo, e em particular numa época como
esta, quando nos encontramos tão carentes
dEle, não por Ele ter nos abandonado por
algum momento, que fosse, mas por
estarmos nos distanciando dEle a cada
momento de nossa atual existência, uns mais
e outros menos, mas de uma maneira geral
estamos sim como que caminhando a beira de
um precipício, aguardando a hora de nos
lançarmos para obscuridades ainda mais
tenebrosas.
Na verdade, esta vinda da Falange da Verdade
ao solo do Brasil atual, nada mais é do que o
retorno às atividades fundamentais do
Consolador, não somente pelo legado
grandioso de Allan Kardec, como o de Chico
Xavier (Um só Espírito, mas duas almas!),
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mas pelo compromisso que todos temos,
enquanto componentes desta Falange, na
difusão da absoluta verdade sobre A VOLTA
do Espírito São Luis na roupagem do médium
Vivaldo, que evidentemente merece todo o
nosso esforço e toda a nossa atenção para que
ele não venha a ser maltratado por parte de
alguns integrantes da nossa Doutrina, que,
por ventura, estejam de alguma maneira se
sentindo desconsiderados diante de tamanha
Revelação do Mundo Espiritual Superior.
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Muitos desses adeptos, e vários deles são
conhecidos formadores de opinião, mas que,
mesmo assim, absolutamente merecendo o
nosso total respeito, lamentavelmente, se
acreditam líderes de nossa causa maior e
merecedores de alguma lisonja especial da
parte do Senhor Jesus, e não algo que possa
ser compartilhado com terceiros, vindo a
articular nos subterrâneos do Espiritismo
nacional determinadas manifestações sobre o
que eles acreditam ser “coisa de obsessor”
(risos), e por isso mesmo que todo sacrifício
de nossa parte será muito pouco diante do
serviço que temos pela frente.
O mais impressionante de tudo isso é que ao
invés de eles procurarem analisar todo o
material mediúnico produzido pelo nosso
pupilo-mestre preferem, eles, se dedicarem
aos bochichos negativistas sobre um trabalho
psicográfico (de fôlego!!!) que eles sequer
conhecem, pois, cremos, se já tivessem se
dado ao trabalho de consultar tudo e de
estudar tudo, como é norma fundamental de
nossa Doutrina, antes de se atreverem a
colocar em descredito algo tão lindo quanto o
que vamos produzindo, teriam passado de
contraditores gratuitos, e profundamente
desrespeitosos, à crentes fervorosos desta
, pois que, aqui,
também se encontra em jogo a Genealogia
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Sagrada do Cristo para o Quarto (4º.)
Milênio da Era Cristã.
O assunto pode se apresentar maçante para
os nossos leitores e leitoras mais assíduos, já
que muito já falamos a esse respeito, mas
como se costuma dizer por ai: “alertar e
prevenir nunca faz mal.”
2)

Como você se sentiu ao saber na Vida Maior
que iria enviar um Livro completo pelas
faculdades mediúnicas de São Luis?

R-

Verdadeiramente lisonjeado, visto que

nada mais nos agrada do Lado de Cá do que
servir à Jesus, pelo Consolador, sob o peso de
um fardo tão caricioso quanto este.
Sabemos o quanto ele, Vivaldo, se esquiva de
elogios à sua atual personalidade, pelo menos
dos falsos elogios, que parece sentir o cheiro
de trevas e sombras de longe, por isso mesmo
“o enganamos”, geralmente, endereçando as
nossas manifestações de carinho, respeito, e
afeto à figura passada de
... (Risos)... Desse modo, caro André,
nos sentimos satisfeitos, e ele fica um pouco
mais tranquilo não se sentindo ou vendo que
o bajulamos demais!!!... – Gargalhadas de
André Luiz e Crookes.
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Não é por nada não, mas os nossos irmãos da
Terra, os espíritas em particular, precisam ter
uma nova visão sobre nós, sobre os Espíritos
Amigos, pois, com raras exceções, vocês
imaginam que nós somos personalidades
desprovidas de autenticidade e de qualquer
espontaneidade, aliás isso é mesmo um
grande mal entendido, pois por aqui tudo é
alegria e felicidade, quando nos deliciamos em
tratar bem uns aos outros, glorificando a Deus
e amando os nossos semelhantes.
3)

Você acredita que o trabalho psicográfico em
andamento, sem que isso signifique algum
tipo de unanimidade, terá algum êxito diante
desses companheiros mais conhecidos e mais
antigos do Espiritualismo, particularmente
entre os adeptos da Terceira Revelação, no
sentido de reconhecerem em Vivaldo P. S.
Filho, definitivamente, o retorno do grande
Espírito São Luis?

R- André, meu amigo, já valeria a pena se
uma única formiga tivesse sido beneficiada
por tamanha luz e dádiva da Vida Maior...
Porém, devemos sempre contar com o
melhor, e nada mais justo desejarmos que
muitas pessoas passem a se identificar com o
seu-nosso serviço mediúnico, mesmo porque
a divulgação do Espiritismo cabe a cada um
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de nós, em particular, que já nos sentimos
tocados e beneficiados pela sua Claridade, e
decididamente precisamos levar essa tarefa a
sério, com o coração cheio de vontade em
realizar o melhor pela causa do Consolador
Prometido em terras do Brasil.
Sabemos que nunca foi, não é e nem será fácil
convencermos a determinados irmãos e irmãs
de crença Cristã sobre muitos assuntos,
mesmo tendo eles e elas todo um arsenal de
informações para a sua perfeita convicção,
quando mesmo assim se recusam a crerem no
que seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem,
e os seus sentidos percebem.
Por isso, já finalizando a minha humilde
resposta, vamos deixar esse pessoal esquisito
um pouco de lado, não os desmerecendo, é
claro, mas apenas deixando-os hibernarem
por mais algum tempo até que, finalmente,
acordem para as Grandes Verdades da Vida
Espiritual Superior da Terra, que por sinal não
estão sujeitas aos seus caprichos, nem aos de
ninguém!...
4)

O que tens a nos dizer sobre a questão 917
de: O LIVRO DOS ESPÍRITOS, 93ª. edição
(Edição Histórica), pela tradução de Guillon
Ribeiro, pela Editora da FEB, 5/2013, que cai
à página # 405?
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R-

Como podemos ver, o seu arsenal de

evidências matemáticas sobre a VOLTA de
São Luis ao solo do Brasil do século 20-21 é
inesgotável, pois que aqui, neste especifico
episódio luminoso, caso alguém se detenha
sobre o tema empolgante da “Numerologia
Espírita”, haverá de ser encontrado fatoschaves: Numéricos, Literários & Editoriais
indiscutíveis desse seu retorno santificado à
Pátria do Evangelho...
Em todo o caso, a situação literária ai se
manifesta retumbante para o nosso
modesto diálogo, quando podemos deduzir
que o que mais tem perdido as pseudoautoridades (ou as pseudo-lideranças!!) do
Espiritismo é, exatamente, a sua demasiada
devoção à própria personalidade, todos
agindo de maneira profundamente egoística,
esquecendo-se, eles, de que, além deles,
existem outras pessoas e outras cabeças com
capacidade suficiente de levar o barco
doutrinário da Terceira Revelação ao porto
final dessa grande jornada terrena, o que
também nos leva a meditar na grande
necessidade que temos de, um pouco mais
cedo ou um pouco mais tarde, “jogar a nossa
toalha” com a intenção de privilegiar a grande
juventude atual, para que possam dar
prosseguimento ao santo serviço que apenas
começamos a realizar.
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5)

Então, você considera que o nosso querido
médium, Vivaldo, por fazer novas revelações
transcendentais tão sérias quanto sublimes da
sua própria vida mental, quando se apresenta
na condição de um venerável santo francês
reencarnado, poderia vir a ser, mesmo que
na surdina, alvo de discriminação mediúnica
por parte de alguns ou vários dos seus colegas
de causa Evangélica?

R- Eu não diria discriminação, pois o peso da
palavra implicaria em algum delito civil, aliás,
em absoluto, não vemos nada demais que os
nossos irmãos e irmãs de crença espírita, ou
que outros estudiosos independentes venham
fazer a sua crítica em relação ao seu (nosso)
depoimento mediúnico-reencarnacionista,
mesmo porque tentar interditar isto seria
um absurdo científico e moral, visto que a
Terceira Revelação Divina é uma Doutrina
eminentemente
e que não
constrange e nem impõe nada a ninguém,
pois que esta é uma norma fundamentada
pelo próprio Mestre de Lyon, entretanto
sempre aparece “um ou outro” desavisado
que gosta de falar do que não sabe, e nem tão
pouco estudou.
(Risos).
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Allan Kardec.
E por essa razão é que estamos não apenas a
chamar a atenção dos nossos diversificados
companheiros e companheiras de santa causa
Evangélica, muitos competentes, sábios, e
estudiosos, como os convidar à observação
atenta dos impressionantes fatos que temos
revelado À LUZ DA Matemática Divina que
racionalmente se dissemina por toda a obra
de Allan Kardec, a de Chico Xavier, e até
da Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira), em
seu serviço de psicografia, mais precisamente
desde os anos de 2013-2015, quando da
recepção e publicação virtual do nosso Livro:
“São Luis IX” (EM 3 VOLUMES), e isso nós
fazemos com a maior ternura de nossos
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corações, quando estamos nos apresentando
não como um único e exclusivo Mentor da
Vida Maior, mas como plêiade de Espíritos que
trazem consigo a marca do Cristo, não pela
dor, mas pelo sacrifício suave da Caridade, a
qual estamos todos ligados por elos de luz
divina ao coração dEle.

_______________

Muito obrigado, grande Mentor William Crookes,
pela caridade de sua instrutiva participação.
Aguardaremos, eu e o médium, com ansiedade
pela próxima Entrevista, na obra: “André Luiz

Entrevista Vivaldo

P. S. Filho”.

Como sabemos: A Vida Continua...

ANDRÉ LUIZ
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 06-07 de maio de 2017)
Entrevista Revista & Ampliada em 26/05/2021.
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Nota do médium: O conteúdo original se mantém
intacto, mas com alguns acréscimos textuais, visto que
a nossa Revisão & Ampliação se deu para melhorar a
sua redação-original, mas claro que com as algumas
necessárias adaptações para que o texto original fique
mais claro, para um melhor entendimento por parte do
nosso leitor e leitora, aliás, como vemos, o seu texto
continua atualíssimo.
Que Jesus abençoe a William Crookes.
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________________

Eu sou o Caminho, a Verdade
e a Vida.
– Jesus (João 14,6)
________________
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_________________________

“Os Números são a Linguagem
Universal ofertada por Deus aos
humanos como confirmação da
verdade.”
– Santo Agostinho
(354–430 d.C.)
_________________________
Segunda-feira, 23 de maio de 2011

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 constatouse 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
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era um código que tinha
acontecimentos futuros.

a

previsão

dos

_________________

Francisco Cândido Xavier:
A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista (esta foi
“Múltipla” com João Evangelista), e a de Allan Kardec.

_________________
Baseado

nessa descoberta, foi constatado com
antecedência de mais de um ano, o assassinado do
primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e
procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou,
e de fato foi assassinado um ano depois de
acordo com o que fora previsto no código
secreto da Bíblia.

123

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 38: “BATE-PAPO COM W. CROOKES” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

Durante três mil anos um código da Bíblia
permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do
computador, poderá vir a revelar nosso futuro.

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

O código foi descoberto por um matemático
israelense, que provou o fato publicando as
provas num jornal científico de renome, e
confirmado por matemáticos famosos no
mundo todo.
O livro publicado sobre esse assunto é a primeira
descrição completa de uma descoberta científica que
pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter
cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da
história.
O código de três mil anos de idade prevê fatos que
aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter
sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a
bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill
Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até
Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com
Júpiter.

Coube aos investigadores científicos internacionais
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e
competentes acadêmicos a tarefa de dar
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos
de Deus na Terceira Revelação.
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-dabiblia.html
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,
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
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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 bemaventurados.”

– Santo Agostinho

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

_________________
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Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de
pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer
ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais
de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO LUIS

IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um pequeno,
mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia
para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos,
de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum motivo
qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro
principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de alta
confiabilidade
das
palavras
dos
Benfeitores
Espirituais
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a
reencarnação atual de São Luis de França:
Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados
histórico-matemáticos
seriam
“apenas”
uma
mera
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o
acaso, verdadeiramente, não existe.
E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo
a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.
É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas,
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios,
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do
Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato dia
10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo nasceu
no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa perfeita
alusão à sua condição de principal Provedor Genético da
Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem
(matematicamente) documentado na maioria das suas 37 obras
anteriores.

Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito
natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis
contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma
outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades
psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o conjunto de
características matemático-mediúnicas que foram produzidas e
apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa
impressionante coleção, agora, de 38 livros de inquestionável
valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara,
racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais
(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que
chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da
Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor,
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esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só
golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas,
científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO
LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação
Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da
VOLTA de São Luis de França.
________________

________________
Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), Maria
Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane Amorim
R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. O.
(Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente
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perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos
Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da História,
facultando desse modo uma maior precisão numéricocircunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista”
aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as
suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos,
embora muito simples de serem feitos.
Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho,
faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo carinho no
que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior para a Vida
Material de meus irmãos.
Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram esse
livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, Maria
Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em outras
obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara e
Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como as
de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), como ficou
evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época)
de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação
ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise,
tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais
aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá
levar em consideração outros tantos aspectos de natureza
Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso
caso aqui!), configurando assim mais uma prova material,
mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em
torno da “Reencarnação Programada da Família Real de
França” do século XIII, assim como a do século XVII – como
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apresentado de maneira consistente no livro: “A Reencarnação

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”.

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri
não somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a
de Gutenberg, O pai da Imprensa.
Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS
IX”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão
Revista & Ampliada de 05/2021, do Livro: “BATE-PAPO COM
WILLIAM CROOKES”.
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado,
dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia
Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os
estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas
ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes
“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas.
_________________
Numa análise estritamente científica, e até mesmo
doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério
estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos
assistindo aqui é um caso (matematicamente)
comprovado de Vidas Sucessivas!!
_________________
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FIM DA SEGUNDA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito

André Luiz

Com
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_________________

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática,
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de
língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o
nosso próprio coração no conteúdo da obra original:
“BATE-PAPO COM WILLIAM CROOKES”
Vivaldo P. S. Filho (médium)
_________________

- 1ª. versão: 05/2017
- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 05/2021.
(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências
histórica-doutrinárias).
(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!)
_________________

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo!
Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de
investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do
Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original: "São Luis IX" (EM 3
VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual
por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda
a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que
naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada
novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um
estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as
suas próprias observações, estudos e investigações.
Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative
work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism
Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) –
with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June,
2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays
reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and
improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student
collaboration that is willing to contribute with our simple effort with your onw notes, study
and investigations.
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com
mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!!

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens
Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os
Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência),
consolam, esclarecem e animam os corações humanos,
sempre desejosos que se encontram de transmitir aos
companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais
Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não
somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita
Esperança no futuro, para todos aqueles que já
se identificam com as formosas promessas
de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de:

139

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 38: “BATE-PAPO COM W. CROOKES” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

BY A FALANGE DA VERDADE
_________________

UM AMIGO, UM VERDADEIRO IRMÃO!...

AQUI, PELA GRAÇA DE DEUS, TEMOS A PRESENÇA VIVA
DESSE GRANDE MENSAGEIRO DA VIDA MAIS ALTA,
CONTRIBUINDO COM A TERCEIRA REVELAÇÃO PELO SEU
QUINHÃO DE SABEDORIA E AMOR, OFERTANDO AOS
SERES DA TERRA UMA FÉ INTEGRALMENTE AJUSTADA E
INSTRUIDA POR ALLAN KARDEC, OFERECENDO-NOS UMA
PERFEITA FELICIDADE, SOMENTE POSSÍVEL DE SE
REALIZAR QUANDO O CONSOLO E A ALEGRIA SE DÃO POR
MEIO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!...

Espírito São Luis
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 07 de maio de 2017)
By André Luiz/A FALANGE DA VERDADE (SEM FINS LUCRATIVOS – 05/2017)
(Obra Revista & Ampliada em 05/2021)
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