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______________________  

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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Os Diretores Espirituais 

do Médium Vivaldo P. S. Filho 
 
 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na                        
integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou                           

cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.) 

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

capacidade transmissora. 
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Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa 

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a 

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA – 
Relatos de um Médium Espírita", Organizado pelos 

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo 
Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e 

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais: 

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

os demais: de sua própria autoria mediúnica e de 
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com 

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF), 

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio 

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Emmanuel, trata-se de um Espírito da Luz que se tornou conhecido pelos 
trabalhos de inegável valor moral que foram realizados pela santa mediunidade 

de Francisco C. Xavier, sendo que, aqui, o grande Mentor de Chico já se 
encontrava reencarnado na Terra... A nossa Benfeitora Veneranda, que 

também conduziu as tarefas psíquicas de Chico Xavier, nos trouxe a presença 
mental de Emmanuel, quando não lhe era possível vir pessoalmente, dando-

nos a chance de lhe psicografar as próprias mensagens.  

– Vivaldo P. S. Filho (médium). 
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Apresentação # 1 

 

QUERIDA MARIZA, COM O CORAÇÃO 

ENTERNECIDO DE ALEGRIA LHE PEÇO: "SEJA 

FELIZ"!... 

FELIZ NA PAZ, NA LUZ, E NA SAÚDE, RECORDANDO 

QUE JESUS É A NOSSA MAIS PERFEITA E SEGURA 

ROTA PARA O MAIS ALTO, QUANDO ELE SINTETIZA 

TODAS AS NOSSAS AÇÕES: PELO AMOR QUE 

DEVEMOS TER AO PRÓXIMO...  

E JUSTAMENTE POR CAUSA DESTE AMOR QUE 

PRECISAMOS DAR E RECEBER, É QUE A DOUTRINA 

ESPÍRITA NO OFERTA E NOS INCENTIVA À 

CARIDADE!...  

SE O AMOR É A ESSÊNCIA DE TODA A VIDA NO 

UNIVERSO, COM CERTEZA, MARI QUERIDA, QUE A 

CARIDADE É A SUA MANIFESTAÇÃO                  

MAIS EXCELENTE!!!  

BEIJOS CARINHOSOS, EM VOCÊ E NA SUA LINDA 

FAMÍLIA!... 

EMMANUEL 

VIVALDO P. S. FILHO                                        

(Salvador/BA, 17 de março de 2017) 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 24 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

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

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Apresentação # 2 
   “OI, QUERIDO IRMÃO EM JESUS, VOCE NÃO HIMAGINA A MINHA ALEGRIA EM 

RECEBER MAIS UMA OBRA DE SUA MEDIAÇÃO... TRABALHO EM CONJUNTO COM 

BENFEITORES ESPIRITUAIS.  IMAGINO O IRMÃO LABUTANDO, EMQUANTO 

MILHARES DE BAIANOS SE FANTASIAM, SE EMBEBEDAM E SE DROGALIZAM EM 

PROL DAS FESTAS UMBRALINAS QUE CHAMAMOS CARNAVAL, EM PLENA SALVADOR-

BA, PALCO DAS MAIORES CONCENTRAÇÕES MOMESCAS,  PERÍODO EM QUE O 

PREZADO IRMÃO SE ISOLA NO CUBÍCULO DE UMA SALA  A PRESTAR SERVIÇO À 

ESPIRITUALIDADE MAIOR PARA TRAZER ENSINAMENTOS QUE TANTO PRECISAMOS 

PARA NOSSA EVOLUÇÃO... OBRIGADO, IRMÃO, POR TAMANHA DEDICAÇÃO, E EU, 

COMO FELIZARDO, MAIS UMA VEZ TIVE A FELICIDADE  E PRIMAZIA DE RECEBER, 

EM PRIMEIRA MÃO, UMA CÓPIA DA SUA ABENÇOOADA OBRA... TENHA A CERTEZA 

QUE IREI LER COM MUITO CARINHO E ATENÇÃO, PROCURANDO ABSORVER TODOS 

OS ENSINAMENTOS ALI CONTIDOS... ACHO-ME UMA PESSOA MUITO ABENÇOADA, 

POR PODER CONTAR COM SUA ADORÁVEL AMIZADE... DEUS CONTINUE A TE 

ABENÇOAR, QUERIDO IRMÃO.” 

CARTA ELETRÔNICA (E-MAIL) RECEBIDA EM 17/03/2017. 

 
 

   Querido Josevaldo, 
 

Mais uma vez, sua mensagem me enche o coração 

de alegria, por saber que o nosso humilde serviço 

mediúnico está agradando, mesmo que somente 

fosse um só coração, assim como o seu, sempre 

preocupado com a Salvação, por meio de Jesus, de 

cada um de nós, caminhantes e caminheiros na 

Evolução na Terra. 
 

Graças a Deus que o amigo falou em "milhares de 

baianos", e não "todos os baianos", pois que a 

Bahia, em sua quase total maioria, é formada por 

pessoas da mais generosa cordialidade, 

fraternidade, solidariedade, honestidade, e 

caridade, pois, não é por ser um baiano 

(rsrs), nunca vi gente com maior tempera para 

o bem!... – Risos. 
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É verdade, o carnaval, do jeito que ainda está, 

podemos dizer se tratar de uma festa muito 

deprimente, apesar de reconhecer, em meu 

pobre coração, que inumeráveis pessoas, que o 

produzem e que o apreciam, são da mais bela boa 

intenção em fazer "um algo melhor" em termos de 

qualidade cultural, musical, e artística, logicamente 

que fazendo abstração dos que só veem nele uma 

forma "de ganhar dinheiro", ou de se desabafar dos 

conflitos íntimos por meio de uma ação, também, 

deprimente: seja pela venda ou pelo consumo de 

drogas licitas, ou não, o que é pior ainda. 
 

 
 

Sei, sei mesmo, da sua preocupação pelas nossas 

crianças, adolescentes e jovens que, sob vários 

aspectos que envolvem o mundo psicológico e 
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moral dos Espíritos encarnados e desencarnados, ao 

verem tamanha "loucura carnavalesca", acabam 

por serem sugestionadas ao mesmo, tanto ao vício 

da bebida alcoólica, que tanto mal tem feito às 

famílias, de uma maneira geral e avassaladora, 

como a desventura de uma sensualidade 

exacerbada, sem qualquer conexão com o 

verdadeiro amor, com a verdadeira paixão, e com a 

verdadeira alegria. 
 

Receba meu coração em seu coração, rogando a 

Jesus que lhe conceda sempre muita lucidez diante 

deste clima "de festa" que tanto atrai os nossos 

irmãos terrenos, a elaborar em suas ações de todo 

o dia, meu estimado amigo, o respeito a quem 

pense diferente de nós e aja diferente de nós, 

já que todos somos livres para plantar, embora, 

como nos disse Jesus Cristo, a colheita seja sempre 

obrigatória. 
 

 
 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(Salvador/BA, 17 de março de2017) 
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______****______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

Uma das encarnações passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho, 

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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Um Bate-Papo com  

Honoré de Balzac 

 

Do Espírito André Luiz                                  

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

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

____ “Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me 

serviria.” (São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Nicette Bruno. 

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

“Um bate-papo com Honoré de Balzac”, foram 

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

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

sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também 

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

 

1a versão: 03/2017 by Vivaldo P. S. Filho 

OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 05/2021. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de André 

Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 

Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da 

Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, orientando de mais perto os 

sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 

Verdade.  
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 EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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DO MÉDIUM 

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  obra 
psicográfica. 
______________ 
 

   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 

singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas 
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que 
temos recebido por meio de singelas manifestações de 
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 
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meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração 

com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço 
que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a 
tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos arraiais do 
Espiritismo, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário caminho 
aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa da 
Cristandade, todo trabalho na mediunidade orientada em 
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier deverá ser 
invariavelmente “gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que 
se diga em pleno labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, como 
se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à disposição 

das criaturas simplórias da Terra quando se diz respeito ao 
nosso serviço junto aos Seres Celestiais. 

_______________ 
    

   Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico 
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 
& 36, Editora LEEPP, Uberaba-MG, do ano de 2007). 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

muitas delas como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora 

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

Extrato do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”,                                                  

por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.). 
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___________ 

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

DOS “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: 

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

___________ 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, 

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

O destaque no texto de Kardec é nosso. 



                    Livro # 33: “BATE-BABO COM H. DE BALZAC” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 23 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 
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sábia, embora muito simples e muito amável!) –, nos orienta 

que o caráter de “novo”, aqui apresentado pela nossa 

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

(Sob a orientação de André Luiz) 



                    Livro # 33: “BATE-BABO COM H. DE BALZAC” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 25 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

Uma Nova “Pequena” Nota 

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

não, E REAFIRMA-NOS QUE O CARATER DE  “NOVO”, agora 

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

e a uma maneira sempre diversa de lhe conduzir os estudos, 

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

Xavier, em: “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 140, 

141 e, em particular, a de 142, quando responde o benfeitor:  

 ___________ 

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

grifos são nossos). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa vez, 

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

   (...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da 

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item 

16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 -  Araras/SP), que nos 

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

da Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as 

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho 

de José com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser 

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

dezessete vezes, etc. Até que ponto se pode crer na presença 

dos números em nossas vidas? R – A numerologia deve trazer 

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

ciência para o domínio de nossos conhecimentos. (...). Nota do 

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao 
Espiritismo, se encontram ainda tão fervosoramente 
ligados, por sentimento de volupia, aos interesses da 

materia carnal. Cremos, que os tempos são outros!... Ou 
procuramos cumprir as nossas tarefas e deveres diante do 

Cristo Amado, ainda hoje, ou seremos obrigados, por 
força da Divina Lei, a seguir, às sós, por caminhos 
tremendamente obscuros, e terrivelmente sofridos. 

– Espírito Neio Lúcio                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                        

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

Se desejas realmente ser fiel a Deus, cuida de ti primeiro. 

Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada 

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

_______________ 
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na 

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

laços nobres e dignos que os aguardam na Vida Superior, para a 

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª. 

edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008). 

   Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A 

lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é um 

fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O grifo no 

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

 “O estudo acurado das leis que regem o Mundo dos Espíritos trará a 

cada um de nós, sem exceção, a ciência, senão perfeita, pelo menos, 

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

processos reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra...” 

– Espírito Allan Kardec/Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta, 

pois, dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele 

fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no 

nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa, 

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

apresentar-se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao 

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1, janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004) 

Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso. 
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As Obras Básicas do Espiritismo: constitui-se por cinco livros. 

O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE 

AMAR UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE 

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

A CONFIANÇA E A LEALDADE NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO ESCRITOS 

NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO”... 

FICA-NOS CLARO, QUE: SOMENTE PELA PROPOSTA DE UM SERVIÇO 

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

RASTEJANDO PELOS VALES DE SOMBRAS E DE DOR, DE DEPRAVAÇÃO E 

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

DE INÚMERAS MANEIRAS, E DE NÓS MESMOS, SEJA PELO MUNDO 

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

   

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

 

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

Maria Isaura Campos Cabral (A Reencarnação da Rainha Branca de 

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria Isaura 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252


                    Livro # 33: “BATE-BABO COM H. DE BALZAC” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 35 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

  
 

Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis-collector Erik 
Lorentzen (www.elvisfiles.no), pela mesma gentileza. 

 

O meu afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner 
(Norway), que durante anos consecutivos à frente do Flaming Star deu exemplos 

magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos seus fãs, que, mesmo na 
condição impressionante de “ateu”, tem nos demonstrado o que é ser um verdadeiro 

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo sentido da 

metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para fazer luzir do 

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos apenas que lhes 

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

que é através da própria obra Espírita, de Allan Kardec & Francisco 

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

   

     Ela não para diante da Ciência Humana, não se limita a esta. 
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   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e fora 

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

maneira cientificamente racional e lógica.  
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   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 

com a devida adaptação para este livro de André Luiz & 

Espíritos Amigos. 
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A Reencarnação também estudada na Bíblia Sagrada!!! 
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Bate-Papo com H. de Balzac 

 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que continuam na lida! 

           

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM 

BAIANO VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, 

DA CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA, PSICOSCOPIA E 

PSICOMETRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES 

TAMBÉM EM HOMENAGEM AO LIVRO: 

“Desobsessão” 

Com A Palavra: O Grande Benfeitor! 

Quem sabe ao certo como haveremos de chegar ao 

Plano dos Espíritos após a perda de nossa vestimenta 

carnal pelo natural fenômeno da morte carnal?!... 
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Seria possível para qualquer um de nós, ao acender 

uma insignificante lâmpada, tomar conhecimento de 

todo o arsenal de loucuras e perversidades produzidas 

pela nossa ignorância ou pela nossa delinquência no 

decorrer dos milênios?... 

É razoável pensar que não. 

Por mais interessados que estejamos em saber quem 

fomos ou o que fizemos nas encarnações passadas, 

julgando que isto nos aliviaria o peso da vaidade e do 

orgulho, é de todo certo que a Verdade dos 

acontecimentos deva vir de maneira gradual e lógica, 

para que, de nós mesmos, não acabemos 

desentranhando grandes flagelos mentais de tempos 

recuados, com isto evitando um tanto mais das 

obsessões que já nos flagelam no presente.  

Meus filhos! precisamos estudar. 

 

Emmanuel (Espírito reencarnado)                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                 

(Salvador/BA, 28 de março de 2017) 
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___________ 

Nota do médium em 07.05.2021: 

   Eu creio que esta bela Mensagem acima, pelo menos 

em relação a mim mesmo, se apresenta atualíssima, 

visto que, ainda nesta noite-madrugada, segundo eu 

posso me recordar, estive sendo assediado, posso 

dizer: diabolicamente assediado, por, pelo menos, uma 

terrível Entidade do Plano espiritual inferior, que, pelo 

que pude lhe observar, trazia, em si mesma, uma 

situação moral profundamente agressiva, que, a todo 

custo, tentava me retirar das próprias mãos uma espécie 

de bilhete-recado que eu havia em Espírito, momentos 

antes, escrito para um determinado médium de 

Uberaba/MG, que, segundo eu sabia, tinha uma boa 

convivência com outros médiuns, além dos que lhe eram 

mais próximos, e que eu havia feito com detalhes de 

uma obra que eu estaria a recepcionar (quem sabe, esta 

mesma?!... – o Livro de # 33), e que certamente 

haveria de nos trazer uma grande alegria, pelo fato de, 

agora, eu estar em condições melhores de lhe fazer a 

devida Revisão de redação & visual, por exemplo, 

criando condições para que o leitor e a leitora de nossa 

modesta obra mediúnica e de pesquisa pudessem ou 

venham a poder desfrutar do que temos psicografado 

com tanto zelo e carinho, enfim, deixando-me claro que 

os Espíritos ignorantes do Amor Do Cristo, a qualquer 

momento, poderão surgir ou ressurgir em nossos 

caminhos com a intenção deliberada de nos atrapalhar o 

curso natural de nossa própria Evolução Espiritual, 

levando ainda em consideração que, no meu caso, em 

particular, eu tenho tido a felicidade de poder ver como 

em algumas de minhas existências pretéritas eu já pude 
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fazer, muito pouco, é bem verdade, pela promoção do 

Bem Maior sobre a face do mundo... 

   Seja como for, quando estamos adentrando em uma 

ou algumas de nossas existências passadas, seja de 

maneira espontânea ou sugestionada, haveremos de nos 

conectar tanto com os Espíritos Amigos, que nos sentem 

a pequenina disposição para seguir ao Cristo, e vem em 

nosso auxílio, quanto com os Seres inferiores, que, a 

despeito da nossa luta por nos melhorar-nos, vem 

desesperados em nosso encalço com a intenção de 

tentarem nos desarticular o avanço moral, nosso e das 

demais pessoas que, de alguma maneira, haverão de se 

beneficiarem com a nossa boa intenção, estes que são 

conhecidos como os obsessores!... 

   Sim, porque se a Grande Luz nos embebeda a alma 

pela delicadeza de suas irradiações doces e sublimes, 

ela, também, traz um certo desconforto para aqueles e 

aquelas de nós que se acostumaram com as trevas de si 

mesmos. 
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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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 “Porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e 

aquele que diminui a si mesmo será exaltado.” – Jesus              

(Lucas 14:11) 

(“O NOVO TESTAMENTO”, da tradução do original em grego, por Haroldo Dutra Dias, 

Editora CEI, 1ª. Edição: 2010). 

   Como costumam nos afirmar os Mensageiros 

Celestiais do Cristo: ESTAMOS TODOS NO MESMO 

BARCO!... 

   - A tormenta é grande. 

   - O vale é sombrio. 

   - O terreno é íngreme. 

   Mas, se seguirmos confiando na Providência 

Divina, podemos ter a certeza de que, ao final da 

jornada, tudo realmente terá valido a pena. 

   O nosso Mundo Mental foi forjado pelo Senhor 

Supremo da Vida para que pudéssemos resistir a 

todos os embates da obsessão, seja a de origem 

interior ou as que dizem respeito ao nosso mundo 

exterior, embora, seja como for, sempre seremos 

conduzidos pelo nosso coração, porque é pelo 

AMOR, e somente por ele, que poderemos fazer 

frente às turbulências da caminhada, evitando o 

mal e fazendo todo o bem. 

Veneranda (Espírito)                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de março de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda 

usa de um pseudônimo (no Livro: , André Luiz/Chico 

Xavier, pela FEB), já que, por intermédio da faculdade mediúnica de 

Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, a mesma, se 

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – A mulher 

que reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora 

Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de pães em 

rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a reencarnação de 

Isabel, a prima de Maria (por uma Reencarnação “Múltipla” com 

esta mesma!), e mãe de São João Batista. 

_______________________ 

   

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

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

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

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Julho
http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html
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PRIMEIRA PARTE 

As Mensagens de 

 
__________ 

 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                         

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Honoré de Balzac________ 

 

   Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi um 

produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 

considerado o fundador do Realismo na literatura moderna.Sua magnum opus, A Comédia 

Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis 

da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia após a queda 

de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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Capítulo # 1 

DESPERTAMENTO 
 

Cretino, barba-azul, 
Comediante do mal, 
Discípulo de Mamom!... 
 

Olha bem, vê como andas, 
Sente o tempo passar, 
Ó criaturinha amarga, 
 

Pesas o farto fardo 
Que colocas em ombros alheios, 
E pensas um pouco!... 
 

Se já é hora de meditar, 
Não te esqueces, irmão meu, 
Filho de um mesmo Pai: 
Quando temos amor dentro do peito, 
Há vida e esperança adiante, 
Nos aguardando o triunfo,  
Pela Glória do Céu, 
E pelo nosso despertar!... 
 

Espírito Honoré de Balzac 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 20 de março de 2017) 
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   Nota do médium: Verdadeiramente, o querido 

Honoré pesou na tinta (risos), mas tem tudo a ver 

com o seu antigo caráter de escritor realista, quanto 

humanista. 

   Quanto a mim, na condição muito insignificante de 

medianeiro do seu pensamento, embora por meio de 

ANDRÉ LUIZ, apenas me coloco a disposição para, 

mesmo que de maneira muito imperfeita, retratar o 

que vai em seu coração iluminado, amigo, generoso 

e fraternal. 

___________ 
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   Volto a afirmar que quase nada sei sobre a sua rica 

biografia, sequer a sua bibliografia, a não ser pelas 

poucas linhas que tive a oportunidade de ler a seu 

respeito em pequeninas notas de rodapé que se 

encontram na magnífica obra mediúnica-Espírita: 

“REFLEXOS DA VIDA ESPIRITUAL”, por W. Krell 

(Editora CELD, 2ª. edição: 2010), creio, a partir daí, 

me dando a ligação psíquica com o seu glorioso e 

envolvente Espírito, visto que, ele, não só se trata de 

uma Personalidade desencarnada muito sensível, 

amável e terna, quanto muito alegre, muitas vezes 

geniosa (risos) e bem humorada, naturalmente que 

sabendo pesar as coisas que dizem ao campo íntimo 

de cada um de nós segundo o bom senso. 

___________ 
 

   Que Deus seja louvado! 
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Honoré de Balzac________ 

 

   Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi um 

produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 

considerado o fundador do Realismo na literatura moderna.Sua magnum opus, A Comédia 

Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis 

da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia após a queda 

de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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Capítulo # 2 

    

   Nem saberia dizer ao certo o quanto temos 

ainda o que sofrer e chorar, ranger os dentes e nos 

amargurar, tamanha a condição de cegueira pela 

qual vamos nos aventurando pelos caminhos da 

Terra, sim, pois se do vosso lado, ai, vocês se 

encontram sobre chão firme, do lado de cá, já no 

Mundo dos Espíritos, a situação não se apresenta 

muito diferente, embora com suas características 

particulares, visto que nas Regiões do Espírito 

desencarnado, por assim dizer, a cada passo, a 

depender de cada Dimensão, vamos nos deparando 

com uma Vida toda especial, diria, até mesmo 

espetacular, seja entre os seres bem-aventurados do 

Céu ou entre a vida mental profundamente atrasada 

dos nossos irmãos de Planos Inferiores de nossa vida 

mental... 

   Temos insistentemente nos absorvido em 

comunicados que tenham mais a ver com a vida 

emotiva e sentimental dos nossos irmãos terrenos, 

por sabermos que o AMOR é que nos nivela com os 

Anjos Celestiais, enquanto que a CARIDADE com os 

Santos da Vida Infinita...  

   Por isso, meus caros amigos e caras amigas da 

conflituosa experiência planetária, vamos cutucando 

a consciência de vocês a cada passo do nosso 

modestíssimo serviço mediúnico com Jesus Cristo, 
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tentando, a todo o custo, servir, a cada um que nos 

dedica a sua atenção, como uma peça singela deste 

impressionante mecanismo da vida psicológica dos 

Espíritos encarnados, embora o nosso trabalho, 

também, atinja diretamente à mente dos seres 

desencarnados, pois eles também nos leem e nos 

observam, pedindo a Deus que faça com que todos 

nós, enquanto aprendizes do Grande Educandário 

do Universo, passemos a prestar mais atenção nos 

Ensinamentos que vem de Mais Alto, antes de tudo 

iluminando-nos pelo coração, com a certeza de que 

precisamos nos Amar e nos Instruir, segundo a 

orientação do Espírito da Verdade. 

 

   Há, sim, sempre luz ao final do túnel. 
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   Por isso, minhas crianças, sigamos a diante 

confiando que o Pai Celestial sempre está a nos 

oferecer uma saída certa para as nossas distraídas 

caminhadas!... 

 

   A Vida Espiritual, é impressionantemente bela, 

quando, de nossa parte, ainda encarnados ou já  

desencarnados, nos esforçamos para poder lhe 

vivenciar as belezas!... 

Honoré de Balzac                       
Vivaldo P. S. Filho (médium)                  

(Salvador/BA, 22 de março de 2017) 
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   Nota do médium: Enquanto fazíamos esta 

psicografia, percebíamos que o Espírito Frank Sinatra 

nos mantinha sob a sua atenção amiga, mesmo que 

através do equipamento de televisão de nossa casa, que 

estava ligado ao DVD e passando um de seus grandes 

concertos, nesta oportunidade, no Japão. 

_____________ 

 

O Espírito de Frank Sintra, tem sido um dos grandes 

Agentes da Luz que tem nos dado a enorme alegria de 

visualizar, pela minha vidência mediúnica, algo das 

maravilhas do Plano Espiritual.                        

_____________ 

   Tranquilamente, lhe observávamos o poder mental a 

se irradiar , 

literalmente nos envolvendo a casa mental e o coração 

de emanações magnéticas de delicada constituição, em 

tons que iam do rosa-carmim ao azul suave, e que nos 

trazia o seu pensamento... 
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   Segundo Sinatra, por minha mediunidade:  

   - Os nossos amigos do Plano Material ainda estão 

muito distantes de assimilar a extensão da Vida 

Espiritual que os aguarda após a morte fisiológica, 

mesmo tendo em mãos Livros como os que foram 

psicografados por Chico Xavier, que, infelizmente, para 

a maioria dos espíritas (e pasmemos com isto!) não 

passam de pura ficção-espiritual, quando são colocados 

sobre suas prateleiras para serem apenas, e tão 

somente, consumidos pelas traças... Se acharem que 

estou exagerando em alguma coisa, basta que 

perguntem a um e a outro sobre o que eles creem, ou 

deixam de crer, nestas obras valiosas do Espiritismo!..., 

quando não, tentam e procuram a todo o custo fazer um 

arremedo de Espiritualidade a partir do que passam a 

conhecer do Mundo Espiritual Superior...  

   Que fique bem claro aos nossos amigos encarnados 

que não estamos impondo a nossa opinião, mesmo a 

partir do conhecimento já adquirido do Lado de Cá, mas 

servindo de alertadores para os que, infantilmente, 

imaginam que poderão se dar bem após a perda do corpo 

material pela morte carnal, quando, na verdade, poderão 

se dar muito mal, já que as surpresas desagradáveis 

poderão ser superlativas. 

___________ 

   Que Jesus os abençoem queridos Amigos Espirituais 

Honoré & Sinatra. 
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Honoré de Balzac________ 

 

   Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi um 

produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 

considerado o fundador do Realismo na literatura moderna.Sua magnum opus, A Comédia 

Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis 

da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia após a queda 

de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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Capítulo # 3 

    

   Quantos de nós já não tomou consciência de que 

a Vida nos foi doada por Deus para que pudéssemos 

tomar parte na construção de sua Magnânima Obra, 

oferecendo-nos não somente a nossa inteligência, 

mesmo que em estado rudimentar, mas, e acima de 

tudo, o nosso amor, diante do Universo Eterno que 

vibra e se manifesta por meio de um inequívoco 

sistema irradiante de Sentimento, causador de 

toda a estabilidade desta mesma Vida?!... 

   É verdade, que existem outros tantos de criaturas 

que, embora também já tenham tomado consciência 

de que tudo isto seja verdade, continuam teimando 

e se arriscando por uma existência, e mesmo por 

várias existências – já que são pessoas 

desencarnadas, quando estão desencarnadas, ou 

encarnadas, quando encarnadas, que sabem muito 

bem como arquitetarem situações especialíssimas no 

nosso-seus impressionante campo subjetivo, visto 

que muitos detém vastos conhecimentos sobre o 

Mundo Parafísico!... –, quase que completamente 

absorvidas pelo desejo de poder e ascensão: política, 

social, comercial, cultural, cientifica, e mesmo 

religiosa, pois que, para cada um destes nossos 

irmãos de filiação com Deus, pois que somos todos 

irmãos, o que vale mais é a condição ilusória de 

posse, seja ela material ou espiritual, já que nem se 

tocam que a Vida Espírita é um patrimônio que só 
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haveremos mesmo de conquistar, em qualquer 

quadrante do Universo que estejamos, se realmente 

a palmilharmos nutrindo, uns diante dos outros, e 

uns pelos outros, aquele desejo real de felicidade, 

caso que não ocorre entre aqueles e aquelas que se 

debandaram quase por completo para o terrível lado 

da maldade, pois que toda a sensação que sentem 

deságua na loucura, na leviandade, e na depressão, 

ruínas do Espírito doente, profundamente enfermo, 

que há de se esgotar quando se depararem com a 

Riqueza Verdadeira do Cristo, num Reino 

verdadeiramente de amor, saúde, paz, e luz. 

   É verdade que a beleza, sob muitos aspectos, nos 

envolve os sentidos físicos, mas, do Lado de Cá, ela 

não engana senão aqueles que se deixam enganar, 

por pura prevaricação com o que é puramente 

material. 

 

   Meus filhos! sejamos Seres Espirituais. 

Honoré de Balzac                        
Vivaldo P. S. Filho (médium)                     

(Salvador/BA, 24 de março de 2017) 
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   Nota do médium: Como podemos deduzir do texto 

de Balzac, não nos basta morrer, com a presunção de 

que, uma vez partindo daqui para Lá, passaremos para 

uma vida mais feliz, ou menos angustiante que a da 

nossa Terra, mas, acima de tudo, precisamos passar a 

, procurando nos 

nivelar aos Seres verdadeiramente espiritualizados... 

   Pela nossa trajetória mediúnica, e também de estudo 

do Espiritismo e do Espiritualismo, particularmente 

tenho visto quase de tudo, seja em termos de condições 

físicas dos próprios Espíritos desencarnados, quanto 

dos encarnados em estado de Emancipação da Alma 

(Desdobramento), quanto do próprio habitat natural 

das Regiões do Mundo Espiritual – embora isto aconteça 

a partir de minhas acanhadas faculdades psíquicas e das 

naturais limitações impostas pelos nossos Mentores da 

Vida Maior, visto que não seria razoável que víssemos de 

tudo e sentíssemos de tudo em relação aos Planos do 

Invisível –, e por isso mesmo posso testemunhar que 

há vida em todo o espaço a nossa volta, seja vida 

física quanto espiritual, por assim dizer, já que me 

apareceram Entidades desencarnadas (em relação a nós 

que habitamos a Terra Material!) que me asseguraram 

que não se sentiam como Espíritos, mas como pessoas 

comuns, quando também me passaram a impressão de 

terem sido personalidades educadas e instruídas...  

   É obvio, que cada um destes Espaços, por assim dizer, 

ou Dimensões, seguem padrões de moral relacionados 

às criaturas que lá estão, fazendo com que estes Mundos 

Paralelos se transformem em verdadeiras Células 

Espirituais de pura alegria, paz, e delicadeza, ou em 
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absolutas furnas de terror e aviltamento de toda a 

espécie. 

___________ 

 

___________ 

   Por isso, vale uma pergunta: Para onde pretendemos 

seguir após a nossa “morte” material?!... 
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Honoré de Balzac________ 

 

   Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi um 

produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 

considerado o fundador do Realismo na literatura moderna.Sua magnum opus, A Comédia 

Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis 

da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia após a queda 

de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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Capítulo # 4 

    

   Fazia frio, muito frio, quase tirando-nos da 

realidade em que vivíamos e nos mantínhamos pelo 

ideal de Justiça, Amor, e Caridade... 

   Numa região astral inóspita feito aquela, não seria 

possível que um único ser vivo da Terra pudesse lhe 

adentrar os umbrais de terríveis expressões de choro 

e lágrimas, não que os que ali vivessem estivessem 

a se lamentar pelo mal cometido durante a última 

passagem pelo Mundo Material, mas, de maneira 

indiscriminada, estavam “pedindo a Deus” que lhes 

dessem nova oportunidade, para que, creiam, 

continuassem a praticar os terríveis desmandos na 

esfera da criminalidade moral que tanto lhes 

agradavam aos sentidos, já tão amargamente 

criminalizados pela hediondez da INDIFERANÇA... 

   Naquela espécie de tribunal particular, víamos 

milhões de criaturas desencarnadas, que se perdiam 

por entre as sombras expeças de seus crimes, 

agredindo umas às outras, na intenção de deixarem 

para trás os que se apresentavam mais fracos, com 

o único interesse de voltarem de onde vieram!... Sim, 

pois que os mais fortes e mais audaciosos se viam na 

condição de ”juízes em causa própria”, merecendo, a 

partir deles mesmos, a absolvição necessária para 

retornarem ao Mundo Material, onde haveriam de 

concorrerem ainda mais com a loucura dos que 
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ficaram na retaguarda da experiência humana, se é 

que isto fosse realmente possível dentro do atual 

contexto de Evolução Planetária... 

   Não víamos fortificações construídas pelo esforço 

de cada um, mesmo que trouxessem as nuvens de 

sobras intelectualizadas que faziam parte de suas 

naturezas atrasadas e mesquinhas, mas tão somente 

lama e charcos, que, naturalmente, significavam os 

episódios marcantes de suas vidas intencionalmente 

absorvidas pela podridão dos seus próprios e terríveis 

interesses, mesquinhos e imediatos... 

   Possessões de espaço eram distribuídas aos que se 

deixassem envolver pelos argumentos dos mais 

fortes e mais ardilosos, convencidos de que na Terra 

nada tinham a lucrar senão códigos de bondade e 

resistência ao materialismo... Eram, ali, diante de 

nós, de perto ou de longe, cegos a conduzirem outros 

tantos cegos, todos indisfarçadamente desejosos de 

se aproveitarem da “inocência” uns dos outros. 
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   Se havia fogo e brasas, eram somente das que 

partiam dos seus próprios Espíritos dementados, que 

rejeitavam qualquer manifestação de Solidariedade, 

munidos que estavam de uma resistência contra os 

sentimentos mais elevados dos Espíritos Superiores 

que, ali, iam na tentativa de convencer alguma alma 

enferma, em pleno estado de loucura contaminante, 

da necessidade de envolvimento como o Bem Maior, 

pela sua natural entrega ao Evangelho!... 

   Que Região seria esta da Vida Espiritual, onde 

haveria de se encontrar uma quase inesgotável 

comunidade de delinquentes morais?... 

   Geograficamente, talvez estivesse sobre toda a 

Terra, e não dividem disto, mas, no que diz respeito 

ao nosso particular campo mental, com certeza que 

está situada bem no centro de nossos corações, 

aguardando um pingo claridade qualquer, que seja, 

de nossa consciência que possa vir a se transfigurar 

em Luz permanente!... 

    Meus filhos! o Mundo Espiritual Superior clama por 

mais Justiça, mais Amor, e mais Caridade entre os 

seres humanos, pois que a Vida há de nos ofertar 

sempre de acordo o que lhe oferecemos, de bem ou 

de mal. 

Honoré de Balzac                       
Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 24 de março de 2017) 
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   Nota do médium: Será que o nosso Balzac estaria 

exagerando quando ele mesmo nos informa aí que 

“geograficamente” estamos sobre (ou sob!) um mundo 

de lama e charco, senão materialmente, positivamente, 

espiritualmente?!..., o que para os que vivem nestas 

condições, após a perda do corpo somático pela morte, 

é a mesma coisa.  

   Não temos como avaliar ainda a extensão destes 

infernos pessoais, ou psicológicos, que tem caráter 

(substância) sólido para os que lá vivem, e que fazem 

fronteira Dimensional com a nossa particular experiência 

planetária, por isso nem sempre aquela impressão de 

estarmos sozinhos no mundo, em caráter físico, 

corresponde à realidade, pois, parafraseando o nosso 

Mestre Galileu: “Onde estiver o vosso coração ai vai 

estar o vosso tesouro, o vosso universo.” 

   Uma outra característica desse Mundo Espiritual o que 

faz referência Balzac, segundo ele mesmo nos contou 

pela clariaudiência, é a de ele estar sendo 

gradativamente colonizado, seja pelos Seres da Luz 

quanto pelo terríveis Espíritos das sombras, estes, por já 

terem vasto conhecimento tecnológico e vindos de 

Planetas de fora do nosso sistema solar, e de certa 

maneira se encontrarem na dianteira dos Espíritos do 

Bem, já que os Amigos Espirituais da Vida Maior 

encontram fortes dificuldades para se adaptarem ao 

ambiente profundamente pestilento destas zonas 

densificadas da vida inferior do nosso Orbe, com isso, e 

obedecendo a leis naturais de sintonia mental, eles vão 

vendo esta específica Natureza sendo literalmente 

sujeitada a toda espécie de escravidão física e mental, 

contribuindo ainda mais com as grandes e epidêmicas 
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manifestações de violência e maldades em nosso mundo 

terreno, segundo ele, sem que isso venha a significar 

que os Espíritos inferiorizados que vivem ai, e presos 

nessa jaula Dimensional, possam voltar a reencarnar em 

nosso Plano Terra. 

   Como sabemos, os Espíritos Superiores podem nos 

instruir e nos esclarecer mesmo estando eles a milhões 

de quilômetros de distância de nossa vida terrena..., 

entretanto, muitos dos Espíritos inferiores, mas muito 

intelectualizados e com poderes mentais arrojados, 

também podem realizar a mesma façanha, que no dizer 

de André Luiz, seria: por meio da Telementação. 

  

    

“Pois, onde está o teu tesouro, ali estará também o 

teu coração.” – Mateus (6:21) 
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   Precisamos todos medir os nossos sentimentos pelo 

idealismo de bondade, criando dessa maneira os 

verdadeiros tesouros do Céu para a nossa vida futura, 

desde hoje. 

   Não é mesmo?!... 
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  Honoré de Balzac________ 

 

   Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi um 

produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 

considerado o fundador do Realismo na literatura moderna.Sua magnum opus, A Comédia 

Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis 

da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia após a queda 

de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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Capítulo # 5 

    

   Se temos índole para arquitetar planos 

mirabolantes com a intenção de amealhar recursos 

que possam nos garantir a segurança material, nossa 

e de nossa prole, dos amigos e dos familiares mais 

próximos, por que não haveríamos de dispor de um 

pouco mais de tenacidade na execução das boas 

tarefas que haveriam de iluminar o mundo inteiro, a 

começar pela comunidade em que vivemos, 

ofertando não apenas quinquilharias que já não nos 

servem mais, mas, sim, contribuindo com todos com 

o nosso afeto, respeito, e honestidade?!...  

   É claro, que perante cada boa ação de nossa parte, 

endereçada a quem realmente necessita dela, 

deveremos, também, dispor de uma boa doze de 

lealdade, já que a Caridade deverá estar sempre 

alinhada à honestidade..., pois não podemos 

desconsiderar que cada criatura que venha a receber 

de nós alguma boa doze de alimento, vestuário, 

remédio, e moradia, sempre estará buscando de 

nós, também, um bom percentual de grandeza 

espiritual, seja em forma de gentileza, de educação, 

ou de bom ânimo, já que a urgente Caridade Material 

deverá estar sinergeticamente alinhada com a terna 

e doce Caridade Moral, segundo temos conhecimento 

pelo: O Evangelho Segundo o Espiritismo. 
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  Não podemos deixar de expressar a nossa 

reverencia a todos os adeptos do Espiritismo, que, 

em si mesmos, já sabem combater o orgulho e o 

egoísmo, fazendo como Allan Kardec o fez: se 

despojando dos bens materiais de maneira sábia, 

procurando realizar a decantada caridade entre 

aqueles que mais necessitam, contribuindo pela sua 

Elevação Espiritual conforme ele mesmo, o 

inesquecível Mestre de Lyon, evidenciava pelas suas 

boas ações de cada dia. 

   É certo, que antes fazer algum bem pequenino, 

mesmo forçadamente, que não fazer absolutamente 

nada por ninguém..., quando toda boa ação e 

qualquer na caridade que seja, enderecemos a vida 

de alguém, será levada em conta pelo Pai Celestial 

quando para o Mundo dos Espíritos voltarmos. 

   Se hoje estamos ”malhando” a vida humana, pelo 

menos de uma maneira geral, como a vivem a 

maioria dos seres terrenos, é porque temos cá as 

nossas santas razões... Se vocês passarem algumas 

poucas horas diante da Internet ou tomando ciência 

do que ocorre mais além, por ai mesmo, por meio da 

sagrada imprensa nacional e internacional, com 

certeza que chegarão a uma evidência bem mais 

sinistra do que a que vem de nós, quando nós, os 

Amigos Espirituais, seja por dó ou bom senso, 

sempre dosamos a notícia de acordo a capacidade 

emocional de cada um dos nossos leitores ou 

ouvintes terrenos. 
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   Não somos adeptos da mentira, aliás, estamos 

muito distante disto, entretanto, em nome de uma 

pretensa verdade absoluta, não podemos criar 

imagens de derrota na mente e no coração daqueles 

e daquelas que esperam de nós sempre uma palavra 

de esperança e de fé.  

 

   Por isto, sigamos a frente com Jesus de Nazaré, 

confiando, nEle e com Ele, que as coisas do dia 

seguinte serão sempre melhores do que as do 

dia anterior. 

   Fixemos uma coisa em nossa mente: 

   Não é verdade?!... 

   Honoré de Balzac                       
Vivaldo P. S. Filho (médium)                      

(Salvador/BA, 24 de março de 2017) 
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   Nota do médium: Pegando o gancho da nossa nota 

anterior, devemos deixar o nosso querido leitor atento 

ao que vem ocorrendo no Plano Invisível em relação à 

revoada de Seres Espirituais de outros Orbes de nosso 

sistema solar, que, a cada momento de nosso tempo, 

vem se avultando sobre a nossa atmosfera dimensional, 

assim como foi inicialmente comunicado por Chico Xavier 

através de dois dos seus grandes e fieis amigos, Geraldo 

L. Neto e a Dra. Marlene Nobre, esta já desencarnada, 

no Livro/DVD: “NÃO SERÁ EM 2012” (pela FE Editora 

Jornalística). 

 

   De qualquer maneira, aqui estamos dando o nosso 

próprio testemunho mediúnico, visto que os meus 

Mentores também afirmam que Seres Extraplanetários 

estão cada vez mais em sintonia com a casa mental dos 
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habitantes da Terra e com o magnetismo terreno, 

passando a envolver o nosso mundo íntimo com os 

seus pensamentos aperfeiçoados de tecnologia 

ultra-avançada, obviamente que cada um deles se 

esforçando para nos dar o melhor de seus sentimentos e 

emoções, em nada comparados com as nossas emoções 

e sentimentos atrasados da Terra, por isso é que 

veremos um grande avanço nas Ciências como um todo, 

e em particular na Médica, embora também passemos a 

ser frequentados por extraterrestres de vida moral 

baixíssima, com isso levando intuitivamente as nossas 

autoridades governamentais mais avançadas do Orbe a 

se aperfeiçoarem nas técnicas de conflito estelar. 

   Pode parecer ficção..., mas não é. 

   Mas do que nunca precisaremos fazer a distinção do 

joio entre o trigo, buscando sempre trilhar pelos bons 

pensamentos, produtores das grandes ações, e que nos 

levarão a ascender aos Mundos Felizes. 

   Muita luz a todos. 
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Honoré de Balzac________ 

 

Desenho do jovem Balzac em meados da década de 1820, 

atribuído a Achille Devéria. (Fonte: Wikipédia) 

   Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi um 

produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 

considerado o fundador do Realismo na literatura moderna.Sua magnum opus, A Comédia 

Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis 

da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia após a queda 

de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
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https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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Capítulo # 6 

    

   A solução será sempre a Caridade!... 

   Não há como vencermos as dificuldades que a vida 

nos impõe sem que estejamos decididos a combater 

a perversa chaga do egoísmo, doença da alma que 

martiriza também o nosso corpo, sim, pois que cada 

gesto de indiferença lançado aos nossos irmãos de 

caminhada, seja na Terra ou no Espaço, sempre 

estaremos depositando em nosso próprio corpo 

espiritual um mar de sobras e de trevas, que 

naturalmente virão a se alojar em nossos corpos 

fisiológicos, começando então um novo despertar!...  

   O despertar só virá quando estivermos sentindo na 

carne o que fizemos os outros sentir, em forma de 

fornalha viva do esquecimento, do despeito, da 

indiferença, e da arrogância, pois não existe um só 

egoísta que também não seja orgulhoso. 

   Há pequeninos hábitos em nosso Espírito que 

geralmente transforma-nos em grandes demônios, 

quando passamos a pelejar pela derrota dos nossos 

amigos ou familiares com a desculpa deslavada de 

que torcemos pela sua vitória moral... Na verdade, 

no íntimo de nossa alma, o que queremos mesmo é 

lhe ver rastejando em nossa direção, humilhado, a 

pedir a nossa bagatela de socorro e assistência, 

contribuindo ainda mais com a sandice de nossa 

prepotência, acreditando-nos um Deus, quando, em 
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verdade, pelo menos por enquanto, não passamos 

de pequenos vermes, tão sujeitos a quedas quanto 

os nossos companheiros de romagem terrestre ou 

celestial, já que do Lado de Cá também há os que se 

deixam levar pela imprevidente e louca sensação de 

grandeza. 

 

   Ai de nós! os anjos caídos. 

   Se o Mestre e Salvador nos afiançou que somos ou 

seríamo, deuses, não há como duvidar disso, pois a 

sua palavra é sempre Lei, entretanto para que 

possamos chegar lá, na divindade dos bons 

pensamentos e na santidade das boas ações, 

precisaremos ir na direção dos que sofrem e dos que 

gemem mais do que nós mesmos – pois que cada um 

tem o seu quinhão de sofrimento e de angustia! – 
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com a intenção de lhes dedicar proteção e carinho, 

afeto e socorro, esquecendo-nos de todo o mal que 

tenham, eventualmente, feito a nós ou a qualquer 

outra criatura, e procurando fazer todo o bem que 

nos seja possível realizar, e quem sabe até um pouco 

além disto!... 

___________ 

   Ops! Não somos radical, por isso creio que valha a 

ressalva de que existem, sim, algumas Belas Almas, 

na Terra e no Além, que, uma vez ficando impossível 

fazer alguém chorar, comovido pela a dor do seu 

próximo, servindo-o, acabam fazendo um ou outro 

gemer, pelo angustia que não souberam ou não 

desejaram aliviar, também, no seu próximo, claro, 

porque a Lei de Justiça também nos concede a 

capacidade de alertar, orientar e instruir, mesmo que 

seja por meio de uma lágrima pequenina ou de um 

gemido qualquer de sofrimento, a bem dos que, por 

enquanto, não tremem diante da realidade de que 

todos somos Filhos do Altíssimo!... 

   Mas, não se aflijam (risos), viu, afinal de contas 

estamos todos no mesmo barco, aguardando o nosso 

momento de sair da tempestade humana para tão 

somente navegar pelas águas tranquilas do Paraíso 

Celeste.  

Honoré de Balzac                       
Vivaldo P. S. Filho (médium)                    

(Salvador/BA, 25 de março de 2017) 
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   Nota do médium: Nós espíritas, geralmente, 

pensamos que estamos em condição de superioridade 

em relação aos outros religiosos, e até mesmo a outros 

companheiros de nossa crença, quando, na verdade, não 

possuímos, sequer, uma única gota de luz própria que 

possa nos abrir as portas de um único Hospital 

Psiquiátrico do Mundo Espiritual após a nossa morte 

material. 

 

   O nosso estimadíssimo André Luiz recomenda aos 

nossos queridos leitores que assistam ao filme (DVD), 

em forma de saga cinematográfica: “STAR WARS”.  

   Segundo ele, nesta riquíssima obra de Hollywood 

vamos nos deparar com a situação de muitos de nós, 

espíritas particularmente, que depois de anos e anos de 

alguma luta moral, “por um só vacilo”, acaba caindo 

vertiginosamente na sua vida espiritual. 

   O que para muitos de nós pode ser um pequenino 

lapso, aos olhos de Deus pode representar uma forma 
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de esconder pecados maiores, pois a pessoa que nos 

recebeu a agressão, física ou moral, será, em verdade, 

o juiz da nossa consciência, regido pela Justiça Maior, 

por isso Jesus nos alertou em sua Boa Nova que não 

sairemos daqui, dos mundos atrasados, até que 

venhamos a pagar toda a nossa dívida.  

 

   Por isso, que os nossos Amigos Espirituais estão 

sempre nos alertando quanto a nossa necessidade de 

amar, e amar cada vez mais!... 

   Sigamos a frente. 
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  Honoré de Balzac________ 

 

   Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi um 

produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 

considerado o fundador do Realismo na literatura moderna.Sua magnum opus, A Comédia 

Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis 

da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia após a queda 

de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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Capítulo # 7 

    

   Quantos de nós seria capaz de largar tudo para 

trás, despindo-se de todas as facilidades do 

materialismo, e seguir, feliz, com o Cristo? 

   Seria possível, no atual estágio evolutivo no qual 

nos encontramos, realizarmos tamanha proeza do 

Espírito humano?...  

   Será que já estamos aptos a executar o 

desprendimento dos bens terrenos como Jesus Cristo 

lecionou e exemplificou, dando para cada um de nós 

a mais segura rota para o Mais Alto, já que não há 

como realizar uma verdadeira Caridade sem que a 

afiancemos pelo exemplo pessoal, e intransferível, da 

Humildade, quando a humildade significa também 

Simplicidade!... 

   Então, como estamos caminhando pelos caminhos 

do Mundo Material? 

   Estamos nos dispondo a amar, sim, é muito certo 

isto, mas será que este pretenso amor que já 

estamos sentindo, ou imaginando que estamos 

sentindo, está sendo envolvido pela paixão apenas, 

ou será que ele está apenas envolvendo as nossas 

verdadeiras intenções?!..., como um manto sagrado 

da cordialidade, da venerável gentileza, e pela divina 

solidariedade?!... 

   Somos verdadeiros ou falsos diante do mundo? 
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   A questão que precisamos levantar em nossos 

estudos Evangélico-Espírita, aqui realizado de 

coração e alma e oferecendo a cada um dos nossos 

generosos leitores o que possuímos de melhor, é a 

de sabermos se estamos fazendo a coisa certa pela 

maneira adequada, ou seja: se realmente 

estamos nos amando uns aos outros como 

Jesus nos amou, num desprendimento perfeito, 

embora ainda sejamos seres muito imperfeitos, 

intelectualizados sim, mas ainda pouco sentimentais, 

oferecendo ao nosso parceiro do coração ou a nossa 

parceira do coração o que temos de melhor não 

somente em carinho e em afeto, geralmente muito 

indecisos, mas em forma de bens materiais, pois 

somente com isso, e por meio disto, numa troca 

perfeita de emoção, sensação, e coisas, é que 

estaremos aptos a seguir para frente e para o Alto, 

convencidos e convencendo a nós mesmos e ao 

mundo, a partir dos nossos próprios exemplos, 
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que estamos honestamente amando e sendo amados 

DE VERDADE!... 

 

   Minhas crianças da Terra! não confiemos o nosso 

futuro às pequeninas ações da vida terrena, façamos 

mais, muito mais, ofertando o melhor de nós e do 

que possuímos, seja na experiência santificante do 

Lar, no aconchego dos casais – de qualquer opção 

sexual! – no paraíso da amizade, ou na benção da 

Natureza, pois, em qualquer lugar que nos 

localizemos na vida, seremos chamados à ação do 

bem, no desprendimento máximo dos nossos 

interesses... 

   Sejamos ricos de coração. 

   O maior tesouro que podemos buscar e receber 

será o amor que dedicarmos aos outros. 

 Honoré de Balzac                       
Vivaldo P. S. Filho (médium)                  

(Salvador/BA, 25 de março de 2017) 
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   Nota do médium: Jesus não tinha uma única moeda 

para dar ao pedinte, mas milagrosamente materializou 

pães e peixes que se transformaram na salvação dos 

famintos...., agora, imaginemos nós mesmos, que já 

possuímos alguma coisa e, sequer, temos vontade 

sincera em dividi-la, nem mesmo com de 

nossas vidas?!... 

   Sejamos homens ou mulheres, adultos, idosos ou 

ainda jovens e/ou crianças!..., enfim, não deixemos 

escapar, desde hoje, a graciosa oportunidade de 

compartilhar: sentimento e bens!!... 

 

Jesus: Amor, Justiça e Caridade. 

______________ 

   Sigamos pela Luz. 
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Honoré de Balzac________ 

 

   Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi um 

produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 

considerado o fundador do Realismo na literatura moderna.Sua magnum opus, A Comédia 

Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis 

da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia após a queda 

de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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Capítulo # 8 

    

   Começamos a fazer a nossa rápida excursão por 

uma determinada Região de nossa Esfera Espiritual 

que ainda não tínhamos tido o prazer de conhecer... 

Viam-se vivas manifestações de alegria e paz, 

sonetos de esperança que pareciam se movimentar 

por entre aqueles que ali residiam... 

   Estamos falando da grande metrópole do Mundo 

Maior conhecida por Eras..., uma vasta Sociedade 

que prima pelo romantismo dos tempos áureos da 

vida humana, com particularidade das sociedades do 

Egito, da Grécia, e de Roma, embora não fique de 

fora o tom futurista de suas edificações, que parecem 

se movimentar por entre as pessoas que vão e vem 

num continuado bailado de puras emoções. 

   É algo muito curioso de se observar como aquelas 

criaturas, homens e mulheres de todas as idades, 

caminhavam plenamente felizes com a vida que 

levavam, não que estivessem no maior dos Mundos 

Espirituais, mas, com certeza, compreendiam que ali 

já desfrutavam dum pedacinho do Paraíso Celeste. 

   Suas vestes bailavam com o vento suave e sonoro 

que lhes transpunham os corpos de contextura 

delicadíssima, a transmitirem belíssimas irradiações 

de cores deslumbrantes e variadas, formando em 

torno de cada um deles e delas uma corrente 

vibratória que somente comparamos aos verdadeiros 
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Espíritos de Luz... Calçavam sandálias de fino trato, 

como se tivessem sido esculpidas por algum 

Sapateiro das Estrelas, pois, à proporção que iam 

caminhando, as suas belas sandálias iam saltando 

pequeninas e líricas estrelas prateadas, que, por sua 

vez, se juntavam às irradiações fundamentais que 

delas e deles se desalojavam de maneira ininterrupta 

e oferecendo à atmosfera daquela Comunidade um 

bem estar sem comparação na miserável linguagem 

dos homens de carne. 

   Perfumes de flores diversas entravam pelos nossos 

narizes como se estivessem tomando toda a nossa 

alma por evidente manifestação aromática dos 

Céus... 

  Não..., não estamos nos referindo a uma Cidade 

Espiritual das zonas maiores da Europa, mas de 

extensa e bela contrapartida astral da nossa 

querida São Luís, no valoroso Estado do Maranhão, 

embora da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

geral ou Cultural e Ciência). 

   Se algum leitor estiver realmente interessado em 

poder desfrutar das delícias desta Cidade do Astral 

Maior, que roguem a Deus, , 

para que o sonho se torne realidade!!...  

   Honoré de Balzac                          
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 25 de março de 2017) 
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   Nota do médium: Esta cidade Eras tem a condição 

peculiar de anfitriã dos Espíritos da Natureza, que para 

lá se dirigem com a intenção de Estudar sobre a origem 

da Família Real de França, por verem em São Luis IX um 

excelente incentivo aos seus reinados, nesta ou em 

outras Dimensões do Invisível.  

   Nesta mesma manhã-tarde de 25 de março de 2017, 

tivemos a graciosa oportunidade se sermos visitado por 

um pequeno e nobre Rei Elemental, que absolutamente 

nos reportou (pelas lembranças) ao filme: “O MÁGICO 

DE OZ”, deixando-me lhe perceber o próprio tamanho 

pequenino, me parecendo ter não mais que cinquenta 

centímetros de altura, com uma fisionomia um pouco 

ríspida e muito curiosa, creio, como se estivesse ele 

me analisando o próprio caráter, antes mesmo das 

minhas emoções. 

   O vi bem pertinho de meu rosto e sobre a minha cama, 

de maneira a não me deixar dúvidas quanto a sua 

personalidade viva e ágil. 

 

   De primeira, fiquei um tanto assustado, por não saber 

ao certo qual seria a sua intenção a nosso respeito, mas 
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paulatinamente fui lhe percebendo a boa vontade em se 

comunicar comigo, deixando-me observar a sua real 

identidade: a de um esperto, generoso e muito hábil Rei 

Gnomo. 

____________ 

   Histórico da cidade de São Luis 

   A cidade de São Luís, capital do Maranhão, formou-se na 

península que avança sobre o estuário dos rios Anil e 

Bacanga...  

   Fundada em 8 de setembro de 1612, pelos franceses    

Daniel de La Touche e Fraçois de Rasilly, cujo objetivo 

comum, dentro do contexto da economia mercantilista, era 

estabelecer a França Equinocial, a capital maranhense 

encontra na homenagem ao então Rei da França, Luís XIII, 

as raízes da sua nomenclatura: São Luís.  

 

Praça do Panteon: Busto de Joaquim Gomes de Sousa. 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=211130&search=

maranhao|sao-luis|infograficos:-historico 

   Acessado na Internet em 25/03/2017. 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=211130&search=maranhao|sao-luis|infograficos:-historico
http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=211130&search=maranhao|sao-luis|infograficos:-historico
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Nota do médium em 08 & 09/05/2021: 

   Uma coisa que me chamou a atenção, ou melhor, a 

mensagem acima me chamou a atenção para uma 

situação que, creio, seja muito sugestiva para o Estudo 

de  que temos realizado, sob a Condução 

Maior dos Espíritos Amigos & Benfeitores, a de sabermos 

ao certo quanto temos de distância entre a São Luís, a 

capital do Estado do Maranhão, e Salvador, a capital do 

Estado da Bahia, então, vejamos o que podemos deduzir 

a partir dos dados seguintes que encontramos, e que 

poderão ser confrontados com outras fontes: 

- de São Luís - Vila Maranhão, São Luís - MA 
para Salvador, BA 
 
- 22 h 40 min (1.584 km) 

via BR-316 e BR-407 

Rota mais rápida no momento, desvia de via fechada em 
BR-316  

Trajeto c/ pedágios. 
 

   Dados que poderemos deduzir assim: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

   E assim também: 

- 4 (do # 40): O exato mês (4) de abril, do nascimento 

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

- 8 (dos # 2 + 2 + 4): O exato mês (8) de agosto, da 

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

   Mas, e os demais elementos? 

   Podemos deduzi-los, da seguinte maneira: 

- 10 (do # 17): O exato dia (10), do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (do # 17): O exato mês (7) de julho, do 

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

- Enquanto, que nos elementos (#): 6... & 4, temos: O 

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

Filho (São Luis IX). 

- Com a devida observação de que: Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX) nasceu às 15hs (ou 3hs da tarde)!!... 

______________ 

   

O Espiritismo, Elvis Presley e a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência). 

______________ 
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   Como acabamos de verificar mais acima, o Esquema 

de se mantém intacto ainda aí 

dentro do quadro numérico-chave que diz respeito a 

distância entre uma localidade e a outra, em perfeito 

sincronismo com a atual VOLTA de . 

   E como nos diria o querido Benfeitor André Luiz, pelo 

médium Francisco C. Xavier: “O acaso não consta dos 

desígnios superiores.” 

______________ 

Fonte da pesquisa sobre a distância entre São Luís/MA e 

Salvador/BA: de São Luís a Salvador, BA - Google Maps,                     

consulta realizada em 08 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/S%C3%A3o+Lu%C3%ADs+-+Vila+Maranh%C3%A3o,+S%C3%A3o+Lu%C3%ADs+-+MA/Salvador,+BA/@-7.7318319,-45.992905,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x7f68ff06f7f6d21:0x983102e459a3de47!2m2!1d-44.2567292!2d-2.5299669!1m5!1m1!1s0x716112050422ebd:0xf71c84369573db9d!2m2!1d-38.5016363!2d-12.9777378!3e0
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Honoré de Balzac________ 

 

Monumento a Balzac no Cimetière du Père-Lachaise. (Fonte; Wikipédia). 

   Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi um 

produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 

considerado o fundador do Realismo na literatura moderna.Sua magnum opus, A Comédia 

Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis 

da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia após a queda 

de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_com%C3%A9die_humaine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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Capítulo # 9 

    

   Vamos caminhando e, aqui e ali, topamos com 

alguma criatura que se diz desconectada com o 

mundo, afirmando-se em sintonia com os Planos Mais 

Altos da Espiritualidade... Não duvidamos que isso 

seja verdade, que estas pessoas vivam mesmo 

mentalmente em outras paragens do Infinito Céu de 

Deus!... 

   Entretanto, quando começamos a entabular um 

diálogo mais íntimo com elas, parece que as coisas 

vão se aclarando, tanto para mim como para elas 

mesmas..., nossas irmãs e irmãos desejosos de paz 

e harmonia para as suas vidas humanas. 

   E num destes encontros fortuitos, nos encontramos 

com uma linda jovem francesa, generosa e de 

coração ardente, mas certamente buscando a paz: 

   - Honoré! que sabes você sobre a vida nos Planos 

Mais Elevados? – e vejam bem, que ela já se 

encontrava desencarnada e residindo numa Região 

Superior da Terra. 

   - Nada, além do que me dizem os Mentores daqui. 

   - ?... 

   - Minha filha! pra lhe ser totalmente sincero, ainda 

não tive a permissão dos Espíritos Elevados para 

ascender um tanto mais para Cima, não que eu seja 
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uma pessoa sem qualquer mérito pessoal, afinal já 

estou “por aqui”, não é mesmo? (Risos). 

   Entretanto, para o meu aprendizado emocional, 

veem eles, os Santos Espíritos do Senhor que me 

guardam e me protege, a necessidade de manterem-

me em serviço de aprendizado e socorro desta 

Região Espiritual para baixo, visto que numa revoada 

definitiva de minha parte para localidades de maior 

beleza e mansidão do Universo, como seria de 

esperar, eu acabaria deixando por fazer uma série de 

pequeninas tarefas que haveriam de beneficiar 

outras tantas pessoas, além de mim mesmo, com 

aquela verdadeira paz que nos foi exemplificada pelo 

Senhor na Cruz do Calvário, quando o Amigo Divino, 

beirando a ”morte”, ainda teve tempo de salvar um 

criminoso. 

    

   Ela, a nossa pequenina francesinha, uma vez 

entendendo a nossa mensagem de alerta, que serve 
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para qualquer um de nós que esteja pensando em 

debandar do serviço com o Mestre dos mestres na 

execução das pequeninas tarefas do dia a dia no 

, meditou por alguns 

instantes, sorriu marotamente, se serviu de um 

luminoso exemplar de: “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, que estava em repouso bem ao seu 

lado no banco da encantadora praça onde paramos 

para conversar – marcado no item 17, A piedade, do 

Capítulo XIII –, aparentemente de maneira casual, 

embora quase todos aqui se conheçam, me disse: 

   - É, vamos deixar as coisas como estão... Deus 

sabe o que faz. 

 

   E assim, tanto ela quanto eu mesmo, vamos 

deixando de lado a vontade de seguir para as 

estrelas, procurando ser útil a Jesus Cristo em 

qualquer lugar que estejamos. 

Honoré de Balzac                       
Vivaldo P. S. Filho (médium)                    

(Salvador/BA, 26 de março de 2017) 
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   Nota do médium: Parece que Balzac deixou para 

concluir a primeira parte do seu Livro, por intermédio 

de ANDRÉ LUIZ, num Capítulo (9) que fatalmente nos 

remete ao também Capítulo 9, somente que do 

impressionante Livro de André Luiz, por Chico Xavier: 

”NO MUNDO MAIOR” (pela Editora da FEB), com isso, 

creio, deixando para nós, que labutamos na Mediunidade 

com Jesus, o alerta do quanto de pouco temos feito pela 

grande Causa do Consolador, particularmente no que diz 

respeito à nossa, quase, indisfarçável vontade de ”largar 

tudo” e nos debandar para outras Esferas, como se a 

gente já merecesse mesmo alguma passagem para os 

Mundos Felizes do Invisível, quando, em verdade, não 

temos feito nada senão deixar os nossos compromissos 

espirituais para segundo plano, muitas vezes preferindo 

tomar aquela cervejinha (danada!) do final de semana 

do que estudar o Espiritismo, e agir pelo Espiritismo. 

.   

Temos, aqui, duas pelas obras da lavra mediúnica e de pesquisa de 

Carlos A. Baccelli, que merecem e precisam ser estudadas. 
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   Nada temos contra o lazer e a distração que devemos 

ter e compartilhar com familiares e amigos, sem contar 

com o natural desejo que todos nós temos de poder 

desfrutar das delícias dos Mundos Espirituais Felizes, 

aliás, Jesus já nos disse: “O meu reino não é deste 

mundo.”, mas o que tem a ver com a  um 

copo de bebida alcoólica (seja ela qual for!) cheia de 

vibriões e parasitas espirituais que haverão de perturbar 

ainda mais a cabecinha louca e o coraçãozinho 

desarmonizado da maioria de nós, aprendizes do 

Evangelho do Senhor, que buscamos a nossa auto-

iluminação pelo serviço redentor com os Seres Elevados 

do Outro Mundo?!... 

   Embora, o amado Espírito de Balzac não tenha tocado 

neste assunto delicado de nossa Doutrina Consoladora, 

estamos aqui prestando o nosso próprio testemunho 

mediúnico, quando podemos afirmar, pela minha 

vidência, que em nada vemos de bom, ou de útil, nas, 

ditas, bebidinhas “inocentes” do final de semana. 
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   Por outro lado, seguindo o pensamento deste grande 

Instrutor da Vida Maior, precisamos mesmo, todos nós 

da Seara Mediúnica, é deixar de lado a má vontade e a 

preguiça, nos entrincheirando cada vez mais no serviço 

iluminativo da Mediunidade-Espírita, sim, porque já 

sabemos e já reconhecemos que esta Doutrina se 

apresenta com a garantia de um Serviço Intermundos: 

não apenas eficiente quanto seguro!!..., servido com 

desprendimento e tendo a Caridade como o nosso 

principal objetivo, seguindo ao Cristo e amando-nos uns 

aos outros como Ele nos amou.  

   Não é verdade, minhas irmãs e irmãos?!... 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                     

Com  
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SEGUNDA PARTE 

A Entrevista com 

 
__________ 

 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                         

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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______________ 

André Luiz Entrevista: 

         

Se estamos com o Cristo, nada temos a temer, 

a não ser pela vergonha de, ainda, não poder 

Lhe acompanhar os divinos exemplos, na 

medida da perfeição que Ele nos orienta.     

______________ 

ENTREVISTA REALIZADA ENTRE OS DIAS                                  

26 & 28 DE MARÇO DE 2017. 
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1) Querido Balzac! Estimo melhoras de seu 

resfriado (risos), quando reconheço o quanto 

é difícil para qualquer Ser Espiritual das Altas 

Esferas transitarem por estes caminhos 

angustiantes e turbulentos da Terra Material 

sem se acometer de algum problema, por 

menor que seja, que essencialmente diz 

respeito ao mundo dos homens... Mas lhe rogo 

que nos dê o seu sempre abalizado parecer 

sobre a vida social e comunitária dos seres 

materiais. 
 

R- André, meu bom homem de Deus! 

entendo muito bem a sua manifestação 

generosa em relação a minha acanhada saúde, 

sei do quanto estima trazer informes da Vida 

Maior para os amigos que residem na Terra..., 

por isso, já vou lhe dizendo que a minha saúde 

“vai indo”, visto que os nossos Laboratórios do 

Invisível sempre ficam de prontidão quando 

algum Mensageiro desavisado, que nem eu 

mesmo (risos), vem na direção do solo 

terrestre, já que todo tipo de tarefa de socorro 

e auxílio, ou mesmo da mediunidade, de uma 

maneira geral, estará sujeita as intempéries 

momentâneas da atividade em realização, e 

por isso mesmo que novas criações mentais 

poderão surgir de surpresa e nos chocar com 

algum novo tipo ou espécie de parasita astral, 

causando dessa maneira uma nova espécie de 
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doença... Não podemos nos esquecer que cada 

mente, encarnada ou desencarnada, é sempre 

um universo a parte dentro do conjunto 

neurofuncional que corresponde à vida de cada 

Espírito. 

   Nota do médium em 09/05/2021: Curiosamente, na 

atualidade estamos vivendo a dramática situação de uma 

pandemia pelo coronavírus, quando me parece que esta 

específica obra (Livro # 33) veio agora a nos deixar ver 

como os nossos Benfeitores da Vida Maior estão ou vem 

pressentindo as dificuldades de nossa humanidade terrena. 

Com o devido pedido de desculpas aos leitores 

de ouvidos mais delicados, e de corações mais 

sensíveis, quando procuramos reverenciar a 

Verdade, mas aquela que não ofende e 

nem agride, enfim, precisamos recordar de 

que lá trás na História do Espiritismo brasileiro 

o Espírito de Humberto de Campos, pela 

abençoada mediunidade psicográfica de Chico 

Xavier, afirmava que os Espíritos Elevados que 

visualizavam o plano terrestre, mesmo a certa 

distância, acreditavam fielmente que a nossa 

Humanidade era composta: por verdadeiros 

Satanases! 
 

Longe estamos, que vivemos no solo muito 

atrasado da Terra, propriamente dita, ou em 

suas regiões espirituais mais próximas, de nos 

compararmos aos Espíritos verdadeiramente 

humanizados, ou pelo menos espiritualizados, 

visto que a maioria de nós não seríamos ainda 
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capazes de nos desfazer “da metade dos 

nossos bens terrenos para dá-lo, ou distribuí-

lo, aos pobres”, como o Cristo nos recomenda 

em sua Boa Nova. 
 

Evidentemente, que não estamos, aqui, 

evocando a tragédia terrestre de maneira 

absoluta e irreversível, pois cremos que para 

toda dificuldade há sempre uma saída, embora 

também devamos estar alertas quanto ao 

fato de que todo o mal só será vencido 

quando nos decidirmos a executar todo o 

bem, pois que a vida feliz somente se 

manifestará no seio das civilizações da Terra 

Material, por exemplo, por meio de um 

conjunto de tarefas pequeninas realizadas por 

cada um, em particular, que haverão de 

repercutir no seu todo, porém, do jeito que as 

coisas vão caminhando no seio das sociedades 

terrenas, de uma maneira geral, vamos levar 

muito tempo ainda para que possamos ver 

esta FELICIDADE tomar corpo no coração de 

cada um dos meus irmãos e irmãs encarnados, 

que ai parecem viver como se nada estivesse 

acontecendo consigo mesmos, embebidos pela 

ilusão doentia do egoísmo... 
 

A questão não é apenas melhorar o mundo, 

mas essencialmente melhorarmos a nós 

mesmos..., procurando facilitar a vida alheia 

através de nossas práticas constantes na 
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caridade, na gentileza, e no respeito, quando 

tudo isso deságua: no amor ao próximo!...  

 

E quem pode verdadeiramente afirmar que já 

ama a Deus sobre todas as coisas, quando 

sabemos e vemos, nós, os Seres do Além, o 

que se passa lá no fundo dos vossos corações 

terrenos?!... 
 

A sua pergunta inicial, querido André, é muito 

pertinente, pois além do fato de nos evocar a 

própria personalidade passada, faz com que 

meditemos na maneira pela qual desejamos 

conversar com os Espíritos do Senhor: se de 

uma maneira honesta ou escamoteando as 

nossas obscuras intenções, sim, e pasmem 

com isso, muitos haverão de nos ler aqui 

apenas com o interesse de se utilizarem das 

nossas pequeninas e despretensiosas palavras 
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para maquinarem “pretensas” ações no bem, 

quando a intenção original é a receber 

honrarias e tributos humanos, ou até com a 

intenção medonha de desarticularem o nosso 

medianeiro por alguma falha que ele possa vir 

a cometer no decorrer desse nosso bate-

papo despretensioso, mas carregado de amor 

e boa vontade. 
 

Este é o quadro real dos pseudo-espíritas, e 

imaginem só o da Humanidade inteira, que, 

por assim dizer, é composta na sua maioria por 

seres tão sentimentalmente atrasados quanto 

nós mesmos que, do Lado de Cá da Vida, 

continuamos lutando, dia e noite, pela nossa 

melhoria moral. 

 

A questão para cada um dos filhos de Deus, 

em qualquer Dimensão do Universo que tenha 

sido levado a viver, será:  
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- Qual é a minha função dentro do contexto 

humano em que me encontro?...  
 

Se já estivermos com alguma maturidade 

espiritual, vamos reconhecer que precisamos 

nos solidarizar uns com os outros.  
 

Por convicção, reconhecemos que os Espíritos 

encarnados na Terra têm salvação, bastando 

apenas um pouco mais de boa vontade 

para transformarem a generosa morada 

terrena numa linda Casa Divina, onde todos, 

sem distinção de qualquer natureza, possam 

desfrutar das suas belezas naturais e, mesmo, 

tecnológicas, passando de um Mundo de 

Provas e Expiações a um Planeta de franca 

Regeneração. 

 

2) As suas palavras são sinceras e profundas, 

principalmente por trazer uma verdade que 

não choca e nem deprime, muito acima disso, 

mas que nos alertam quanto a nossa 

capacidade de resistência de todo o mal, 

embora, por enquanto, e, creio, por muito 

tempo ainda, ele, o mal, seja uma ferramenta 

de utilidade quase geral entre os nossos 

irmãos dos planos espirituais inferiores da 

Terra, pois as boas ações e os bons exemplos 

são casos quase raros diante do universo 

imenso de bilhões de criaturas que estão 

reencarnadas, particularmente no solo da vida 

terrena... 
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Então, como devemos acolher as informações 

passadas por determinados companheiros de 

Doutrina, médiuns ou não, que no afã de 

passar uma imagem de otimismo, quando bem 

intencionados, praticamente se esquecem de 

que os veículos de comunicação de massa, 

quanto a internet, globalizada como estão, 

quase que nos colocam frente a frente com 

as incalculáveis tragédias humanas que vem 

avassalando a vida terrestre como um todo, 

pois além das inumeráveis tragédias 

passionais de todo o tipo, há guerras e 

conflitos armados se espalhando por uma boa 

parte do globo planetário, a começar pelos 

subterrâneos dos serviços secretos de 

determinados governos, onde vemos 

centenas de milhares de irmãos nossos, de 

todas as idades, serem trucidados por 

armamentos altamente tecnológicos, ou ainda 

os casos terríveis de atentados terroristas, 

sem que nos esqueçamos do tétrico alto índice 

de crimes contra a pessoa e o patrimônio, que, 

diga-se de passagem, não é condição de 

“privilégio” dos países menos desenvolvidos... 
 

Como ficarmos alheios a tudo isto, crendo 

infantilmente que o nosso Planeta tem mais 

manifestações de amor e carinho do que de 

ódio, disputa, vingança, e criminalidade, de 

uma maneira geral?  
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R- Uma pergunta longa para uma resposta 

curta: cegueira. 
 

Seja como for, precisamos caminhar para a 

frente, buscando resistência dentro de nós 

mesmos e não medindo esforços para divulgar 

e realizar o Bem onde quer que estejamos, 

quando o Evangelho de Nosso Senhor será 

sempre o Livro-Maior para que todos os povos 

do mundo possam se integrar numa mesma 

Sociedade Pacificada: pela Justiça, pelo Amor, 

e pela Caridade. (O.L.E.). 
 

Não podemos nos cansar de falar nisto e 

recomendar isto. 
 

Por mais veneráveis que sejam todos livros 

sagrados do mundo, e todas as manifestações 

de paz da História humana, humildemente 

creio nisto, não há como não sermos 

absolutamente tocados pelos testemunhos de 

Jesus, que ofereceu-se em holocausto por 

amor a Deus sobre todas as coisas e a 

cada um de nós mais do que a Ele mesmo. 
 

E a Religião, seja ela qual for, visto que o bem 

será sempre um patrimônio vivo de todos, 

como é o nosso caso, haverá de fazer toda a 

diferença dentro deste contexto generalizado 

de loucuras e artimanhas das trevas, pois não 

nos esqueçamos que a ilusão de alguns pode 

passar alguma impressão errada para muitos, 
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o que nos faz recordar novamente do Mestre 

Galileu: “São cegos a conduzir cegos.” 
 

 
 

Ninguém cresce na ignorância, alheio ao que 

lhe acontece ao redor. 

 

3) Parece que você deixou de fora as drogas e a 

fome... Algum motivo em particular? 
 

R- Este é um capítulo à parte dentro da atual 

conjuntura global para o direito à vida. 
 

Como temos afirmado, não somos dos que 

veem em tudo uma catástrofe, entretanto, 

como também temos dito, não há como 

fecharmos os nossos olhos e os nossos 

corações sobre as ocorrências trágicas que 

afligem, pelo menos, as pessoas de bem... Por 
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isso mesmo, o mundo religioso, quanto o 

Espiritismo, de maneira particular, precisa de 

pessoas de mente aberta e desassombradas, 

quanto destemidas, com a vontade firme de 

fazer alguma diferença ainda nesta atual 

encarnação, com isso pensamos que a notícia 

a seguir possa nos ilustrar quanto a sua nova 

pergunta: 

_____________ 

Fome no mundo cresce e afeta quase 1 bilhão, diz 

FAO 

09/12/08 - 12h17 - Atualizado em 09/12/08 - 12h20 

Roma, 9 dez (EFE). - São 963 milhões de pessoas 

as que passam fome todos os dias no mundo, um 

aumento de 40 milhões em relação a 2007, e que 

transformaram a meta do milênio, fixada pelas 

Nações Unidas para reduzir a desnutrição e a 

pobreza extrema à metade para 2015, em uma 

verdadeira utopia. 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL916399-5602,00-

FOME+NO+MUNDO+CRESCE+E+AFETA+QUASE+BILHAO+DIZ+FAO.html   

_____________ 
 

Creio, que esta estarrecedora notícia fala por 

todos nós, visto por que a situação vem se 

agravando desde então, principalmente 

quando, na condição de humildes servidores 

da santa causa do Consolador Prometido, 

encarnados e/ou desencarnados, estamos nos 

propondo a fazer a Caridade a qualquer 

momento que seja necessária, naturalmente 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL916399-5602,00-FOME+NO+MUNDO+CRESCE+E+AFETA+QUASE+BILHAO+DIZ+FAO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL916399-5602,00-FOME+NO+MUNDO+CRESCE+E+AFETA+QUASE+BILHAO+DIZ+FAO.html
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que dentro de nossas possibilidades físicas e 

materiais, com isso levando-nos a crer que o 

planeta ainda levará um bom tempo até que 

os seus habitantes passem a se consagrar ao 

serviço do seu próximo, sejam familiares 

consanguíneos, entre amigos, inimigos, ou 

desconhecidos, sendo que devemos promover 

entre todos o bem maior de todos nós: que é 

o direito de viver, e como sabemos ninguém 

vive sem se alimentar, sem comer e sem 

beber com qualidade, e assim todos 

passando a ver a humanidade inteira como 

algo de nossa própria responsabilidade, pois, 

como já disseram por ai: 
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Quanto à questão das drogas, a própria mídia 

tem nos dado notícias de como vão indo os 

nossos jovens neste campo tão devastador das 

almas. 
 

Quando sabemos que a pobreza e a miséria, 

geralmente, é a porta de entrada para esses 

“aconchegos de Satanás”, que destrói o ser 

humano não somente em sua fundamental 

existência, psicológica e moralmente, como 

arrasa a vida de quem esteja por perto, seja 

familiar ou amigo, sem que estejamos a 

afirmar que as pessoas esclarecidas e melhor 

posicionadas economicamente não estejam 

em perigo diante deste sufrágio humano.  

 

4) É quando entra a Religião e a Família? 
 

R- Exatamente, caro André Luiz. 

 

Uma instituição não vive sem a outra... E é 

exatamente a isto que todos devemos estar 

atentos.  
 

5) Ciência, Filosofia ou Religião? 
 

R- Sem a Ciência o homem não avança. 

Sem a Filosofia o homem não pensa e nem 

questiona. E sem a Religião o homem irá se 

afundar em tecnologias do mal e num oceano 

sem fim de incógnitas. 
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Temos fé de que, mais cedo ou mais tarde, 

todos haveremos de nos localizar dentro do 

Concerto Superior da Vida por meio da 

mensagem magnânima de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, seja hoje, seja amanhã, ou daqui a mil 

anos... No final das contas, todos sairemos 

vitoriosos, todos triunfando de um mundo, 

momentaneamente, atrasado para o Reino de 

Deus. 
 

 
 

Embora tudo possa parecer desastre e 

confusão, loucura e enfermidade, não há como 

escarparmos da fatalidade da Alegria, da Paz, 

e do Grande Amor, reconhecendo que a nossa 

caminhada para Cima será sempre uma 

caminhada solitária, tendo Jesus por nosso 

insuperável Guia e os Bons Espíritos como os 

nossos Amigos de toda a hora. 

____________ 
 

André Luiz (Espírito)                                                           

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Entrevista Revista & Ampliada em 09/05/2021. 



                    Livro # 33: “BATE-BABO COM H. DE BALZAC” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 120 

Ed. e-book: 
2017-21 

   Nota do médium: O conteúdo original se mantém 

intacto, visto que a nossa Revisão & Ampliação se deu 

para melhorar a sua redação original, para um melhor 

entendimento por parte do nosso leitor e leitora, aliás, 

como vemos, o texto continua atualíssimo.  

   Que Jesus abençoe a Balzac. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

   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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

_________________ 

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista (esta foi 

“Múltipla” com João Evangelista),  e a de Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

secreto da Bíblia. 
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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 Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    

    
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,                                                     

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   



                    Livro # 33: “BATE-BABO COM H. DE BALZAC” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 127 

Ed. e-book: 
2017-21 

   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 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato dia 

10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo nasceu 

no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa perfeita 

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 32 obras 

anteriores. 

 

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

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades 

psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o conjunto de 

características matemático-mediúnicas que foram produzidas e 

apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa 

impressionante coleção, agora, de 33 livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que 

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 
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esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só 

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO 

LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da 

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 

certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), Maria 

Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane Amorim 

R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. O. 

(Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 

figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do 

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
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perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da História, 

facultando desse modo uma maior precisão 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 
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apresentado de maneira consistente no livro: “A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

não somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a 

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS 

IX”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão 

Revista & Ampliada de 05/2021, do Livro: “BATE-PAPO COM H. DE 

BALZAC”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                     

Com  
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_________________ 

  

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 

mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 

os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  

 

“BATE-PAPO COM HONORÉ DE BALZAC”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  03/2017 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 05/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!) 

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de 

investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do 

Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original:  "São Luis IX" (EM 3 

VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual 

por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda 

a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que 

naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada 

novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um 

estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as 

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative 

work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism 

Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) – 

with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June, 

2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays 

reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and 

improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student 

collaboration that is willing to contribute with our simple effort  with your onw notes, study 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os 

Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), 

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita 

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

   

Se posso pedir algo a Deus, 

Me atrevendo a ser demais!... 

Rogo a Ele amor sincero e devotado entre 

os homens, 
 

Alegria e paz em todo o mundo, 

Que treme e geme, tão confuso, 

Parecendo até que é terra de Satanás!... 
 

Espírito Chiquinha Gonzaga 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 20 de março de 2017) 

 

By André Luiz/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS – 03/2017. 

(Obra Revista & Ampliada em 05/2021). 


