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Mundo Maior 

 

Pelo Médium 

Vivaldo P. S. Filho 
Pelos Espíritos 

Neio Lúcio & Charles Richet 
APRENTANDO UMA ENTREVISTA INÉDITA COM O 

GRANDE ESPÍRITO DE ALBERT EINSTEIN 
CONDUSIDA PELOS AUTORES ESPIRITUAIS DA OBRA. 
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Apresentação # 1 – Emmanuel 
 

Quanto mais temos tempo disponível para 

trabalhar e construir para o bem, mais 
conseguiremos escapar das investidas dos 

Espíritos das sombras, que, embora estejam sob 
os cuidados da Lei do Amor, quanto nós 

mesmos que já procuramos ofertar à Vida algo 
de nossa pequenina colaboração em favor dos 

que sofrem e padecem pelo mundo, a cada 
momento de suas vidas, estejam encarnados ou 

desencarnados, por enquanto, nada mais 
desejam que atrasar o patrimônio sublime da 
Evolução, tanto neles quanto em cada um de 
nós, oferecendo-nos mil tipos diferentes 

vantagens indébitas, que não lhes pertencem, 
e sempre desconcertantes para os corações que 

já primam por uma existência saudável e 
moralizada, crendo que encontrarão em nós 

algum parceiro de suas, ainda, infelizes 
experiências. 

EMMANUEL 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 21 de junho de 2017) 
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Apresentação # 2  
 

QUERIDA M.!  

O NOSSO INESQUECÍVEL CHICO XAVIER, EM 
RELAÇÃO A ELE MESMO, DIZIA:  

- "A VIDA É UMA FESTA."  

POR ISSO, MINHA AMIGA UBERABENSE, SOLTE 
O CORPO, E LANCE SUA ALMA NA DIREÇÃO DO 
CÉU... POIS LÁ, TUDO GIRA EM TORNO DA PAZ 

E, TAMBÉM, DA ALEGRIA!!!  

UM ABRAÇO CARINHOSO E MUITO OBRIGADO 
PELA SUA GENEROSA AMIZADE!!! 

 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 27 de junho de 2017) 

   Nota do médium: Nota espontânea endereçada a 
uma nova amiga pelo Facebook, tendo ela tomado a 
iniciativa de nos contatar por uma “curtida” em uma 
nova postagem minha, vindo a me recordar de que no 



Livro # 43: “Caminhemos para o Mundo Maior” – Neio Lúcio/Vivaldo Filho 
 

 
4 

Ed. e-book: 
2017 

próximo dia 30/06 comemora-se quinze (15) anos da 
desencarnação de Chico Xavier, o nosso doce Amigo 
e Benfeitor Espiritual. 

   Sendo ela a primeira do meu circulo de amizade 
virtual residente de Uberaba, em Minas Gerais, cidade 
que Chico adotou pelo coração e veio a desencarnar 
em 30 de junho de 2002, terra que todos nós 
aprendemos a amar. 

 

 



Livro # 43: “Caminhemos para o Mundo Maior” – Neio Lúcio/Vivaldo Filho 
 

 
5 

Ed. e-book: 
2017 

 

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

____São Luis IX (9) ____                                         
E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência). 
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Caminhemos para o 

Mundo Maior 
Com Espíritos Diversos 

 

Médium Vivaldo P. S. Filho 
 

Pelos Espíritos 
 

Neio Lúcio & Charles Richet 

 

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

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

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Em Homenagem aos Espíritos da                
9ª. Esfera Espiritual da Terra             

(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 

  

  

São Luis IX (9) e a                                  
Nova Genealogia do Cristo 



Livro # 43: “Caminhemos para o Mundo Maior” – Neio Lúcio/Vivaldo Filho 
 

 
8 

Ed. e-book: 
2017 

  

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

“Caminhemos... Mundo Maior” foram capturadas em 
fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 
Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem 
em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 

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

qualquer lucro financeiro. 
 

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

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

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

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

Espíritos em 1857. 

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

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

 

      
 

    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde obra 
psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, vamos procurando corrigir os erros em outras 
(futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos queridos 
leitores o máximo de agradabilidade em suas leituras, 
retribuindo em nosso máximo todo o carinho que temos 
recebido por meio de singelas manifestações de apreço e 
respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil que, por 



Livro # 43: “Caminhemos para o Mundo Maior” – Neio Lúcio/Vivaldo Filho 
 

 
12 

Ed. e-book: 
2017 

meio da Internet, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
minha insignificante parte, peço que me mantenham em 
suas preces à Jesus, visto que a tarefa de qualquer 
medianeiro, pelo menos nos arraiais da Doutrina dos 
Espíritos, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário 
caminho aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa 
da Cristandade, como um todo, todo trabalho na 
mediunidade orientada em Allan Kardec e Francisco 
Cândido Xavier deverá ser sempre, e invariavelmente, 
“gratuita”. 
 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

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

MEDICINA... 

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

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

- Dr. ELIAS BARBOSA 

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

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

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 
SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 
PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 
E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 
RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 
AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA 

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

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

     

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

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

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

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

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

entre elas”.  

  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

   

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

 

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

   

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

 

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

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

“Numerologia Espírita” 
       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

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

     

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

 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 
com a devida adaptação para este novo livro. 
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Apresentação # 4 – Elvis Presley 

 

Elvis Presley 

Co-autor do primeiro livro psicográfico por 
Vivaldo Filho: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”. 
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N uma época tão dramática feito esta, na qual 

vivem os nossos amigos e companheiros da vida 
terrena, tão inclinada aos maus 

procedimentos, embora aqui e ali respinguem 
pequeninos gestos de generosidade e alegria 
contagiantes, não vemos alternativa para os 

seres humanos, senão, por meio de uma ação 
decidida na direção do Mundo Maior, 

ofertando-nos não somente tributos da caridade 
material, visto que isso faz com que os corpos 
físicos se mantenham acesos diante do trabalho 

e do serviço a realizar, mas especialmente 
oferendas de verdadeira caridade moral, 
inclinando todos os espíritos à bela e doce 

manifestação do Amor e do Afeto, do Carinho 
e do Respeito verdadeiros, já que, infelizmente, 

apesar de verificarmos moedas sendo 
distribuídas como forma de garantir a boa 
alimentação e a boa saúde física dos seres 
terrenos, pelo menos por alguns dos seres 

terrenos, vamos observando que a experiência 
na Terra, apesar de tudo isto, vai se 

transformando em tormentosa morada de feras e 
bestas quase completamente animais, quando 
muitos de nós, homens e mulheres, temos feito 
tão pouco, ou quase nada, pela realização de 

uma PAZ duradoura e sincera entre os povos!...  
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Minhas crianças! Se não tomarmos pé da 
situação, podem crer que, num breve suspiro de 

tempo, estaremos nos defrontando não com 
pessoas humanas no dia a dia de nossas vidas, 
mas unicamente com estas bestas e feras que, 

ainda, teimam em não nos deixar o coração, 
fazendo de nossas almas uma morada quase 

perene de animais irracionais. 

 
                                                                                       Imagem ilustrativa de 1977. 

Evitem o mal e tributem tempo à caridade 
material, isto é absolutamente certo, quando 
verificamos tanta gente passando fome, mas não 
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se esqueçam jamais que somos “gente”: sempre 
carentes, necessitados, e desejosos, da 

insuperável caridade moral. 

Como já nos alertou Emmanuel, por Chico 
Xavier: “O homem tem mais necessidade de 

luz do que de pão.” 

   
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25 de junho de 2017) 

   Nota do médium: Elvis Presley realizou seu último 
show em vida no dia 26 de junho de 1977, vindo a 
desencarnar em 16 de agosto do mesmo ano. 
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   Curiosamente, eu sequer me dava conta desse 
detalhe das datas, ou seja, que amanhã 
comemoraríamos quarenta (40) anos do último 
concerto do Rei do Rock. 

   Por outro lado, eu também fiquei um pouco 
desconcertado pelo caráter contundente de sua 
mensagem espiritual, quando eu via ele escrevendo 
mediunicamente por meu intermédio dando um tom 
bastante comovente em suas palavras, embora 
revestidas por uma rigorosa advertência a todos 
nós, quando eles mesmos, os Autores deste Livro # 
43,  me fizeram recordar de duas obras gigantescas e 
indispensáveis do Espiritismo, deixando-nos bem claro 
que a vida humana da mesma maneira que pode 
melhorar muito, pode, também, piorar ainda mais, 
segundo o que venhamos a fazer por ela, e com ela. 
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   Quanto mais temos caminhado pela nossa humilde 
tarefa mediúnica, mais pessoalmente eu tenho 
testemunhado as grandes verdades exaradas por estas 
duas magnificas obras da literatura espírita: 
LIBERTAÇÃO, por André Luiz & Chico Xavier (pela 
FEB), e O ABISMO, por André Luiz & Rafael A. Ranieri 
(pela Editora da Fraternidade), conduzindo-nos a 
forsosas reflexões sobre a Vida Espiritual que haverá de 
nos receber segundo tenhamos feito ou não o nosso 
dever de casa relacionado a nossa elevação moral na 
Terra, pois caso isso não ocorra, teremos pela frente 
um oceano de itensas amarguras para navegar, quando 
inclusive, segundo podemos deduzir das advertencias 
do Espírito Elvis Presley, até mesmo a vida humana 
sobre a face do nosso mundo, que apenas é uma 
dimensão do conjunto de Esferas (e sub-Esferas) 
Espirituais da Terra, poderá vir a se tornar um calvário 
de imensas dores morais e materiais, pelo seu 
angustiante retrocesso evolutivo. 

   Aliás, os diversos filmes de ficção científica que temos 
assistido pela TV e pelo Cinema traz em si mesmos um 
breve, e muito sugestivo, convite à nossa reflexão 
sobre tudo isto, pois não creio que haja uma só pessoa 
na face do nosso planeta que já não tenha se mantido 
em estado de perplexidade e apreensão ao ver 
tantas informações pelas telas da cinematografia sobre 
a possivel futura vida planetária, mesmo que de 
maneira imaginativa. 

   Por isso, está ai mais esta mensagem do nosso 
grande e amoroso Benfeitor da Vida Mais Alta, Elvis. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O Prefácio da Mentora 
 

   A nossa Caminhada para o Mais Alto poderá ser 
realizada de múltiplas maneiras, como múltiplas são as 
ocorrências da experiência humana, em relação as 
suas instituições filosóficas, cientificas e religiosas, 
embora não possamos perder de vistas que a soberana 
maneira de todas elas sempre será a Caridade, pois por 
essa dádiva celeste o Criador da Vida Eterna nos nivela 
uns aos outros, não na superficialidade das coisas, 
mas na essencialidade de tudo, da mesma maneira 
como vem sendo aprestada pelos Guias da Verdade, 

por nosso médium-mentor Vivaldo Filho, a Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, como: A 
Substância e a Conseqüência Matemática do 
Espiritismo, perfeitamente esposada com os princípios 
do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, pois não 
há como não nos estarrecer diante de um universo tão 
intenso e tão deslumbrante de conhecimentos 
espirituais acerca da Matemática Espiritual. 

  Sim, estamos de VOLTA, tentando realizar nos 
corações humanos o definitivo Reino de Deus. 

   Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de julho de 2017) 



Livro # 43: “Caminhemos para o Mundo Maior” – Neio Lúcio/Vivaldo Filho 
 

 
36 

Ed. e-book: 
2017 

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

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

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

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

________________________ 

   

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

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

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

                             O Médium e os 
            Amigos Espirituais 

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 
Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados 

pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes 
Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

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

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

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

 
Ao sucesso do médium e à sua tarefa dependem 

fundamentalmente do brilho moral da Equipe de 
Espíritos Do Mundo Maior que lhe assistem. 
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CAPÍTULO # 1 

Do Mundo Maior 
   Não podemos retirar das faculdades mais ou 
menos acentuadas, quanto do caráter reto e 
despojado, de cada seareiro da mediunidade, o 
sucessos final de sua tarefa, entretanto, segundo já 
foi sugerido pelo grande mensageiro Neio Lúcio, 
pelas maravilhosas faculdades de Chico Xavier, caso 
não tivéssemos, pelo menos, 90% de auxílio 
assegurado pelos Agentes Do Mundo Maior, cá 
entre nós, não seriamos capazes, sequer, de jogar a 
nossa pequenina rede no mar tempestuoso da 
reforma espiritual dos nossos irmãos da experiência 
planetária para salvar, ou capturar, um único 
peixinho que, ao seu modo, e segundo a sua 
pessoal ligação com a Vontade Deus, estivesse em 
vias de se realizar pela sua ascensão para o Alto!... 
   Precisamos estar sempre conscientes de que sem 
a preciosa colaboração desses Espíritos de Luz 
nada, ou praticamente nada, conseguiremos 
produzir em nosso benefício e em benefício 
daqueles que vieram ao mundo terreno para, assim 
como nós mesmos, se nivelarem moralmente aos 
anjos, praticando a santa Caridade, envolvidos pelo 
terno carinho dos Benfeitores que se dispõem a nos 
ajudar mesmo sabendo que, por enquanto, não 
teremos como lhes retribuir.     
 

Vivaldo P. S. Filho 
(Salvador/BA, 26 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: Um acervo imenso de notícias, 
revelações, e mensagens Do Mundo Maior, poderá 
facilmente ser acessado pelos espíritas nas incontáveis 
obras de Chico Xavier, seja pela FEB ou por outras 
editoras brasileiras, entretanto eu gostaria de destacar 
três delas recentemente publicadas pela Editora Vinha 
de Luz (Belo Horizonte, MG) e que trazem mensagens 
até então inéditas psicografadas pelo Chico, são elas: 
 

 
    

   O seu Autor Espiritual, Neio Lúcio, faz com que 
brilhem para cada um de nós um verdadeiro tesouro de 
estrelas espirituais, ofertando-nos, pela psicografia 
abençoada de Chico, o que seu coração amigo e sábio 
estava a compartilhar com a família de Rômulo Joviano 
durante o Culto Domestico do Lar desse que foi o 
patrão do querido médium de Emmanuel, na Fazendo 
Modelo, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. 
   Se por um lado temos André Luiz e Emmanuel, por 
outro não podemos prescindir do aconselhamento e das 
preciosas orientações evangélicas de Neio Lúcio, que, 
segundo o Chico Xavier, pode ser observado no livro 
“50 ANOS DEPOIS”, de autoria de Emmanuel, pela 
Editora da FEB, como o generoso senador romano 
Cneio Lucius. 
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________Elizabeth Taylor________ 

 
Elizabeth Rosemond Taylor, DBE (Hampstead, 27 de 

fevereiro de 1932 — Los Angeles, 23 de março de 2011), foi uma 
premiada atriz anglo-americana nascida na Inglaterra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor 
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CAPÍTULO # 2 

Pensemos bem! 
   Quem de vocês é chegado ou chegada a uma 
cachacinha no final de semana, pelo menos nos 
finais de semana? 

   Então, de uns tempos para cá estamos 
observando uma maior quantidade de crentes 
espíritas se afeiçoando cada vez mais àquela 
bebidinha matreira, como se não tivessem um 
habito melhor para acalentar a própria aura, sim, já 
que todo este amontoado de parasitas astrais, 
provenientes do vicio alcoólico, vem aterrissar junto 
ao campo magnético dos que lhe adoram o veneno, 
passando a ser suspirado para dentro do próprio 
contorno físico-astral, dando “de beber” a quem 
tem sede!... 

   Como se não bastasse isto, essa inalação forçosa 
dos gases pestilentos da vida bacteriana e 
parasitária do Mundo Astral inferior das criaturas 
encarnadas, vamos verificando, também, que 
outros seres, mais elitizados na bestialidade do que 
nós mesmos, vão se aproveitando desses elementos 
insalubres espirituais para ativarem, de maneira 
perversa, determinadas áreas do córtex-espinhais 
dos que adoram esse tipo de aventura, para, com 
isso, elevarem a taxas quase inaceitáveis, pelos 
centros de força das criaturas, as células da 
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ativação mediúnica, oferecendo aos nossos 
imprevidentes irmãos da Terra uma demanda para 
o Além-Túmulo que ainda não se encontram em 
condições mentais de adentrar. 

  

   Por mais que os especialistas em toxicologia do 
plano material deixem de lado as nossas 
orientações quanto aos terríveis perigos da ingestão 
alcoólica, mesmo que em suas “moderadas doses”, 
não podemos aceitar tamanha imprevidência, 
quando de um lado temos os patrocinadores do 
vicio e do outro os que amaldiçoam toda espécie de 
advertência, como se nós, os Espíritos Amigos, 
estivéssemos ganhando algum tesouro miserável da 
Terra para lhes deixarem por mais tempo por ai. 

Elizabeth Taylor (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 26 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: Como vemos, os Benfeitores da 
Vida Maior estão cada vez menos pacientes com as 
nossas estripulias do lado de cá da Vida, principalmente 
quando tratam de questões que envolvem a vida moral 
de nós espíritas, quando sabem muito bem que a nossa 
tarefa, enquanto representantes do Consolador 
Prometido sobre a face do mundo, precisa ser 
concluída, obedecendo a um conjunto de obrigações 
espirituais que, de certo, assumimos antes de nossa 
atual reencarnação, ou antes disto. 

   Para mim foi uma triste surpresa tomar 
conhecimento de que os espíritas estão caindo nesse 
terrível flagelo da bebida alcoólica, provavelmente 
por estarem vivendo e se entregando aos conflitos 
variados da psicologia e da luta humana, o que para 
eles, os Amigos Espirituais, se torna um absurdo, já 
que todos temos ciência da experiência evangélica que 
temos recebido por meio dos inesquecíveis exemplos de 
Allan Kardec e Chico Xavier, dentre outros grandes 
emissários da literatura e da mediunidade espírita, que, 
também, nos servem como amparo moral nesta nossa 
Caminhada para o Mais Alto.  

   Não que devamos ser perfeitos hoje, mas como Jesus 
nos orientou: que sejamos perfeitos desde hoje, ou 
seja, assumindo o compromisso de melhoria dia a dia, 
sem receios que nos entrave a marcha ascensional 
para um futuro de paz e alegria. 

   Oremos e vigiemos com o Cristo, sempre. 

   Pensemos bem sobre isto. 
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__________Fess Parker__________ 

 
Fess Elisha Parker, Jr. ( Forth Worth, Texas, 16 de Agosto de 1924 - Santa 
Ynez, Califórnia, 18 de Março de 2010) foi um ator norte-americano bastante 
conhecido na década de 1950 por interpretar Davy Crockett e principalmente 

como Daniel Boone (já nos idos de 1960).   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fess_Parker   
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CAPÍTULO # 3 

Quem sabe, sabe 
   Não temos como garantir uma vida feliz e 
pacificada entre os nossos irmãos do Plano Material 
que não seja por uma forma de vida perfeitamente 
associada com o Evangelho de Jesus, 
recomendando a cada um de vocês muito estudo, e, 
antes disso, muito amor nos corações!... 

   É uma farsa absoluta de quem afirma que um 
golinho de bebida alcoólica pode trazer grandes 
benefícios ao sangue humano, ou coisa que o valha, 
quando estão mesmo é se enganando, e pior que 
isto: enganando aqueles que lhes tributam fé na 
carreira que escolheram para amontoar os tesouros 
imundos da Terra. 

   Se por um lado os sábios terrenos estão 
honestamente se equivocando sobre tais prejuízos 
à vida mental dos seres encarnados, por outro, não 
duvidamos disto, existem criaturas de corações 
atormentados que não tem nada em suas cabeças 
que não seja ludibriar a boa fé dos que lhes 
oferecem atenção para, sim, lucrarem ainda mais 
com a miséria e o naufrágio dos que precisam de 
“um gole” para aliviar as amarguras que trazem na 
própria alma enferma. 
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   Podem me perguntar se por aqui não existe 
conhaque, uísque, ou mesmo um bom vinho... 
Quando a minha resposta será: Sim, temos de tudo, 
ou de quase tudo, por aqui, da mesma maneira que 
temos todo o tipo de “gente” capaz de fazer 
qualquer coisa por uma boa talagada... Entretanto, 
No Mundo Maior as coisas vão se aperfeiçoando de 
modo a que os Espíritos que para cá vem passam a 
se nutrir de acordo a sua elevação moral, por isso 
mesmo nem sempre temos alimentação e bebidas 
fluídicas, mas absolutamente saudáveis!... 

  

   Por isso mesmo que Deus levará em conta a 
mancada que tem sido dada pelos especialistas que 
velam pelo vicio que tem arrasado muitas pessoas e 
familias, mas que não terá dó dos que se atribuem 
a condição de justiceiros, promovendo a desgraça 
alheia em nome do passado delituoso dos que, por 
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enquanto, não conseguem se desvencilhar de tão 
terivel chaga quimica. 

   A nossa intenção não é a de polemisar com quem 
quer que seja, não mesmo, pois não precisamos 
desse tipo de artificio para trazer os corações 
sofridos e amargurados da Terra para o lado do 
bem com Jesus, mas, antes de tudo, de fortalecer 
aqueles que, pela experiencia própria, já sentem 
que cachaça mesmo só se for daqueles que nos 
perseguem, em nome do Espiritismo, para 
conquistarem de nossos corações o verdadeiro amor 
cristão, sempre pela destemida e despretenciosa 
Caridade. 

   Não nos esqueçamos que para cada uma de 
nossas ações no bem, sempre há uma dezena de 
personalidades espirituais inferiorizadas que 
desejam a nossa queda moral, e por isso mesmo 
sempre será bom revelar a Verdade, embora isto 
possa nos trazer mais inimigos encarnados (!) do 
que, propriamente, desencarnados. 

   Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. 
 

Fess Parker (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 26 de junho de 2017) 
   Nota do médium: A situação das pessoas que se 
encontram aprisionadas pelo flagelo do vicio das 
drogas, sejam elas infantilmente consideradas licitas ou 
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as ilícitas, vem deixando o nosso modesto coração em 
frangalhos, e o pior é que quase ninguém tem se 
manifestado de maneira contundente sobre este 
assunto, sempre preferindo apreciar o desassossego 
dos viciados em álcool ou em cocaína, etc., como um 
pano de fundo para outros problemas que não lhes 
tragam tanto prejuízo econômico, visto o poder dos 
grandes aglomerados econômicos que estão por detrás 
desse conceito pernicioso do: “beba com moderação.”  

   Quando sabemos que mais a frente, e de maneira 
muito desastrosa, poderemos nos defrontar com o 
lema: “se entorpeça com moderação.” 

 
   Por maior que seja a nossa confiança e a nossa 
veneração nos estudos e nas análises dos cientistas 
acadêmicos, como adeptos de um Espiritismo-
Científico, absolutamente embasado em conceitos e 
observações que vão além da capacidade humana 
comum de retenção, esta sem a valiosa mecânica da 
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mediunidade, não podemos nos comover com uma 
proposta que faz da ingestão de bebidas alcoólicas – 
estas em particular, pelo fato de estarem de maneira 
generalizada, e quase oficial, subtraindo de nossos 
jovens, de crianças, quanto dos adultos de todas as 
idades, a alegria e a certeza de viver uma vida de paz e 
de verdadeira saúde – um acontecimento “festivo” e 
sem grandes problemas para os indivíduos quando 
absorvidas em “dozes moderadas”. Repito. 

 
   Quando a ciência humana se deparar definitivamente 
com Vida de Além-Túmulo, verá que a experiência na 
Terra não tem solução de continuidade. 
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___________Arrelia___________ 

 
Waldemar Seyssel, mais conhecido como Arrelia, (Jaguariaíva, 31 de 

dezembro de 1905 — 23 de maio de 2005) foi um ator, humorista e palhaço brasileiro. 
Trabalhou em alguns filmes como ator, sem se caracterizar de palhaço: Suzana e o 

Presidente (1951) e Modelo 19 (1950). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arrelia    
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CAPÍTULO # 4 

Comoção Geral 
   Sempre que me deparo com as notícias vindas do 
Mundo Material, passo a ter calafrios... não por que 
eu me sinta ou me considere um palhaço sem raça, 
sem tenacidade, mas é que meu coração pobre é 
demasiadamente sensível para encarar tantas 
apreensões sem que trema de dor, ou se constranja 
com tanta insensatez!... 

   A Bondade deve ser um antídoto para todos 
aqueles que ainda não se encontram 
suficientemente fortes para deliberar por uma 
experiência terrena na solidão das próprias 
angustias... 

   Por ela, pela doce bondade, vamos 
enriquecendo a nossa alma com elementos mentais 
suficientemente capazes de enfeixar nossa 
vestimenta espiritual num circuito fechado com a 
aura sublime do Cristo, de maneira a nos enriquecer 
a vida intima com toda a fortaleza que precisamos 
para caminharmos na direção do Mundo Maior sem 
que, sequer, tenhamos transposto o portal do 
túmulo material... 

   Meus queridos irmãos! não ousem duvidar da 
criatura que, na angustia de suas tremendas 
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provações, afirmam terem se encontrado com o 
Senhor. 

 

   Absolutamente que não mentem, apenas reagem 
ao lírico impulso de seus Espíritos de poderem 
afiançar a incontestável realidade do Amor de Deus, 
testemunhando ao mundo as pérolas sagradas de 
uma comunhão eterna entre o Senhor da Vida e os 
sofridos da Terra, que, por enquanto, gemem na 
solidão de uma experiência forjada pela sua própria 
rebeldia em existências passadas, somente que 
agora dando um pouco de sangue pelo sangue 
derramado de Jesus, por cada um de nós. 

   Não deixemos escapar esta grandiosa 
oportunidade de realizar a nossa escalada para o 
Mundo Maior, pois se não fizermos a nossa parte 
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agora, com certeza que amanhã as 
circunstâncias da luta serão bem mais 
penosas, não por terrível vingança do Nosso Pai 
Celestial, mas pelo fato de termos sido filhos 
ingratos em não Lhe percebeu a doação de 
bondades em nosso benefício por meio de 
sangramentos morais que haverão de nos conduzir 
para uma Terra bem mais aperfeiçoada e bela, onde 
nos encontraremos com os entes queridos que já 
partiram antes de nós, e com verdadeiros amigos 
aos quais podemos chamar de Benfeitores e Guias. 

   Estamos na lida com cada um de vocês, 
comovendo-nos e chorando a cada lágrima 
derramada pelos que gemem de fome ou de 
solidão, e por isso mesmo lhes pedimos: 

   - Paciência e tolerância. 

   - Compreensão e respeito. 

   - Afabilidade e doçura. 

      Com isto realizado em seus corações, cremos, 
nenhum de vocês necessitarão sofrer após a 
morte, pois, desde hoje, aprenderam que Deus é 
Amor. 
 

Arrelia (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 26 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: É claro que, aqui, o nosso tão 
querido Arrelia faz referencia apenas aos seres que 
realmente vêem, ouvem e sentem a presença do 
Senhor, pois não podemos desconsiderar que há por ai 
muitos “picaretas” doidos para tirarem proveito, seja 
material ou pessoal, de uma suposta ligação direta com 
Jesus Cristo. 
   A regra para aferir a autenticidade destes fatos 
magníficos da Mediunidade Gloriosa, seja entre 
médiuns atuantes de causas religiosas ou entre pessoas 
comuns e desconhecidas, será sempre aquela de Jesus, 
revivida por Allan Kardec:  

_______________ 
 

“Conhece-se a arvore pelos seus frutos.”  
O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec: Capítulo XXI 

– Haverá falsos cristos e falsos profetas – itens 1 a 3 –                       
Conhece-se a árvore pelo fruto. 

_______________ 
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__________Howard Kell__________ 

 
Howard Keel (13 de abril de 1919 – 7 de novembro de 2004) foi 

um ator e cantor norte-americano. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Keel 
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CAPÍTULO # 5 

Paciência 
   A maioria de nós, quando nos deparamos com 
alguma situação inesperada e que passa a sombrear 
a nossa casa mental como pensamentos de defesa, 
tais: 
   - Não mais creio que haja pessoa de bem sobre a 
face da Terra. 
   - Não tolerarei mais passar por tais vexames. 
   - É impossível chegar a uma aceitação diante de 
fatos tão constrangedores. 
   - Lamento por eles, ou elas, mas não lhes 
endereçarei mais qualquer fagulha, que seja, de 
minha caridade. 
   - Posso até perdoar, mas absolutamente que não 
mais lhes aceitarei o retorno ao meu circulo de 
amigos. 
   Geralmente, meus irmãos, quando acabamos de 
ser friamente alvejados pelo desamor daqueles que 
ainda não aprenderam a amar como o Cristo nos 
amou, ficamos sem chão, sem saber como 
realmente deveremos nos conduzir diante de 
pessoas tão desatinadas... Porém, por 
reconhecermos em nós mesmos um humilde servo 
do Evangelho do Senhor, mesmo que a nossa 
parcela de resistência seja insignificante, não 
hesitaremos em lhes endereçar a nossa hóstia de 
ternura e perdão, evidentemente que não lhes 
aceitando os açoites como se fossemos algum 
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animalzinho indefeso e incapaz de dominar qualquer 
agressor, pedido ao Bom Deus não apenas 
misericórdia para com as suas faltas, como também 
coragem suficiente, para nós mesmos, na intenção 
de lhes afirmar, em alto e bom som: 
   - Para com isso. 
   - Desista de ser assim. 
   - Chega de tanta ignorância. 

   
   Sabem por que, meus amigos? 
   Porque Allan Kardec já nos deixou cientes de que 
o mal se destaca no mundo: pelo fato dos bons 
serem ainda muito tímidos. 
 

Howard Kell (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 30 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: Mensagem produzida por este 
querido Amigo Espiritual em Homenagem ao 
Aniversário de 15 anos da Desencarnação de 
Chico Xavier, ocorrida em 30 de junho de 2002. 

 
   Hoje, vimos passar no programa “VÍDEO SHOW” 
(TV Globo) uma linda homenagem a esse tão querido 
benfeitor do Espiritismo destacando o pedido de 
“paciência” trazido a ele pelo Espírito de sua mãezinha 
querida, Maria João de Deus, um ano antes de sua 
desencarnação, ofertado a ele por meio de dois 
lindos raios luminosos que foram gravados sem 
premeditação pela televisão enquanto ele se 
encontrava internado por problemas de pneumonia. 
   Pra minha surpresa, fui amargamente desconsiderado 
por uma pessoa de minha família, que infelizmente 
ainda dá mais valor aos interesses transitórios do 
mundo do que às relíquias divinas da Vida Espiritual, 
isto algumas horas após eu ter assistido o programa e 
alguns minutos antes de eu ter recebido a mensagem 
espiritual acima, embora, desde o dia anterior, eu 
soubesse que Keel iria escrever uma mensagem 
mediúnica por meu intermédio com outro tema. 
   Como vemos, todos nós, e os médiuns em particular, 
sempre somos colocados a prova quando a nossa 
intenção é a de Caminharmos para o Mundo Maior. 
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   ___________Bill Bixby___________ 

 
Wilfred Bailey Everett "Bill" Bixby III (San Francisco, 22 de Janeiro de 1934 – Century 
City, 21 de Novembro de 1993) foi um ator, diretor, produtor executivo e apresentador de 

televisão americano. 

Entre muitos outros trabalhos que fez em seus mais de trinta anos de carreira, ele ficou 
muito conhecido no Brasil quando protagonizou a série de televisão O Incrível Hulk, 

exibida originalmente entre 1978 e 1982, em que atuou e produziu. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Bixby 
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CAPÍTULO # 6 

Dia de Sol 
   Vamos vendo a experiência humana se agitar e se 
contorcer como se ela estivesse passando por um 
imenso turbilhão de galáxias e estrelas sem que, 
necessariamente, estivesse contemplando as 
maravilhas do Universo, ou entreabrindo o coração 
por verificar que o Todo Poderoso não lança 
tormentas inúteis sobre a vida terrena... 
   Da mesma maneira que Deus nos oferta o sol, as 
estrelas, os asteróides, e tantos outros 
maravilhosos elementos galácticos que embelezam 
e enfeixam a vida universal e nos embriagam pela 
viva confiança em sua sabedoria matemática, nos 
proporciona também incontáveis órbitas bilaterais, 
evidenciando uma cadeia eterna de eternas e 
múltiplas surpresas!... 
   Meus irmãos! é desta forma que também 
devemos encarar os nossos incontáveis 
relacionamentos humanos, visto que a Terra 
também tem as suas encruzilhadas, fatalmente nos 
levando a nos chocar uns contra os outros, embora 
em níveis muito menores de fatalidade, visto que 
entre os seres pensantes, quais nós mesmos, o 
abismo jamais se torna irremediável, pois temos a 
capacidade de escolher por qual caminho devemos 
seguir ou por quais sentenças deveremos nos 
manifestar, com isso fazendo valer a nossa 
capacidade de agir e reagir, pensar e refletir diante 
de um mundo que essencialmente fora construído 
pelas mãos hábeis e generosas de Entidades 
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Luminosas para o nosso inadiável compromisso de 
crescimento para o mais Alto. 
   Temos que encarar a nossa experiência terrena 
como uma porta luminosa para Mundos Perfeitos, 
que, se não se sujeitam aos caprichos dos que lhes 
seguem o destino de mais atrás, certamente que 
lhes observam e lhes reverencia toda cota de 
sacrifício que venha a lhes elevar à condição de 
Homens e Mulheres de Bem, quando serão sempre 
a nossa mais expressiva força de persuasão, 
obedecendo ao principio evangélico do Reinado 
Divino no: buscai e acharei. 

    
   Que a nossa meta seja sempre a do Amai-vos e 
Instrui-vos segundo o principio do Espiritismo, que 
nos retira das sombras do hoje e nos lança na 
direção do perene Dia de Sol com o Cristo. 
 

Bill Bixby (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 02 de julho de 2017) 
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   Nota do médium: Recordo muito bem que nesta 
madrugada, de 02 de julho, eu estive num local que me 
parecia particularmente sombrio, embora as entidades 
espirituais que ali se encontravam, que se 
apresentavam como as personalidades de Chico Xavier 
e um determinado amigo seu ainda reencarnado entre 
nós, fizessem de tudo para me convencerem de que se 
tratavam dos Espíritos “originais”, oferecendo-me 
nítidas manifestações de apreço, e até mesmo de 
carinho. 
   Tudo se passava sob o meu olhar atento e perplexo 
como num filme de desenho animado, ou seja, creio, 
para me dar um contorno de “ternura” eles, dessa 
específica região abismal, se manifestaram a minha 
percepção como se estivessem todos num sinistro 
desenho animado de televisão. 
   Agora, após eu rogar o socorro aos meus Amigos 
Espirituais, e após esta mensagem de Bill, sei que se 
tratava de uma esfera-sombra onde se encontram o 
lado obscuro de nossas personalidades, segundo Bill 
Bixby: as nossas órbitas bilaterais, ou lado sombra, 
no conceito de Carl Gustav Jung. 

 
   Embora todos nós encarnados e desencarnados, 
tenhamos outros níveis bilaterais – mais ou menos 
evoluídos – de pensamentos, onde nos manifestamos 
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psiquicamente segundo o caráter, por enquanto, 
insolúvel de nossos Espíritos imortais.  
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__________Greta Garbo__________ 

 
Há 25 anos morreu, protegida pelo anonimato que escolheu durante quase meio século, 
Greta Garbo, que continua a ser uma das mais enigmáticas e belas atrizes de Hollywood. 
Em 15 de abril de 1990 morreu em Nova York, aos 84 anos, Greta Lovisa Gustafsson, a 
"esfinge sueca" que se aposentou do mundo do cinema com apenas 36 anos, quando era 
a atriz mais bem paga de Hollywood, para fugir de uma vida pública que, segundo muitos, 

sempre a aborreceu. 
 

http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2015/04/greta-garbo-permanece-uma-atriz-
enigmatica-25-anos-apos-sua-morte.html  
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CAPÍTULO # 7 

Dias de Festa 
   Não somos feitos de pedra. 

   Indiscutivelmente, cada Espírito, como cada 
partícula atômica, foi criado para ser feliz, e 
naturalmente que para fazer a felicidade dos 
outros seres que, de alguma maneira, lhe 
compartilham a experiência, seja na Terra dos 
mortais ou nas Infinitas Moradas de Deus 
espalhadas pelo Universo... 

   O problema da felicidade está exatamente no 
conceito que a oferecemos segundo as nossas 
particulares pretensões de Festa e Bonança, 
geralmente muito aquém dos desejos do Criador 
quando nos encontramos em mundos atrasados, 
como é o caso da Terra material, por assim dizer – 
já que por aqui, nesta nossa Nova Morada, também 
pisamos em solo firme, da mesma maneira que 
sobre nossas cabeças pairam as estrelas de um 
firmamento maravilhoso, diria deslumbrante... mas 
que tomam uma proporção milagrosa quando nos 
vemos numa outra realidade de vida, 
conceitualmente denominada de Vida Espiritual, 
embora não me sinta “Espírito”, mas apenas uma 
mulher como qualquer outra da vida terrena, 
carregada de emoções contraditórias, e cheia de 
desejos pecaminosos (risos) –, o que nos eleva o 
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coração quase aos níveis dos verdadeiros santos da 
Terra, pois não há quem esteja nesta minha Morada 
Divina que não se imagine crescendo para mais 
Além, naturalmente que obedecendo às suas 
prerrogativas intelectuais e morais, já que para 
subir cada vez mais não podemos prescindir da 
necessidade de estudar e trabalhar, coisas que 
somente os Espíritos mais elevados pensam em 
realizar. 

  

   Por isso, nunca será demasiado recordarmos da 
necessidade de escorlhermos um caminho saudável 
de vida, dando-nos pela caridade, sem nos 
esquecermos, embora, de que somos festejantes 
por natureza! 

Greta Garbo (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 02 de julho de 2017) 
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   Nota do médium: Esta preciosa princesa espiritual 
(risos) tem uma personalidade marcante, envolvente e 
profundamente sensível. Ela, em nada nos sugere um 
caráter arrogante, mas, antes disso, me delicia com a 
sua aura formosa em tom de magenta, um rosa mais 
forte e encorpado, por brilhos verdadeiramente 
encantadores, deixando-me, inclusive, sentir com a 
boca algo do seu paladar psíquico, e que envolve a sua 
psicosféra físico-astral. 
   Chego, também, a visualizar um espaço astral dentro 
de minha residência material totalmente produzido pelo 
poder de sua mente vigorosa, embora, como eu disse 
um pouco mais acima, muito sensível e humana. 
   Segundo ela: “O ambiente astral criado por mim, 
com a ajuda de outros Amigos a Vida Maior, dentro de 
seu próprio lar, serve como ponto de equilíbrio entre as 
forças inferiores dos ambientes astrais das sobras que 
tens acessado para a composição de suas tarefas 
mediúnico-literárias e os envolventes elementos de 
paz, saúde e luz que fazem parte do mundo intimo dos 
Seres da Luz.” 

 

   Sua delicada expressão, e o seu formoso sorriso – 
em nada enigmático, pois me descortina de cara a 
extensão da sua personalidade bela, deslumbrante e 
generosa! – me comove até as lagrimas, obedecendo 
ao lirismo existente entre as relações Intermundos. 
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__________Roger Moore__________ 

 
Sir Roger George Moore, KBE (Londres, 14 de outubro de 1927 — Crans-Montana, 23 de 

maio de 2017) foi um ator britânico, célebre por interpretar o agente secreto 
britânico James Bond por sete vezes no cinema. Foi, desde 1991 até à sua morte, 

embaixador do UNICEF, e por suas ações humanitárias, foi condecorado, em 1999, 
como Cavaleiro do Império Britânico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roger_Moore  
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CAPÍTULO # 8 

Cantilena 
   Sempre me dei bem com todo o tipo de gente, 
branca, negra, pardas, ricas ou pobres, embora eu 
tenha uma preferência particular por aquelas que 
sabem triunfar do egoísmo tiranizante e 
entorpecedor da vida materialista da Terra por meio 
de ações, verdadeiramente, solidárias, sem 
escamoteações e sem qualquer tipo de subterfúgio, 
talvez, por isso mesmo, eu tenha me dado tão bem 
no papel de Bond... (risos). 

   Se eu estou aqui de volta do Mais Além, não é 
senão pelo interesse de fazer as coisas andarem 
bem com vocês, os amigos e irmãos que deixei para 
trás, embora não abandonados pelo meu coração 
desvalido, pois uma vez vendo as coisas do 
sentimento com maior clareza – aqui, o nosso 
campo visual se estende de maneira a não nos 
deixar dúvidas quanto a nossa grande necessidade 
de evolução, pois, para mim, que ainda me 
encontro quase na miséria espiritual daqueles que 
não souberam aproveitar de maneira mais decidida 
a vida terrena!, observo que nada mais somos do 
que animais ferozes, limítrofes daquelas 
personalidades realmente bestiais! – não podemos 
nos permitir a mais enganos, pelo menos não 
como antes...  
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   Deparamo-nos com a verdade nua e crua, 
enquanto ainda precisamos fugir dela, não por 
covardia, mas pelo simples fato de não merecê-la 
de todo, por estarmos ainda incompletos:  

   - Incompletos de paixão. 

   - Incompletos de desejo. 

   - Incompletos de boas ações. 

   - Incompletos de boas intenções. 

   Tudo isso por causa de nossa insistente cobiça 
pelas coisas que, unicamente, dizem respeito ao 
que é material. 

   Evidentemente, que se tivéssemos um tanto de 
paixão, de desejo, de boas ações, e da decantada 
boas intenções, haveríamos de estarmos nos 
sentindo um pouco mais completos. 

 

   Se não desejarmos chegar na Vida Espiritual com 
ausência de sentimentos elevados, envergonhando-
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nos diante dos grandes Emissários Celestes que nos 
aguardam ansiosamente a chegada, vejamos bem 
se já estamos fazendo a nossa parte dentro do 
conjunto de pequeninas, ou gigantescas, tarefas 
que nos cabem realizar sobre a face do mundo que 
todos haverão de deixar, um tanto mais cedo ou um 
tanto mais tarde, mas que bem poucos encontrarão 
a graça de poder VOLTAR. 

   A nossa vida não é única, não temos o que 
discutir a esse respeito, mas as oportunidades é 
que podem nos ser raras, principalmente quando 
tem tanta gente (Espíritos) em busca desesperada 
por uma nova oportunidade no seio de um planeta 
que, por enquanto, não tem gerado grandes 
espíritos santificados, mas que, sem dúvida, tem 
nos ofertando a feliz oportunidade de aprender com 
Jesus Cristo, não somente recebendo a caridade de 
sua proteção, como a divina benção da sua 
tolerância diante de tanta cantilena. 
 

Roger Moore (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 02 de julho de 2017) 

   Nota do médium: Pelo visto, o nosso querido Amigo 
Espiritual vê em nós, pelo menos enquanto nos 
encontramos por aqui, um coral imenso de vozes 
vazias, que falam muito, mas que agem muito 
pouco. 
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   Este nosso Amigo Espiritual se encontra ainda em 
processo de convalescença, já que a sua reencarnação 
é muito recente, quando, inclusive, seu Espírito 
bondoso e amigo foi trazido quase que de imediato à 
sua desencarnação para a cidade de Salvador, na 
Bahia, não apenas no interesse dos Benfeitores 
Espirituais em lhe proporcionar a tarefa da psicografia 
por nosso humilde intermédio, designado pela Falange 
da Verdade, mas porque aqui ele encontraria o 
ambiente marinho mais apropriado ao seu pronto 
restabelecimento, em decorrência do natural 
ecossistema astral providenciado pelas inumeráveis 
Falanges dos Espíritos da Umbanda e do Candomblé, 
lhe preparando o corpo astral de maneira que possa 
demandar em maior segurança, segundo as suas 
necessidades espirituais, o Mundo Maior, seguindo em 
linha reta imaginária pelo mar até subir na direção do 
Infinito. 

 

   Segundo eu fui informado pelos meus Amigos 
Espirituais, ele não mais reencarnará na Terra, mas 
seguirá para mundos espirituais mais avançados, para 
Além do nosso humilde sistema solar. 
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_______Agnes Moorehead_______ 

 
Agnes Robertson Moorehead (Clinton, 6 de dezembro de 1900 — Rochester, 30 de 
abril de 1974) foi uma atriznorte-americana.  Popularizou-se no mundo todo a partir de 

1964, quando viveu a engraçada e malévola Endora no seriado "A Feiticeira". 

Formou-se com louvor em ciências, foi Ph.D em literatura, mas o negócio dela era mesmo 
o show business. Mudou-se com a família para St. Louis e, a partir do final dos anos 1920, 

começou a se apresentar em óperas cômicas e espetáculos de vaudeville, até que 
começou a fazer rádio-novelas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agnes_Moorehead 
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CAPÍTULO # 9 

Recomecemos 
    Por mais que a situação nos pareça 
desesperadora, e por maior que possa se 
apresentar a situação: 

   RECOMECEMOS. 

   Quando estivermos prestes a desistir de algum 
objetivo que nos seja realmente nobre, ou sempre 
que as dificuldades da caminhada venham a nos 
desestimular a seguir em frente: 

   RECOMEÇEMOS. 

   Se hoje amanhecemos um tanto desgostosos e 
cansativos, imaginando que o dia inteiro correrá 
como se fosse um relógio sem ponteiros que não 
possa nos alertar a carreira das horas e dos 
minutos: 

   RECOMEÇEMOS. 

   Se percebermos que nos falta paz e tolerância 
para tratar com pessoas de natureza difícil e caráter 
duvidoso, não hesitemos em: 

   RECOMEÇAR. 

   Pois então, meus amigos queridos da vida 
planetária, estamos sempre a precisar de um 
estimulo, ou um agrado, para que o nosso coração 
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possa bombear para todos os demais órgãos do 
corpo o elixir da vida orgânica, quando, de maneira 
essencial, para a nossa vida espiritual: o amor e o 
carinho, a ternura e o afeto, não devem e não 
podem faltar para a vitalidade do nosso Espírito 
Imortal que, acima de tudo, e antes de qualquer 
coisa, sempre estará carente destes ingredientes 
primordiais da Vida Perfeita, obedecendo ao 
impositivo de amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao nosso próximo como a nós 
mesmos, sempre e cada vez mais, oferecendo-nos 
o triunfo de uma beleza verdadeiramente conectada 
com a experiência dos anjos celestiais, pois eles, 
por enquanto, mais do que nós mesmos, sabem não 
somente reconhecer a paternidade suprema de 
Deus, o nosso Pai Celestial, como, também, 
reconhecer em todas as demais criaturas, 
encarnadas e desencarnadas, os seus irmãos de 
viagem eterna. 
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   Por isso mesmo estamos aqui, recomeçando a 
todo momento a luta que devemos obstinadamente 
empreender pela nossa elevação moral, pois, em 
lembrança de Allan Kardec, não há como parar de 
nos esclarecer e de nos orientar por uma 
doutrina como o Espiritismo, que nos chama a 
atenção para a urgência de nossas boas ações 
diante de um mundo ainda tão flagelado pelo 
sofrimento e pela angustia, pela solidão e pelo 
desamor, da mesma maneira que nos incentiva a 
brilhar, sim, a brilhar intensamente como o Cristo 
brilhou, pois: somos luz e somos deuses. 

 

Agnes Moorehead (Espírito)    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 03 de julho de 2017) 
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   Nota do médium: Este gracioso Espírito feminino 
vem me acompanhando já há algum tempo, pelo 
menos desde que eu dei inicio à recepção das 
mensagens dos Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da 
Terra, o que tem me deixado não apenas confiante em 
sua deliciosa assistência, como, também, 
profundamente feliz por ser seu fã desde que eu era 
criança, quando eu assistia encantado a série norte-
americana de televisão dos anos 1960: “A Feiticeira”, 
a qual me traz sempre maravilhosas recordações. 

  
   Ela me mostra ser muito doce e cheia de vida.  

   Uma característica de sua personalidade astral que 
fez questão de me fazer perceber é a de ser uma 
mulher na mais perfeita acepção do termo, gozando de 
todas as necessidades da sexualidade e, naturalmente, 
do afeto. 
   Suas irradiações áuricas são belas: de um colorido 
diversificado, carregadas de vivas emoções, enquanto o 
seu sorriso é encantador, e sua alma atraente e 
educada me traz uma alegria espontânea ao coração. 



Livro # 43: “Caminhemos para o Mundo Maior” – Neio Lúcio/Vivaldo Filho 
 

 
79 

Ed. e-book: 
2017 

_______Martin Luther King_______ 

 
Martin Luther King Jr. (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 —

 Memphis, 4 de abril de 1968) foi um pastor protestante e ativista 
político estadunidense. Tornou-se um dos mais importantes líderes 
do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e 

no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao 
próximo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr. 
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CAPÍTULO # 10 

Recompensas 
   Sobre muitas coisas poderíamos tratar neste 
nosso novo encontro, pois o que não nos tem 
faltado são assuntos pitorescos que na verdade 
fazem-nos tremer de vergonha, não apenas por 
se tratar de coisas que dizem respeito ao caráter 
daqueles que forjaram a sua trajetória financeira 
meteórica pelos cadinhos da política e da empresa 
humanas a expensas dos cofres públicos, tão 
necessários ao bom andamento da saúde como da 
previdência, da segurança quanto da economia 
geral de um país, mas pelo fato curioso de 
observamos tanta gente, ainda, pousando de 
salvadores da pátria, como se as pessoas já não 
lhes identificassem o terror das intimas intenções... 
E por ser este um vasto campo a ser analisado e 
“perseguido” pela justiça dos homens, vamos deixar 
isso um pouco de lado e tratar do que realmente 
nos interessa, pelo menos em linhas essenciais. 
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   Tratemos de falar, sentir e realizar a paz e o 
amor, já que sem essas duas generosas e 
santificantes predisposições em nosso ser será 
impossivel concretizar os desejos do Senhor sobre a 
face da Terra dos meus irmãos, tão deliciosamente 
encantadora em sua Natureza diversificada, mas 
que até hoje tem sido tão deliberadamente 
maltratada, não substancialmente pelas pessoas 
simples e pelos povos humildes, porque estes já se 
encontram em luta ferrenha para combater as suas 
más inclinações, mas pelos que, de maneira 
pontual, assumiram a condição de salvagurdas das 
sociedades, como das famílias, porém desejando 
mesmo arrasar ainda mais os povos humildes e as 
pessoas simples que, ingenuamente, se entregam 
aos seus cuidados sem  que antes disso possam 
fazer uma breve incursão em seus sordidos 
corações, quando, ai sim, se deparariam com 
verdadeiros satanáses, ao invés de encontrarem os 
“homens de bem” que dizem ser. 
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   Se estamos dispostos a Caminhar para o Mundo 
Maior na certeza da recompensa divina, façamos 
isso na segurança do Evangelho de Jesus, 
iluminando o mundo inteiro a partir de nossas 
pequeninas ações de cada hora, de cada minuto, e 
de todos os momentos. 

   Que o Bom Deus nos tenha sob a sua proteção, 
inspirando-nos o bom caminho a seguir. 
 

Martin Luther King, Jr. (Espírito)    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 03 de julho de 2017) 

   Nota do médium: Embora ele se encontre residindo 
em um Planeta (Pérola) muito além de nossa vida 
mental e sentimental da Terra, continua a se empenhar 
pela Espiritualização do nosso pequenino Orbe 
planetário, vindo aqui, por vezes, abaixando 
drasticamente a sua vibração psíquica, para nos 
fortalecer o espírito com seu magnetismo totalmente 
lírico e fascinantemente poderoso, a exemplo de 
quando, mesmo que por alguns poucos momentos de 
sintonia mediúnica, me deu a possibilidade de entrever, 
com uma capacidade clarividente surpreendente, e de 
abarcar bem a minha frente e de um único golpe de 
vistas – por meio de um vácuo aberto em forma de 
enorme fenda plástica quadridimensional, com cerca 
de um a dois metros de diâmetro – não apenas a 
totalidade da vida humana como uma região imensa de 
nosso Universo material... perfeitamente real, vivo. 
   Sim, absolutamente, fora como se a minha frente eu 
pudesse abranger visualmente (e até certo ponto 
fisicamente?!) um punhado imenso de vida celestial. 
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   Em outro momento dessa mesma tarde de 03 de 
julho de 2017, algumas horas depois do fenômeno 
relatado acima, já por volta das 17hs40min, com tempo 
bastante frio em Salvador, ao sairmos do quarto de 
minha mãezinha Isaura, e alguns momentos depois de 
ter me imaginado na companhia de uma doce alma 
feminina que poderia (risos) ser a nossa namorada – 
sonhar faz parte!... risos... – vimos nitidamente uma 
rosa do Plano Espiritual Maior semi-materializada bem 
entre os livros que ficam em nossa mesa de trabalhos 
psicográficos (também onde realizamos as nossas 
refeições, etc.) e o nosso notebook, esguia como uma 
nobre peça da joalheria divina, a irradiar em sua 
redondeza imagens vivas que absolutamente 
apresentavam contornos e feições de dimensões 
variadas, como se a atmosfera espiritual do nosso 
ambiente de alguma maneira se confundisse com as 
maravilhosas irradiações visuais daquela rosa em 
observação, dando-nos a nítida impressão de estarmos 
nos defrontando com Mundos Paralelos de criatividade 
e tecnologia muito além do alcance humano. 

 
   Segundo Veneranda me informou, ela foi a 
responsável pela apresentação da rosa citada mais 
acima, fazendo-me compreender que os avanços 
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tecnológicos da Vida Maior reagem de acordo a 
substancia amorosa e intelectual não somente dos seus 
patrocinadores do Lado de Lá como, também, por força 
da capacidade de imaginação do sujeito do plano 
material, na maioria dos casos acontecendo de maneira 
subjetiva, ou sem a participação direta dos encarnados. 

 
   O mundo oculto ao olhar humano nos traz 
inumeráveis surpresas, tanto felizes como infelizes, 
segundo a disposição das pessoas, encarnadas ou 
desencarnadas, que lhe ofereçam matéria plástica 
mental – de química e física, mecânica e eletrônica 
diversa e variada – para a execução de fenômenos 
ainda incompreensíveis ao cérebro terreno. 
   O alcance de cada fenômeno espiritual, mecanizado 
ou não, logicamente que dependerá da elevação moral 
dos Espíritos Benfeitores que se ocupam de tais 
operações de alta envergadura tecnológico-
transcendental. 

   Espíritas: Amai-vos e Instruí-vos. (O.E.S.E.). 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos                                                    
Neio Lúcio & Charles Richet                                

Com Espíritos Diversos    
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SEGUNDA PARTE 

A Caminho do Mundo Maior             
Com os seus Autores 

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 
Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados 

pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes 
Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

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

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

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

                      
          NO MUNDO DE 

      CHICO XAVIER 
______________________ 

“A missão do espiritismo é a de combater a 
incredulidade pela evidencia dos fatos, de levar a 

Deus àqueles que o desconhecem, de provar o futuro 
àqueles que não acreditam em nada.“ 

Da Revue Spirite, 1864, p. 198, pela Biografia de Allan Kardec, 
pág. 168, por Henri Sausse, 1ª. edição brasileira, Companhia Editora 

Nacional, 2015. (O destaque na Revue Spirite é nosso). 

______________________ 
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   Por todos os lados que observemos a questão 

que nos tem ocupado desde o mês (10) de outubro 
de 2013, quando o nosso médium Vivaldo Filho deu 
inicio a recepção psicográfica da obra “São Luis 
IX”, sem que à época ele cogitasse que ali os seus 
Benfeitores da Vida Maior estavam a lhe alinhar 
definitivamente com a vida e os sagrados serviços 
do Codificador do Espiritismo, já que dez (10) dias 
antes ele havia aniversariado, em 03/10/2013, 
embora somente em janeiro de 2015 o nosso 
venerável mestre reencarnado, São Luis de França, 
tenha a concluído e feito a sua devida divulgação 
pela Internet, não há como por em duvida a 
autenticidade dos maravilhosos dispositivos 
doutrinários da Mecânica Matemática Divina que, 
sob todos os aspectos, se ramifica e se dissemina 
de maneira maravilhosamente conseqüente e 
universal pela obra da Terceira Revelação por meio 
de Allan Kardec e Chico Xavier, quando a Bíblia 
Sagrada (Antigo e Novo Testamento), com uma 
particular atenção em sua Edição Brasileira, como 
obra divina que é, se apresenta como o elemento 
máximo de nossas descobertas e revelações 
mediúnicas-matemáticas. 
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   Apesar de muitos elementos da literatura espírita 
sobre a VOLTA de São Luis IX já terem sido 
devidamente Decodificados pela Nova Ciência 
da “Numerologia Espírita”, como forma de 
evidenciar e comprovar de maneira perfeitamente 
racional e lógica a todos os seres da Terra, e não 
somente aos adeptos da Doutrina dos Espíritos, 
como as divinas ferramentas da Reencarnação 
e da Mediunidade estão essencialmente 
alinhadas uma com a outra, oferecendo ao mundo 
científico e espiritualista da vida terrena um método 
preciosíssimo para investigar e desvendar alguns 
dos grandes mistérios da Vida Perfeita com Deus.  

 

   E dando um pouco mais de material de análise e 
observação aos amigos leitores, procuraremos aqui 
traçar mais um roteiro, mesmo que apresentado de 
maneira muito singela, para que fique evidente a 
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forma metemática-doutrinária mais adequada, e 
essencialmente correta, de estudo e confirmação 
pela Numerologia Espírita, como foi preferida pelos 
Agentes da Luz, sem nos esquecermos que desde os 
tempos recuados da vida humana na Terra o Senhor 
Supremo do Mundo, Jesus Cristo, vem inserindo no 
contexto cultural e religioso das sociedades os seus 
Sinais & Códigos Secretos de Deus, e por isso 
mesmo, como tem sido observado pelos guias do 
Espiritismo, o foco de nossa atenção deixará de ser 
a figura de São Luis, pelo farto e precioso material 
já apresentado em seus livros anteriores, então nos 
centrando nas figuras de Allan Kardec, Chico Xavier, 
e Jesus Cristo, quanto da participação de algum 
convidado em especial, quando também devemos 
estar cientes de que São Luis IX (Vivaldo Filho) 
sempre será o epicentro fundamental desta 
impressionante Revelação Divina, pelos motivos 
que já foram largamente apresentados desde a obra 
original que nos revela a magia e a santidade da 
Matemática de Deus, a partir dos seus números 
fundamentais, ou números-chaves, que são:  

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

   Uma vez tendo feito esta pequena introdução, 
deixemo-nos enlevar pelo valioso serviço realizado 
pelo eminente psiquiatra, professor de medicina, 
jornalista e poeta: Dr. Elias Barbosa, ao produzir o 
inebriante “NO MUNDO DE CHICO XAVIER”, 
pela Editora Calvário, aqui estudado por nós em sua 
raríssima e HISTÓRICA 1ª. edição de 1968: 
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   Analisemos, mesmo que parcialmente, o seu 
Capítulo 17, Chico Xavier e o Programa “Ondas de 
Luz”, pelos motivos aritméticos que já conhecemos: 

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

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

______________ 

“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma septenária é 
por causa da perfeição que se celebra nos dons do Espírito Santo. 
Descansará - diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo 
(Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se ao 
10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em que está toda a 

multidão dos bem-aventurados.” 

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

______________ 
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      Nesta obra mais que preciosa da biografia de 
Chico Xavier (a reencarnação de Allan Kardec), 
também vamos ver nascer incontáveis elementos 
matemáticos não somente de comprovação sobre a 
VOLTA de São Luis de França como a sua 
conexão com as tarefas de Allan Kardec, como 
vemos aqui reencarnado na personalidade do 
grande médium mineiro, e é exatamente neste 
ponto que haveremos de nos concentrar, já que 
uma tarefa está fundamentalmente alinhada ou 
subordinada à outra, sendo na Codificação 
quanto na Decodificação do Espiritismo: 

- Dentro da apresentação de Elias Barbosa, o 
primeiro mês a ser mencionado é: julho (7), ou 
seja, o exato mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis IX). 

______________ 
- Dentro da apresentação de Elias Barbosa, o 
segundo mês a ser mencionado é: outubro (10), 
ou seja, o exato dia (10) do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis IX). 

______________ 

   Por que será que escolhemos especificamente os 
meses mencionados neste primeiro momento do 
Capítulo 17, dessa magnífica jóia da biografia de 
Chico Xavier (Allan Kardec), para definir a tarefa 
atual de Vivaldo Filho (São Luis) com a sua própria 
tarefa? 
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______________ 
- Dentro da apresentação de Elias Barbosa, a 
palavra mensário, quando contada do final para 
frente, vem a ser enigmaticamente mencionada 
sob o # 17 do capítulo em análise, ou seja, o exato 
dia (10) do nascimento de Vivaldo Filho (São 
Luis IX), quanto o exato mês (7) de julho do 
nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

______________ 
   Como vemos um anda entranhado na vida quanto 
na tarefa espírita do outro, quando o querido Elias 
Barbosa entra no esquema como uma peça 
preciosa dentro do conjunto de tarefas do 
Consolador Prometido, não somente pela sua longa 
e estreita amizade com Chico Xavier, como pela sua 
inapreciável obra literária, em destaque esta 
biografia: “NO MUNDO DE CHICO XAVIER”. 

______________ 

   Mas para que não fiquemos apenas centrados na 
missão de Vivaldo Filho, vejamos o que temos a 
partir das próprias palavras iniciais (de saudação) 
de Chico Xavier nesta entrevista afetiva, segundo a 
apreciação do Dr. Elias, que fatalmente nos 
evidenciará o esquema matemático, também, 
forjado para o Chico, quanto tem sido para o 
Vivaldo, na gênese dos seus compromissos 
evangélicos: 
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- Dentro da resposta inicial de Chico, em forma de 
saudação, à pág. 145, uma vez contando todas as 
palavras que compõem a sua resposta/saudação, 
vamos ter o exato # de 22 palavras:  

- 2: O exato dia (2) do nascimento de Chico 
Xavier (Allan Kardec). 

- 2 + 2 = 4: O exato mês (4) do nascimento de 
Chico Xavier (Allan Kardec). 

______________ 

 

A Reencarnação na Obra do Espiritismo: Decodificada pela                   
Nova Ciência da “Numerologia Espírita”. 

    Por mais que desejemos, não seguiremos adiante, 
pois um serviço de investigação matemático-
mediúnico como este sempre deve ser tarefa de 
muitas cabeças, quando de muitos corações já 
afeiçoados à verdade, sempre obedecendo ao 
preceito da Caridade, quando ninguém estará acima 
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de ninguém, a não ser o Senhor, que, Do Mais Alto, 
nos fortalece e nos ampara nas pequeninas, ou 
grandes, obrigações que sempre temos a cumprir, 
visando o embelezamento da Vida e a elevação dos 
nossos Espíritos Imortais. 

 

   Estudemos cada milímetro desse intrigante 
serviço de Decodificação do Espiritismo, pois a 
Ciência precisa avançar. 

   Muita paz, saúde e luz para todos. 
 

Neio Lúcio & Charles Richet (Espíritos)    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 04 de julho de 2017) 

Em homenagem ao Dia da Independência dos 
Estados Unidos da America do Norte. 
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Charles Richet 
 

Conhecido como o fundador da Metapsíquica, Charles Richet (1850-
1935) desempenhou um papel fundamental no processo de desvendar o 
desconhecido mundo dos fenômenos anímicos. Em 1905, então 
presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas - Londres propôs o 
nome de Metapsíquica a este conjunto de conhecimentos.  

Sua obra mais famosa, Tratado de Metapsíquica, é um verdadeiro 
arcabouço de fatos e descrições pormenorizadas de experiências 
psíquicas, descrições históricas e classificatórias que muito colaboraram 
para o seu desenvolvimento. A sua maior contribuição, sem sombra de 
dúvida, foi o estudo do ectoplasma, substância responsável pela 
viabilidade dos fenômenos ditos objetivos.  

Foi ele quem, pela primeira vez, denominou a substância que emanava 
dos médiuns de efeitos físicos de ectoplasma, naquele momento 
referindo-se aos fluidos que emanavam de Eusápia Paladino (uma das 
maiores médiuns da história do Espiritismo): “são as formações difusas 
que eu chamo de ectoplasmas; porque elas parecem sair do próprio 
corpo de Eusápia”. 

http://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/06/Charles-Richet.pdf 

Neio Lúcio 

 

Autor de livros infantis e de mensagens, o Espírito Neio Lúcio é antigo 
conhecido do Espírito Emmanuel, apareceu na obra Cinquenta anos 
depois sob a alcunha de Cneio Lucius. Em uma de suas existências 
terrestres, o autor espiritual também se relacionou com o médium 
Francisco Cândido Xavier, quando reencarnou como o educador Arthur 
Joviano, pai de Rômulo Joviano, chefe de Chico Xavier na Fazenda 
Modelo, em Pedro Leopoldo (MG). Como Arthur Joviano, Neio Lúcio 
contribuiu ativamente para a formação de uma nova diretriz da educação 
primária no início do século XX com o Programa de ensino (1906), 
método que buscava combater o analfabetismo e ensinar o maior 
número possível de crianças a ler e escrever. Após retornar ao mundo 
espiritual em 1934, o Espírito Neio Lúcio ditou diversas obras a Chico 
Xavier, seis das quais fazem parte do catálogo da FEB Editora, são 
eles: Alvorada Cristã, Jesus no Lar, Mensagem do Pequeno Morto, A 
Vida Fala 1, A Vida Fala 2, A Vida Fala 3. (Fonte: Desconhecida.) 

http://www.febeditora.com.br/autores/neio-lucio/ 
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_________________________ 

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

verdade.” 
– Santo Agostinho                            

(354–430 d.C.) 
_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

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

    

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

 
 

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

 
 

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

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

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

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 
ESPIRITISMO 

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

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

Deus na Terceira Revelação. 
  

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

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

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

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 
Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

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

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

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

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

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

 

– Santo Agostinho 

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

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

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

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como 
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato 
dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo 
nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa 
perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 
da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 
bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 42 
obras anteriores. 

 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 
natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 
contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 
outra pessoa que seja, também, médium de variadas 
faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 
conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 
produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 
conjunto numa coleção de  mais de quarenta (40) livros de 
inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 
maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-
transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 
Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

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

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

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

    

     

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

   Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 
pag. 410, 411 e 412, adaptado pelo benfeitor a partir do seu texto original para 
esta nova versão de 04/06/2017, em “CAMINHEMOS... MUNDO MAIOR”. 
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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 

 

Pelos Espíritos                                                    
Neio Lúcio & Charles Richet                                

Com Espíritos Diversos    
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TERCEIRA PARTE 

A Entrevista com            
Albert Einstein 

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 
Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados 

pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes 
Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

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

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

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

Neio Lúcio & Charles Richet 
 

APRENTAM UMA  

ENTREVISTA INÉDITA  

COM O GRANDE  

ESPÍRITO ALBERT EINSTEIN 

  
 

Pelo Médium 

Vivaldo P. S. Filho 
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   ENTREVISTA DESENVOLVIDA ENTRE OS 
DIAS 04 & 05 DE JULHO DE 2017: 

1) Querido irmão, Einstein! Primeiramente 
estamos aqui para lhe reverenciar a caridade 
do seu tempo e interesse em nos falar algo 
sobre a sua vida atual, mesmo porque a 
passada já foi bastante difundida, 
oferecendo-nos a luz de sua tolerância, do 
seu conhecimento e da sua enorme 
sabedoria, como Mensageiro que és da Vida 
Superior do Universo. 
 

R- Meus queridos amigos André Luiz e 
Richet! Carrego o desejo de poder ver o meu 
pobre pensamento interpretado por um 
médium da Terra, desde que eu me arrisquei 
por um primeiro contato com Vivaldo há 
algum tempo atrás, não por causa de algum 
desejo incontido em “aparecer” como se eu 
fosse alguma dessas grandes estrelas e 
astros que temos visto operar pelas 
faculdades mediúnicas do nosso tão querido, 
quão despojado, Vivaldo (risos), mas 
unicamente com a intenção de poder ser mais 
útil do que eu pude ser em minha última 
passagem pela vida planetária, não que eu 
tenha feito alguma coisa, mas por reconhecer 
que poderia, sim, ter realizado o bem maior 
de toda e qualquer pessoa-Espírito que vem à 
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vida pela reencarnação, que é o de falar e 
sentir o amor, nada mais que isso. 
 

Embora eu não me envergonhe de todo em 
relação a minha existência passada na Terra, 
podem crer que se eu tivesse trocado todas 
as mil e uma maquinações mentais que eu 
deva ter realizado no decorrer de meus anos 
de vida por uma única gota de amor na 
direção de quem, verdadeiramente, estivesse 
sofrendo, com certeza que eu teria realmente 
vencido a mim mesmo, e logicamente que 
teria vencido a minha tarefa reencarnatória. 
 

  
 

Por isso, já lhes agradecendo as palavras de 
carinho, que tomo como incentivo, 
rogando aos amigos que nos lêem, quanto a 
vocês mesmos, que me perdoem por 
qualquer mancada que eu venha a dar 
durante esse nosso modesto serviço de 
Educação para a Alma. 
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2) Onde o amigo reside atualmente, em alguma 
das regiões espirituais superiores da Terra? 
 

R- Por algum tempo, logo após a minha 
desencarnação, fui generosamente conduzido 
pelos Espíritos de Luz para a Colônia “Nosso 
Lar”, que fica na 8ª. Esfera Espiritual da 
Terra. 
 

Uma vez lá, providenciaram-me algum tempo 
de descanso, sempre justo a qualquer 
trabalhador que faça jus a isso, quando 
passei a me localizar melhor na Vida Espírita.  
 

Uma vez tendo devotado o meu tempo de 
permanecia na Terra aos estudos e a 
pesquisa continuada, procurei seguir as 
orientações dos meus Amigos Espirituais, 
passando então a seguir por outros caminhos 
de aperfeiçoamento... Quando pude me 
deliciar dedicando-me ao cultivo de plantas 
artificiais que, logicamente, do Lado de Cá 
exercem uma outra tarefa que não apenas 
ornamentar fisicamente os ambientes, mas 
que passam a operar milagres na 
composição hormonal e óptica das criaturas 
que lhe respiram o hálito divino, quando 
sabemos que, por estas paragens, em nada 
elas se assemelham à artificialidade das que 
existem na Terra, pois são vivamente ativas, 
embora, como eu disse, sejam artificiais. 
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Passado o primeiro momento de adaptação a 
nossa nova vida, vi que eu poderia fazer 
alguma coisa além disso. Não que essa 
atividade botânica tenha menos valor que as 
demais, longe disso, mas é que eu começava 
a sentir saudades dos meus velhos tempos de 
estudo.  
 

 
 

Já havia levando cerca de vinte e quatro 
meses nessa bendita tarefa de plantar, regar 
e colher – recordemos que a artificialidade no 
campo do Espírito desencarnado toma outra 
conotação e se apresenta com expressões 
físico-químicas diversas. 
 

Mas voltando um pouco no tempo, assim que 
eu comecei a me aproximar das regiões 
espirituais mais elevadas, como é o caso de 
onde se localiza “Nosso Lar”, passei a ter 
sistemáticos calafrios... Não me dava conta 
do que se tratava, chegando a pensar que eu 
haveria de morrer novamente, como 
numa segunda morte. Enquanto os tarefeiros 
desencarnados de especialidades diversas me 
davam todo o carinho que meu coração 
poderia deter e suportar, via que eles 
evitavam tocar no assunto, quando mais 



Livro # 43: “Caminhemos para o Mundo Maior” – Neio Lúcio/Vivaldo Filho 
 

 
116 

Ed. e-book: 
2017 

tarde vim a saber que eles nada me diziam 
para que eu não voltasse a minha frenética 
atenção para os velhos estudos da Física e da 
Matemática, desejando apenas que eu me 
tranqüilizasse e aproveitasse ao máximo 
aquela nova experiência que se descortinava 
aos meus olhos e sentidos como num belo 
filme de “faz de conta”. 
 

Então, à proporção que o tempo ia passando, 
fui me deixando envolver pelos novos 
desejos, o de aprender para poder servir com 
eficiência, observando que eu ainda 
continuava a sentir os calafrios que mais 
pareciam um arrastamento gelado de meu 
Espírito para algum lugar que eu ainda não 
conseguia dar conta, numa espécie de 
sucção-transcendental mórbida... Por essa 
época, já mais adaptado ao meu novo habitat 
astral, foi sendo revelado que a minha 
morada definitiva não era ainda aquela, 
quando, na verdade, o que eu estava a sentir 
desde que desencarnara nada mais era que 
um choque de vibrações variadas, entre o 
Cosmos Espiritual e as regiões astrais e 
mesmo física da Terra, como se o meu corpo 
espiritual estivesse reagindo a esse choque 
intermundos. 
 

Quando, atualmente, me encontro residindo 
em Júpiter. Um mundo realmente carregado 
de belezas transcendentais e múltiplas 
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formas de convivência com a Natureza 
mineral, animal, elemental, hominal, e 
espiritual, já que por lá também Há Várias 
Moradas. 
 

 
 

3) E o que te faz voltar ao nosso planeta, um 
pequenino grão de areia dentro desses 
Universos de Deus? 
 

R- Nada é mais belo para os nossos 
Espíritos que a necessidade de amar os 
pequeninos. E por esta razão evangélica, 
me sinto continuadamente forçado a retornar 
ao mundo que deixei para traz com a 
intenção, mesmo que muito humilde, em 
decorrência da minha insignificância moral, 
de tentar, pelo menos tentar, fazer com 
que os meus irmãos terrenos encarem a sua 
existência na Terra como uma elevada 
oportunidade de crescer para Deus, 
obviamente que respeitando a condição 
psicológica de cada individuo, pois não 
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podemos perder de vistas que num Orbe 
atrasado moralmente como a Terra não há o 
que fazer muito em relação à salvação das 
criaturas, pelo menos de uma maneira geral, 
pois como vocês bem sabem, e a mídia 
internacional está ai para não nos deixar 
mentir, a condição humana atual, no seu 
conjunto, beira quase a animalidade, 
seduzida e seduzindo pelos convites funestos 
da corrupção (ainda que sentimental) e da 
materialidade (ainda que de maneira muito 
sofisticada e confundida pela sensualidade), 
com tempos de guerras, morticínios 
passionais, e crimes que parecem não mais 
ter fim, mas, mesmo com tudo isso, cremos 
fielmente que podemos fazer algo pelos que 
já se interessam pelos assuntos que 
transcendem a vida física, embora, como 
sabemos, sejam a minoria radical. 
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Aqui, não vai qualquer critica peçonhenta 
em relação à vida intima de nossos 
irmãos da vida terrena, mas um deposito 
de carinho e ternura em forma de alerta para 
que todos, indiscutivelmente todos, possam 
ouvir As Vozes do Céu que tem, 
reiteradamente, convidado os amigos 
encarnados, e mesmo os desencarnados das 
faixas inferiores do Planeta, a tomar um novo 
em suas vidas, passando a nutrir um desejo 
sincero e ardente pelas coisas e pelas causas 
do Bem Maior. 
 

Não há como negarmos que o horror das 
crises internas humanas tem gerado os males 
terríveis das tragédias terrenas, e por isso 
mesmo, a partir da convivência com os seus 
próprios familiares, os espíritos terrenos 
deverão trocar os seus males morais pela 
alegria eterna do amor.  
 

Sempre o amor, como Jesus nos ensinou. 
 

4) Como percebemos, no dia de ontem, quando 
o nosso Vivaldo começou a lhe sentir 
vibratoriamente a presença amiga e 
generosa, foi começando a sentir um enorme 
e irresistível calafrio por todo o seu corpo, 
também passando a sentir tontura e 
sensação de desmaio, vivamente 
impressionado, e pensando, inclusive, que se 
tratava de alguma ação das sombras, visto 
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que o choque (térmico) de vibrações foram 
tão intensas e angustiantes que nem se deu 
conta que se tratava de uma Entidade dos 
Mundos Superiores. 
 

O que o amigo tem a nos dizer sobre esse 
fato ocorrido diante da sua aparição 
mediúnica? 
 

R- Vejamos, queridos amigos, que já no 
finalzinho desta sua empolgante pergunta 
vocês já nos dão a resposta.  
 

A mediunidade tem dessas coisas – inclusive 
ele sente tremores até agora, como se esse 
seu um calafrio, de alguma forma, viesse a 
lhe fazer desencarnar – quando de nossa 
ação mais evidente, o seu Espírito passa a 
interagir com mais intensidade com o Mundo 
Maior, neste caso ele passa a se envolver 
com as regiões cósmicas que estão anexadas 
mentalmente ao nosso meio de vida em 
Júpiter.  
 

__________________ 
 

   Querido Benfeitor, Albert Einstein! Que Jesus 
Cristo lhe pague pela caridade dessas suas palavras 
amáveis, que não somente atingem a nossa mente, 
mas, antes, os nossos corações, ainda, tão 
carentes de luz. 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos                                                    
Neio Lúcio & Charles Richet                                

Com Espíritos Diversos    
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Novos Rumos à 
Mediunidade Espírita 

 
 

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

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

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

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

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

   Ricamente ilustrado. 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

No Grande Lar 
 

  
 

 

No Grande Lar 
Pelos Espíritos Neio Lúcio 
& Honoré de Balzac 
(143 pág.). 
Livro # 31 
 

   Uma linda obra mediúnica desenvolvida em 10 preciosos 
capítulos pelo Espírito Elvis Presley, um convidado muito 

especial dos Autores Espirituais. 
 

   Além disso, destas páginas de luz produzidas pelo 
coração amoroso do Rei do Rock (desencarnado), 
veremos mais dois envolventes e intrigantes 
capítulos finais elaborados pela sensibilidade de 
dois grandes Instrutores da Vida Mais Alta: que são 



Livro # 43: “Caminhemos para o Mundo Maior” – Neio Lúcio/Vivaldo Filho 
 

 
126 

Ed. e-book: 
2017 

Neio Lúcio e Honoré de Balzac, nos trazendo 
novas informações matemáticas sobre 
a Mediunidade de São Luis de França 
reencarnado!... agora com conexão com o 
magnífico livro de André Luiz: "MECANISMOS DA 
MEDIUNIDADE" (Chico Xavier/FEB), em sua 1a. 
edição especial do ano de 2013...  
 

   São, sem dúvida, dois empolgantes estudos 
pela "Numerologia Espírita" que desce do Mundo 
Maior para desvendar os Mistérios Ocultos 
dos "Sinais" & "Códigos" Secretos de Deus 
do Espiritismo. 
 

   Temas como a mediunidade e a reencarnação são 
aqui apresentados a partir das próprias faculdades 
psíquicas de Vivaldo Filho. 
 

   Tudo apresentado de maneira agradável aos olhos 
e aos corações de todos os amantes da Terceira 
Revelação. 
  

    Livro Ricamente ilustrado!!! 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 06 DE MARÇO DE 2017. 

 

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

 

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

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

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

“De graça recebestes, de graça daí.”                                  
– Jesus (Mt 10:8) 
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 A Vida e a Morte de Allan Kardec 
Segundo a "Numerologia Espírita" 

de São Luis IX, contada por 
Gabriel Delanne 

 

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

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

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

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

 
 

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

   

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

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

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

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

CONTEXTO EDITORIAL DESTE MAGNIFICO                                   
LIVRO DE HENRI SAUSSE. 

 

     
 
 OS ARQUIVOS DIGITAIS (E-BOOK) ESTÃO DISPONÍVEIS 

AOS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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

_______________________ 

“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8) 

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 05&06/2017   
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MENSAGENS ESPÍRITAS 

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

quarenta (42) obras psicográficas ricamente ilustradas, em E-BOOKS: 
Completamente: “Grátis”!! 

______________ 

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

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

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

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

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

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

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 
 

  

Sem dúvida que devemos a estes dois tarefeiros de 
Jesus a responsabilidade por essa nova empreitada sob 
as claridades do Consolador Prometido: a de trazer do 
Mundo Maior mais algumas notícias para os queridos 

irmãos da Terra, quando sequiosos de sempre aprender 
procuram fermentar o doce suculento das verdades 

eternas com sensibilidade e dedicação, estudo e 
serviço, mediante o indiscutível preceito evangélico: de 

amar sempre e cada vez mais. 

Espírito Teresa de Ávila 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 20 de junho de 2017) 

By Neio Lúcio/A FALANGE DA VERDADE                                                                        
(SEM FINS LUCRATIVOS – 07/2017)  


