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_____Por mais que a nossa vida seja difícil, como se estivéssemos trilhando por uma 

existência de lavas escaldantes, penetrando a nossa carne, e queimando-a, como se 

realmente já estivéssemos comungando de alguma experiência infernal, ainda na 

Terra, não nos esqueçamos que, em algum lugar, há de ter alguém mais sofrido ainda, 

aguardado de Deus uma solução para as suas tremendas angustias, certamente 

crendo que a gente irá socorrê-los assim que os identifiquemos pela tela sensível do 

próprio coração, que sempre nos convoca à Caridade, antes de exaltarmos a Ciência, 

a Filosofia, e até mesmo a Religião. Emmanuel _____ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

espirituais 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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______________ 
 

– “Por mais estranho que possa parecer, o meu 

pesadelo-realidade era feito de impressões e dores 

condicionadas de um parto prematuro... Achava-me 

dopada por medicamentos ou forças que até hoje 

não sei explicar, e senti perfeitamente que uma 

cesariana se processava... Sentia-me fora do 

desastre, entre o reconforto de ser mãe novamente 

e a dor da dúvida sobre o Waldir e sobre as crianças 

que ficavam na retaguarda.”  
 

   

 

                   (Maria das Graças Ayres Gregh,                     
Manancial de Consolo e Paz,  
“Quem São”, Capítulo 17,                                                

Francisco Cândido Xavier/Elias Barbosa,                                            
Espíritos Diversos,                                                        

7ª. edição, IDE, 1994). 

______________ 
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Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

“Mediunidade em Dois Mundos”                                                 
pelos Espíritos Elizabeth d´Espérance,                              

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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________________ 

 

Estudem também a Matemática Divina                    

pela mediunidade de                                      

Vivaldo P. S. Filho, sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

 

No Livro # 65  (124 pág.)                                                               
(Lançado em 05 de janeiro de 2018)  

“Revisitando a Decodificação”                                                 
pelo Espírito André Luiz & Espíritos Amigos.                            

 

________________ 
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_______****_______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

“Sociedade Espírita de Paris”                    

ao tempo de Allan Kardec,                       

no século XIX. 

   

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

____São Luis IX (9) ____                                         

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

_________****_________ 
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A Mediunidade à Serviço de Deus, lançando, 

pela Concordância dos Números, uma nova luz 

sobre as Ocorrências Ocultas da                                  

Vida Planetária! 

     

TEREMOS OS VOLUMES # 1 & 2.                                                             

Pela nossa própria natureza estamos sempre em busca de 

novidades, como se o Universo inteiro não passasse para 

nós de uma infinita oportunidade de aprender e 

conquistar, como realmente não deixa de ser, já que o 

Todo-Sabedoria, ao nascermos, nos concedeu a condição 

de semeadores da cultura eterna, que visa engrandecer a 

sua Obra pelas ações de sua criatura, dada a certos 

momentos a arroubos de perfeição, esquecida, ou pouco 

informada, de que a nossa principal condição é a de 

HERDEIROS DO AMOR, tendo no Pai Celestial o amparo 

maior para as nossas múltiplas e facetarias existências, e 

no nosso próximo a segura mão que haverá de nos ajudar 

a seguir para frente e para o Alto, pela Solidariedade, 

conquistando e aprendendo cada vez mais! 
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Esta é uma narrativa histórica um pouco diferente, que nos 

oferece um meio de verificar um pedaço da verdade, sem 

os contornos românticos de uma mentalidade fabulosa, 

mas devidamente ajustada a uma cadeia conseqüente 

e universal de elementos positivos da MATEMÁTICA 

DIVINA, em forma de Códigos Secretos, que 

fantasticamente foram sendo ajustados e alinhavados no 

decorrer da civilização planetária, obedecendo aos 

dispositivos da racionalidade e tendo como fundamento a 

Reencarnação (Matematicamente) Programada, aqui 

observada a partir de um único Espírito, o de São Luis de 

França, hoje na roupagem carnal de Vivaldo P. S. Filho, 

deixando bastante claro, para os estudiosos do tema em 

pauta, que a Vontade de Deus paira sobre as obscuras 

concessões que os homens fazem aos caprichos de sua 

personalidade momentânea, ou seja, há um Poder e um 

Conhecimento Oculto e Metódico que vibra por meio da 

Arte e da Cultura, da Ciência, da Filosofia, e da Religião 

humana, que haverão de ser paulatinamente desvendados 

à proporção que os seres que habitam o Plano Material vá 

compreendendo que sem amor e sem moral não 

passaremos de bestas enlouquecidas e ignorantes, 

somente dadas a combates infrutíferos, pela conquista de 

uma vitória verdadeiramente fantasiosa.   

Meus filhos! Estudemos o Evangelho, para que a 

mensagem do Amor e da Paz Eterna vibre em nossos 

corações por meio de Jesus Cristo, já que Ele é o 

Caminho, a Verdade, e a Vida. (João 14:6).                                                                                             

Neio Lúcio (Espírito)                                                   

(Salvador/BA, 09 de setembro de 2018)                                                                 

* * * By A Falange da Verdade * * * 
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_________* * * * *_________ 

 

SOB O COMANDO DO ALTO 

Que dias difíceis vivemos hoje! Difíceis para os “vivos”, 

difíceis para os “mortos”, enfim, seja lá como for, rogamos 

ao Nosso Bom Deus conserve os Exércitos de todas as 

nações no fronte de batalha pela real grandeza dos povos, 

que esperam deles toda a assistência, respeito, e 

consideração, visto que nós somos uma só Companhia 

Universal de Criaturas Imortais... Sempre A CAMINHO DA 

LUZ, na busca eterna de FELICIDADE, PAZ, E ALEGRIA!!!  

Todos nós, sem distinção, estamos sob o comando do Alto. 

 

Espírito Isabel da Hungria                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                  

(Salvador/BA, 09-10 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Esta pequena e envolvente mensagem 

(acima), concebida em dois dias, valendo-nos de um pequeno 

acréscimo feito pela grande Benfeitora, reflete bem como todos 

nós, independente de estarmos na Terra ou no Mais Além, 

devemos ter veneração pelo Comando Maior do Cristo 

Amado, claro que segundo o entendimento evangélico-

espírita que possuímos, quando temos em Nosso Senhor: o 

Guia Perfeito do Mundo...  

   

   Já que outras culturas têm as suas próprias compreensões 

religiosas e doutrinárias, que, por sua vez, delega Ele (Jesus) 

às sociedades humanas, e às suas grandes Instituições, o 

dever sagrado de nos proteger e nos orientar os passos 

terrenos, na maioria das vezes vacilantes e indecisos em 

relação a nossa vida de sociedade, como não poderia deixar 

de ser, pois estamos em processo constante de aprendizado e 

crescimento interdependente, visto que Deus opera pela 

própria ação dos homens, encarnados e desencarnados, 

embora os seus Desígnios muitas vezes se manifestem pela 
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ação oculta, ou não, da Natureza, seja ela material ou 

espiritual.  

   Enfim, todos aqui estamos encarnados com a tarefa de nos 

ajudar e nos compreender na grande romagem rumo à 

Imortalidade Plena. 

   Nota Biográfica: "Isabel da Hungria e da Turíngia, OFS 

(Em húngaro: Szent Erzsébet, em alemão: Elisabeth von 

Thüringen) (Pressburgo, 7 de julho de 1207 - Marburgo, 17 de 

novembro de 1231), foi uma princesa do Reino da Hungria, 

filha de André II da Hungria e da rainha Gertrudes de Andechs-

Meran, descendente da família dos condes de Andechs-Meran, 

e uma santa católica." (Fonte: Wikipédia). 
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G. Delanne 
Responde aos                              

Amigos Espirituais 
______V o l u m e # 1______                                                      

Em Nome da                        

Ciência Espírita 
Com Espíritos Amigos 

 

Vivaldo P. S. Filho& Veneranda 

    

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

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

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

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Gabriel Delanne Responde – Vol. 1, foram capturadas 

em fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 

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

utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

 

1a edição:  2018 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual da 

Veneranda & Espíritos Amigos vem complementar 

as obras anteriores de nossa lavra mediúnica que 
fazem referência à atual Missão do Espírito São Luis de 

França (já reencarnado no Brasil), que, à época da 

Codificação Espírita, foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                                 

161 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos 
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência 
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões 
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural 
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças. 
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 

e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  
obra psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 

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

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 
meio da Internet, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
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minha insignificante parte, peço que me mantenham em 

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

 
                                               

   Meus irmãos! Esta é uma regra que deve ser 

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

Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa 

que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 
mesmo, sob qualquer alegação, como se as coisas 
sagradas do Mais Alto estivessem à disposição das criaturas 
simplórias da Terra quando se diz respeito à nossa tarefa 
junto aos Seres Celestiais. 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

- Dr. ELIAS BARBOSA 

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

fevereiro de 2011) 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 



          Livro # 84: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
19 

Ed. e-book: 
2018 

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA 

“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque no texto 

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão co-

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência 

de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico 

Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas 

que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da 

natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade marcante do grande Codificador do 

Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente 

envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua 

presença, sempre segura, sóbria e sábia, embora muito 
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simples, e muito amável!), nos orienta que o caráter de 

“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de 

um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado ao 

sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 

roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 

Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os 

meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 

averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 

Verdades da Criação, dentro de suas disciplinas 

particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais, embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 

celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 

circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSOS ESPÍRITOS, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 

INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 
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altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso, que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

determinadas fraquezas morais e emocionais que 

aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam de 

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

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo mais que natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente “Numerologia de Pitágoras”, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

benfeitor:  

   

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

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

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por experiência 

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras e 

7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o 

Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que 

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

vidas? R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto 

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso 

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

melhor que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até 
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o 

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2018 completo 54 anos de idade. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para 

fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE 

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito 

especialmente, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 

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

     

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

também de maneira cientificamente racional e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de Veneranda  

Com Espíritos Amigos. 
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Reencarnação no Brasil: 
 

     
 

São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho,  
sob a coordenação da Falange da Verdade 

apresenta uma nova maneira de como ver a:  

Reencarnação e a Mediunidade                          
pela “Numerologia Espírita” 
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_____ _____ 

 

Emmanuel: O Espírito Mentor de                                

Francisco Cândido Xavier  
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Apresentação # 1 

   Se pensarmos com cuidado, iremos verificar que 

existem mil maneiras diferentes de se viver em 

paz, em paz de verdade: 

   - Não exigindo que os outros pensem como a 

gente, se ainda não encontraram meios de se 

educar, e se esclarecer, segundo a nossa forma de 

encarar a vida, principalmente quando estamos nos 

utilizando do título sagrado de Cristãos!... 

   - Não forçando a natureza de quem quer que 

seja, para que de um salto somente venha a viver 

uma experiência humana igual a que já temos a 

felicidade de vivenciar, segundo o nosso conceito 
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Cristão de Vida Pacificada e Feliz, naturalmente 

por reconhecermos em Nosso Senhor Jesus Cristo a 

figura excelente jamais idealizada por qualquer um 

ser sobre a face do Mundo Material, mesmo porque 

desejar que os outros vivam hoje como nós 

vivemos, plenamente conscientes de que há 

verdade sim nas palavras do Mestre Galileu, seria o 

mesmo que soterrar a capacidade que cada um de 

nós temos de agir de conformidade com o que 

cremos ser mais acertado, sem deixar margem para 

que cada um tenha o seu momento de reflexão e de 

lucidez, embora devamos reconhecer que nem 

mesmo nós, espíritas, podemos nos assegurar 

plenos de pensamento reto e de vida adequada, 

visto que estamos, também, buscando o 

entendimento meridiano das palavras dos Espíritos 

Superiores, por meio de Allan Kardec,  de maneira 

ainda imperfeita, e muito vacilante!... 

________________________ 

  ________________________ 
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   Minhas irmãs e meus irmãos de romagem 

terrena, antes de exigirmos qualquer conduta alheia 

na direção daquilo que achamos o melhor para nós 

e para os outros, enfim, em relação à maneira que 

pensamos e agimos, por mais valiosa que esteja 

sendo para a nossa acanhada existência humana, 

permitamos que os outros tenham e desfrutem de 

sua liberdade de pensar e agir, na lembrança de 

que somente teremos A PAZ REAL, sobre a face da 

Terra, quando nos decidirmos a usar de nossa 

experiência intelectual e moral de acordo o 

Pensamento Criativo e o Amor Perfeito de  

Deus, que nos dá o tempo infinito da Imortalidade 

para que Lhe aprendamos a santa paciência... 

   Como bem nos sugeriu, um pouco atrás, a 

venerável Santa Isabel da Hungria, tenhamos 

fortaleza de espírito não para pegar em armas, mas 

para doutrinar almas, que, de alguma maneira, já 

estejam interessadas em aprender conosco, 

simplesmente isso, aprender conscientemente, sem 

força e sem destruição, apenas, e tão somente, 

porque sentem em seus corações que sempre há 

espaço em nossa vida para aprendermos alguma 

coisa a mais... 

   O Evangelho é a nossa bandeira e a nossa luz. 

EMMANUEL  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Em suas palavras podemos 

reconhecer as diretrizes de Vida Eterna que o Senhor 

nos legou em seu Evangelho, que é todo caridade, 

em relação ao modo como devemos encarar os serviços 

de divulgação de nossa causa Cristã, que é pela 

tolerância e compreensão diante dos que ainda não 

pensam como a gente, em relação ao que já 

entendemos de uma existência pacificada, alegre, e 

verdadeiramente FELIZ com Jesus de Nazaré: 

_________________ 

“Desde os dias de João Batista até agora, o Reino 

dos Céus sofre violência, e os violentos se 

apoderam dele.” 

Jesus (Mateus 11:12)                                                                            

(O Novo Testamento, Tradução de Haroldo Dutra Dias, do original em 

grego, 1ª. edição, CEI, 2010). 

_________________ 

 

Mais uma vez, não posso deixar de estar recordando dessa 

frase, como certamente diria o Chico se ainda estivesse 

entre nós: Emmanuel é uma benção! 
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____ ____  

 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 22 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com 83 livros (e-books) 

já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança 
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”, 
realizando o seu esforço psíquico de maneira independente, sem sentir 

necessidade de estar filiado a instituições doutrinárias formalizadas, ou não. 

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 

_________________ 

   “R. H. S. Olá Vivaldo, vi os seus livros em PDF e achei muito bons e 

esclarecedores, mas tenho uma dúvida... Muitos deles são Espíritos 

estrangeiros, no caso os atores e atrizes de Hollywood, e os cantores... Os 

livros estão em português, mas a mensagem vem em inglês? A língua da 

maioria deles como o Elvis é o inglês, né?... E espíritos, como Leon Denis, 

que é francês? As mensagens são traduzidas? Você entende francês e 

inglês? Belíssimo trabalho! E fique em paz sempre.” (Facebook: 14/09/2018).                                        

_________________ 

   Querido R.! Embora o grande EMMANUEL, pelo 

nosso inesquecível Chico Xavier, já tenha dito que 

até ele mesmo, para falar em alemão, por exemplo, 

teria de aprender alemão Lá em Cima (risos), não 

podemos desconsiderar que cada médium traz em si 

https://www.facebook.com/rafael.hortascaldaferri?fref=ufi
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mesmo características particulares de observação, 

análise, e compreensão, em relação ao Mundo dos 

Espíritos, e por isso, no meu caso particular, e 

muito insignificante, diga-se de passagem, não 

tenho necessidade de aprender determinadas 

línguas para poder "visualizar" o pensamento dos 

Seres Invisíveis, mesmo porque, em determinados 

casos, eles se socorrem de conexões mentais 

complexas e "codificadas" para que outros, 

encarnados ou não, venham a ser impedidos de lhes 

devassarem a mente...  

   Por isso, não desejando me alongar mais em sua 

resposta, que me dá muito prazer, TENHO PODIDO 

ENTENDER OS ESPÍRITOS DE MANEIRA NATURAL 

E ESPONTÂNEA, MESMO TENDO SIDO ELES, 

QUANDO ENCARNADOS, DE PAÍSES DIFERENTES...  

   Evidentemente, que em alguma oportunidade 

anterior, na Terra ou no Mais Além, eu já deva ter 

aprendido determinadas línguas, que não a 

nossa brasileira: o português!  

   Simples assim!!!  

   Muita paz... 

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

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 14 de setembro de 2018)  
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   Nota do médium: Este amorável e inteligente 

companheiro, que apareceu por uma de nossas Páginas 

do Facebook, segundo tomamos conhecimento aí, se 

formou em Direito pela PUC de..., nos trouxe uma 

excelente pergunta que geralmente intriga, também, a 

outros estudantes e interessados de Espiritismo, quanto 

de Espiritualismo, e de Espiritualidade, aliás, como não 

poderia deixar de ser, né verdade? 

_________________ 

Vivaldo P. S. Filho Nós também aprendemos muita coisa por aqui, na 

Terra, mas em relação a conceitos e análises que atualmente nos 

escapam a algum estudo atual, é certo mesmo que foram aprendidos em 

outros tempos passados, de existências que já se foram... Ou, quem sabe, 

até do nosso "futuro"... kkkk...                                                                                                           

É que aqui estamos vivendo no passado, isto, em relação aos Planos 

Mais Avançados da Terra, e dos Universos... Mas essa é uma outra 

história, que me escapa ao entendimento, e que naturalmente poderá ser 

explicada melhor por algum Físico Quântico, pelo menos tecnicamente 

falando!!!!  

Abraços, meu bom irmão em Jesus, R.!!! 

(Facebook: 14/09/2018). 

_________________ 

   Evidentemente, que eu vou procurando lhes sanar as 

dúvidas com aquilo que tenho estudado no decorrer dos 

anos pela nossa Causa de Luz, ou diretamente por meio 

de meus Guias e Mentores da Vida Mais Alta, que, em 

verdade, são os Espíritos da Codificação, os mesmos 

que atuaram junto a Allan Kardec, quanto na 

assistência mediúnica ao Chico Xavier.  

 

https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?fref=ufi
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____ ____ 

 

Humberto de Campos Veras (Miritiba, 25 de outubro de 1886 —
 Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1934) foi 
um jornalista, político e escritor brasileiro. 

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

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
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos
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Apresentação # 3 

   Quando os Espíritos Superiores dão sinais, aqui 

e ali, de que a vida terrena está em crise – como 

foi o caso da grande benfeitora Elizabeth 

d´Espérance ao dar uma comunicação por seu 

médium Vivaldo, antes mesmo de que esta nuvem 

de dantescas convulsões sociais, políticas, e 

econômicas, tivessem tomado corpo em solo 

planetário, afiançando-lhe, à ele e à sua ex-

companheira Francisca, em pleno Culto do 

Evangelho no Lar –, não podemos ficar como se 

nada estivesse acontecendo, como se os Seres 

realmente elevados do Além não tivessem outra 

coisa para fazer do que ficar paparicando os irmãos 

menores do Plano Material, e com isso acreditando 
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que se não derem “muita importância” ao caso as 

coisas, como num passe de mágica, haverão de 

passar!... 

   De certa maneira, foi assim que ocorreu com o 

nosso médium (risos), que logo se colocou de 

prontidão contra a sua própria Mensageira Celestial, 

acreditando ele que, se interrompesse a dita 

comunicação, poderia lhe passar despercebido tal 

mensagem de grande valor moral para as criaturas 

humanas... – Só rindo mesmo, para não chorar! 

 

   A proposta dos Seres Espirituais mais elevados 

não é a de fomentar, entre as irmãs e os irmãos da 

Terra, algum tipo de artimanha promocional que 

venha a jogar ainda mais sombras sobre as 

tragédias de cada dia, evidentemente que não, mas 
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de responder às petições de uma parcela 

significativa dos nossos irmãos e irmãs, que nas 

agruras terrenas nos rogam por alguma luz 

espiritual que possa lhes nortear os caminhos tristes 

e já deprimentes da existência material, que nos 

evocam a presença astral para que, por meio de 

algum SINAL DOS CÉUS, consigam enxergar a 

saída definitiva para as suas dores e aflições, 

naturalmente que depositando em nós, os Espíritos 

Amigos, uma cota substancial de suas ternas 

esperanças em dias melhores!... 

   Não podemos dizer que tudo está perdido. 

   Claro que não, mas indiscutivelmente temos a 

enfrentar uma grande travessia, por onde a Nau 

Evangélica haverá de percorrer como se estivesse 

Subindo, ao invés de navegando, por um oceano 

repleto de tormentas, mas que chegará sim ao seu 

destino, que é a Morada do Cristo, feita de 

felicidade, paz, e amor puro, nos dando Ele todos os 

elementos necessários, morais e intelectuais, para 

que a nossa vida, mesmo que em nascedouro, seja 

sempre um testemunho após o outro de fé, 

esperança, e verdadeira caridade.   

      Continuemos na boa luta, a luta das boas 

idéias e dos bons ideais contra a ignorância.  

Humberto de Campos  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 14 de setembro de 2018)  



          Livro # 84: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
47 

Ed. e-book: 
2018 

   Nota do médium: Ainda segundo Humberto, não há 

meio de conquistarmos uma felicidade duradoura que 

não seja pela vivência diária do Evangelho de Jesus, 

que independe de qualquer religião sobre a face da 

Terra, que, segundo já compreendemos pela condição 

de espíritas, traz uma narrativa emocional capaz de 

envolver-nos no mais vivo e puro desejo de fazer o 

Bem, independente de qualquer conceito de crença ou 

religião, já que o Cristo é a figura magnânima que, por 

si só, abarca todos os interesses espirituais da ALMA 

verdadeiramente necessitada e em busca de luz. 

 

Jesus, O Senhor da Vida. 

   Não podemos nos cansar em dar o próprio 

testemunho doutrinário, de que temos, sim, o Cristo 

como o Governador Máximo da Terra, embora 

devamos respeito e consideração, veneração mesma, 

por outras figuras do BEM da nossa história humana. 
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   Uma outro caso que vale a gente tocar no assusto, já 

que ele mesmo trouxe a baila, foi o fato de eu mesmo 

ter “me colocado de prontidão” (risos) durante uma 

certa comunicação psicofônica que recebi da parte 

de D´Espérance, que absolutamente me deixou 

atordoado, visto que ela falava, ou iniciava a falar, 

sobre vários acontecimentos conflituosos que haveriam 

de ocorrer no Brasil e no Mundo, inclusive em relação a 

minha vida pessoal – neste último caso, o do meu 

casamento, até então, de certa maneira, eu vivia bem 

com a minha esposa, mas logo a frente vieram 

problemas insolúveis de incompatibilidade que acabou 

gerando a nossa separação definitiva! –, mas, seja lá 

como for, como nos diria Veneranda, os problemas 

mais gerais vieram, e eu fiquei muito envergonhado 

dos Meus Guias, em relação ao meu quase ingênuo 

vexame mediúnico, que me davam oportunidades 

para que eu testemunhasse a força e o poder 

clarividente dos Espíritos Superiores em relação a 

determinados acontecimentos humanos, na lembrança 

de “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec... 

 

A vidência e a clarividência. 
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   É claro, e devo salientar isto, que não obstrui a 

mensagem de nossa generosa, e atenta, Benfeitora 

Celeste por causa de alguma descabida desconfiança 

nela, evidentemente que não, creio que isto por volta 

do ano de 2010, pois somente em junho de 2012 eu e 

Francisca viemos a nos separar, mas pelo fato de ela, 

Mme. D´Espérance, estar tocando em situações que 

também tinham haver com a minha vida pessoal...  

 

Quem desejar conhecer mais sobre a faculdade de vidência, deverá se dirigir ao 

“Livro dos Médiuns”, de Allan Kardec. 

   Ai, foi um tremor só! (risos). 

   Na minha manha de criança-temente, acabei por 

interromper a sua fala geral, mas somente após ela ter 

me deixado alguma certeza inicial por leves sopros de 

imagens clarividentes, de que haveríamos sim de ter 

muitos problemas globais em futuro não muito distante 

da vida terrena, o que acabou por se iniciar na mesma 

semana com as convulsões políticas e sociais no Egito... 
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____ ____ 

 

Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille 

Flammarion (Montigny-le-Roi, 26 de fevereiro de 1842 — Juvisy-sur-Orge, 3 

de junho de 1925), foi um astrônomo, pesquisador psíquico e divulgador 

científico francês. Importante pesquisador e popularizador da astronomia, 

recebeu notórios prêmios científicos e foi homenageado com a nomenclatura 

oficial de alguns corpos celestes. Sua carreira na pesquisa e popularização 

de fenômenos paranormais também é bastante notória. 

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

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Montigny-le-Roi&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1842
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juvisy-sur-Orge
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parapsic%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divulga%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divulga%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpos_celestes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4menos_paranormais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion
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Apresentação # 4 

   Muitos dos nossos leitores, como não poderia 

deixar de ser, ficam profundamente curiosos para 

saber como o nosso médium recebe tantas 

mensagens de Espíritos Elevados que, de alguma 

maneira, em sua última passagem pela Terra, 

atuaram, e se consagraram, como grandes astros e 

estrelas da Música, do Cinema, do Teatro, da 

Televisão, enfim, das mais elevadas tarefas na Arte 

e na Cultura do Mundo Material!...  

   E nada mais justo, do que lhes mitigar a sede por 

conhecimento acerca desse tema, lhes oferecendo 
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alguma coisa a mais para que possamos justificar 

ainda mais o nosso empolgante serviço de 

Decodificação do Espiritismo, que nada mais é 

que a conseqüência natural da Doutrina dos 

Imortais, não somente em seu aspecto científico, 

pela Ciência Espírita, como essencialmente em 

seu aspecto Evangélico, o que temos de mais 

importante em nossa causa Cristã... 

   E sempre haverá de merecer um lugar especial 

em nosso coração a palavra de ANDRÉ LUIZ, por 

meio de Chico Xavier, em relação ao fundo do que 

apresenta, ou haveria de representar, essas 

inúmeras narrativas culturais e artísticas do Mundo 

Material, ao nos afirmar de maneira positiva: “A 

ficção cientifica nada mais é do que a 

antecipação do futuro.” 

 

Série de TV norte-americana dos anos 1960. 
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   Quem já se sentir envolvido por este tipo de 

assunto, o da investigação dos mistérios da 

Matemática Divina, poderá, também, se socorrer 

desses consagrados filmes e seriados da TV norte-

americana, no intuito de desvendar a conexão 

numérica & doutrinária entre São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho) e os fatos ai apresentados, 

aparentemente em forma de ficção cientifica... 

____________ 

   G. S. Quando a psicografia acaba, como os espíritos 

voltam a 9ª (Esfera Espiritual da Terra)? 

   Vivaldo P. S. Filho Querido G.! Eu não saberia lhe 

informar o que ocorre com cada um, o destino de cada uma 

das Entidades após a psicografia, mas creio que muitas 

delas vão realizar tarefas de assistência e socorro aos 

seres encarnados na Terra, quanto aos Espíritos 

desencarnados, em sofrimento, que estão por estas faixas 

de sombras da existência planetária...  

   Porém, outros Espíritos retornam sim para a 9a. Esfera 

para cumprirem outras complexas obrigações, lembrando 

que eles são primordialmente Espíritos líricos, astros e 

estrelas da música ou do cinema, e por isso mesmo devem 

atuar nesta área, embora sempre cumpram missões de 

assistência aos mais carentes que ficaram na retaguarda 

da Evolução...  

   Obrigado por seu interesse, e muita paz!! 

Pelo Facebook: 09/07/2018. 

____________ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018185405255&fref=ufi
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?fref=ufi
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   Nota do Autor Espiritual: Esta foi uma das postagens 

originais trocadas entre Vivaldo P. S. Filho e um dedicado 

companheiro de uma de nossas Páginas do Facebook, que 

sempre aparece em busca de novos conhecimentos acerca 

desses grandes Astros e Estrelas de Hollywood, por 

exemplo, apenas tendo algumas revisões e ajustes 

visuais para o melhor entendimento e conforto de cada 

amigo leitor... 

____________ 

   Evidentemente, que a nossa missão não é a de 

esgotar o assunto, e nem mesmo dar o serviço de 

“bandeja” para os preguiçosos do Espiritismo, que 

antes de tudo devem fazer o seu próprio dever de 

casa, indo à luta, por si mesmos, buscando no 

estudo e na reflexão, a partir de uma investigação 

atenta e metódica, a resposta para as suas 

possíveis dúvidas. 

   Pensemos que todos nós estamos em busca 

constante da Verdade, e nada mais justo que 

acreditar que será pela Ciência Espírita que a 

nossa mente irá se sossegar diante destes 

inebriantes segredos da Vida Imortal, enquanto que 

pelo coração estaremos cada vez mais sintonizados 

com o Amor de Deus. 

 

Camille Flammarion  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Não somente os filmes e seriados 

de Hollywood nos trarão esses elementos-chaves em 

relação à VOLTA de São Luis, quando outros países 

concorrem com eles na tarefa de deixar evidente a 

realidade da Reencarnação (Matematicamente) 

Programada, pelo foco dos Sinais, Códigos & 

Enigmas Secretos de Deus do Espiritismo, sempre 

com vistas ao engrandecimento da nossa relação com o 

Todo-Sábio, obedecendo a regra básica dos números-

chaves, ou fundamentais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

  

   Desde de 2012, mais precisamente no seu mês de 

junho (6), quando eu tive uma maior quantidade de 

mensagens psicográficas dos Espíritos Astros e Estrelas 

da Vida Maior, eu tenho tido a felicidade de perceber 

visualmente e fisicamente (efeitos fisicos) como esses 

Seres da Luz conhecem sobre Mediunidade e Vida 

Mental. 
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_____ _____ 

 

Waldo Vieira, Dr. (Monte Carmelo, 12 de abril de 1932 — Foz do Iguaçu, 2 de julho de 2015) foi 

um médico, médium e autor brasileiro, mais conhecido por ser o propositor da Conscienciologia e 

Projeciologia. Já na sua infância Vieira supostamente começa a ter suas primeiras 

manifestações mediúnicas, tornando-se conseqüentemente adepto do Espiritismo. Afirma-se que 

sua primeira projeção consciente ocorrera com nove anos de idade. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor_em_Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Carmelo_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_abril#Nascimentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foz_de_Igua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conscienciologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conscienciologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/OOBE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira
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Em Nome da                                            

_Ciência Espírita I_ 

 

Apresentação # 5 

   Num primeiro momento, poderá parecer para os 

nossos leitores que este novo e pequenino estudo 

matemático não seja de grande importância, já 

que a nossa investigação se limitará a alguns 

poucos exemplos numerológicos, mas que, sem 

dúvida, ao seu final, irá se projetar sobre as nossas 

mentes como se os Seres mais avançados do Além 

estivessem a nos chamas a atenção para a beleza e 

a grandiosidade das coisas verdadeiras de Deus, 

que nos dá inúmeras oportunidades para que, 

através do estudo e da observação, da pesquisa e 

da análise, embora o amor deva ter ascendência 
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sobre cada coisa que venhamos a realizar, 

verifiquemos que a Terra nada mais é do que um 

breve sopro na Eternidade!... 

A 9ª. Esfera (Cidade São Salvador) e a 8ª. 

Esfera (Cidade Nosso Lar)...                                                              

Um caso que não é obra do acaso! 

   Vejamos como os Espíritos Nobres, da Plêiade 

Angélica de Jesus Cristo, organizaram as principais 

Esferas Espirituais da Terra, desde o seu 

nascimento, para que futuramente fosse possível 

realizar a Missão do Consolador Prometido por 

intermédio de dois grandes e sábios Espíritos da 

Luz: Allan Kardec & São Luis... 

- Umbral: A Esfera # 8 (onde está localizada a 

cidade espiritual Nosso Lar, segundo informações de 

Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec). 

- Arte em geral ou Cultural e Ciência: A Esfera 

# 9 (onde está localizada a cidade espiritual São 

Salvador, como tem sido revelado pela mediunidade 

de Vivaldo P. S. Filho, a reencarnação de São Luis 

de França).  

Temos: 8 + 9 =17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

______________ 
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   E ainda: 

- Temos: 8 + 9 + 5 (A Esfera # 5, onde está 

localizada a Crosta Terrestre, a Terra Material, 

segundo informações de Francisco C. Xavier, a 

reencarnação de Allan Kardec) = 22. 

   Assim, poderemos deduzir da seguinte maneira: 

- 2: O exato dia (2) do nascimento de Chico 

Xavier (Allan Kardec). 

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

nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec). 

______________ 

   O que vem a confirmar o que temos relatado pelo 

nosso Vivaldo, que o nada não pode criar alguma 

coisa, e tudo aqui tem sido apresentado de maneira 

absolutamente conseqüente e universal, segundo 

a nossa proposta da VOLTA de São Luis IX e a sua 

atual missão mediúnica de intermediar os Agentes 

Espirituais da Falange da Verdade, dando execução 

à Nova Genealogia de Jesus, para o 4º. Milênio 

da Era Cristã (2 + 2 = 4, ver também o Capítulo IV, 

de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”). 

   Enfim, os fatos estão ai. 

   Waldo 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Dr. Waldo Vieira foi um grande 

amigo e parceiro mediúnico de Chico Xavier, que 

inclusive recebeu o Chico quando este foi morar em 

Uberaba, Minas Gerais.  
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Mina "Margery" Crandon (1888 – 1 de Novembro de 1941) foi esposa de 

cirurgião e socialite de Boston, Dr. Le Roi Goddard Crandon. Tornou-se 

conhecida como médium que afirmava comunicar-se com o seu falecido irmão, 

Walter Stinson. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/1888
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1941
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boston
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_Crandon
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Apresentação # 6 

  Seria algo desconcertante para os adeptos do 

Espiritismo, acreditar que os Seres da maldade 

haverão de vencer, mesmo que somente aqui e ali, 

sem que estes cogitem de algo maior que possa 

lhes revelar a vida como exclusivos triunfadores da 

loucura, também sempre temporária, embora a 

maioria de nós, quando encarnados, e mesmo em 

Outras Partes, acreditemo-nos esquecidos pela 

Bondade de Deus, já que esses agentes infernais, 

encarnados e/ou desencarnados, dão, sim, a 

aparência de que as coisas não vão bem para os 

que prezam a paz e a solução dos seus problemas 

pelo amor que Jesus nos ensinou!  



          Livro # 84: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
63 

Ed. e-book: 
2018 

   Por mais que vejamos o sol cair diariamente, o 

sentiremos aquecer as nossas vidas logo à frente, 

após uma necessária parada para recompor a força, 

a energia, e também a esperança de que 

absolutamente existe uma Poder Maior que controla 

todas as ocorrências da simplória existência 

humana, e de todo o maravilhoso Cosmos, então, 

não sendo possível, para qualquer um de nós, por 

mais rico e poderoso, por mais sábio e mais 

inteligente que sejamos – Entre os sábios e 

inteligentes da Terra existe um imenso volume de 

criaturas que não acreditam na Vida de Além-

Túmulo! –, se contrapor de maneira definitiva aos 

Desígnios do Mais Alto, infantilmente, crendo que 

tudo a nossa volta, que esteja visível ou invisível, se 

movimente por mera ocorrência do caos, ou do 

acaso... A VERDADE IRÁ PREVALECER!! 

  

Luis XVII e sua encarnação futura como Vivaldo P. S. Filho. 
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   Não a nossa verdade particular, que tem o seu 

valor relativo, que busca conectar-nos com a 

nossa personalidade, e com o nosso Espírito, mas a 

Verdade de Deus, que opera o milagre da Existência 

Universal, e por esse meio de observação, também 

mediúnico, vamos tendo: A Revelação das Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, que vem adequar os 

estudos do Espiritismo, essencialmente filosófico e 

religioso, com os da História Humana, basicamente 

cientifica, porque, aqui, vamos nos deparando com 

inúmeras ocorrências de caráter técnico, e 

universais, que sincroniza a existência de uma 

personalidade atual com as que vieram antes... 

__________________ 

  

A grande médium, Mina Crandon, como bem biografada no livro: “AS MULHERES 

MÉDIUNS”, de Carlos B. Loureiro, pela FEB, segundo percebemos pelas minhas 

faculdades psíquicas, foi a reencarnação de Santa Marta.  

Marta é uma personagem bíblica descrita nos Evangelhos. De acordo com João 11:1-

45 - João 12:2, ela era irmã de Maria e de Lázaro, da aldeia de Betânia. Marta foi uma 

das mulheres que acompanharam Jesus no calvário e na ressurreição. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marta_de_Bet%C3%A2nia  

__________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Personagens_b%C3%ADblicos
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XI#11:1
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XI#11:1
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XII#12:2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Bet%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%A2nia_(Israel)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marta_de_Bet%C3%A2nia
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    Meus queridos, e queridas! O Sol aquece e 

aquecerá sempre todas as vidas em todos os Globos 

do Universo, mesmo que, aparentemente, vejamos 

sombras e trevas, porque o Calor de Deus é um 

atributo espiritual que vem de dentro para fora, e 

não de fora para dentro. 

 

   Embora observemos dificuldades, esperemos vida 

gloriosa. 

   Precisamos de fé, nem que seja como a de um 

grão de mostarda. (Mateus 17:20). 

Mina 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Um breve estudo sobre a nossa 

reencarnação passada na personalidade do Rei Luis 

XVII de França, poderá ser acessado em nosso Livro 

# 5: “A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra 

São Luis IX”, do Espírito Veneranda, que naturalmente 

foi decidido pelos nossos Amigos Espirituais quando 

Mina Crandon tratou de complementar este mesmo 

estudo no recente Livro # 81: “André Luiz 

Responde – Vol. 2”, na sua Apresentação # 5, onde 

ela faz uma conexão entre o coração de São Luis IX e 

o de Vivaldo P. S. Filho, isto, dentro da obra de André 

Luiz, por Chico Xavier: “Entre a Terra e o Céu” (em 

sua rara & HISTÓRICA 1ª. edição, pela FEB, do ano de 

1954)... 
 

________________ 

      

  Livro # 5                                 Livro # 81                      

________________ 
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   Vindo a desaguar na situação histórica do pequeno 

Luis XVII ter morrido e sido arrancado o seu coração 

de dentro do próprio peito pelos seus algozes da época, 

porque, segundo estou informado, a maioria destes 

antigos desafetos políticos já se encontram engajados 

na Plêiade de Entidades da Falange da Verdade que 

atualmente lhe dão proteção na Terra e no Mais Além, 

enfim, coisas do Coração de Deus! 
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____ ____ 

 

Catarina de Alexandria, também conhecida como A Grande Mártir Santa 

Catarina (do grego ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς) é uma santa e mártir cristã que 

se alega ter sido uma notável intelectual no início do século IV. Passados 1 100 

anos, Joana d'Arc disse que Santa Catarina apareceu-lhe várias vezes. A Igreja 

Ortodoxa a venera como uma "grande mártir", e na Igreja Católica, ela é 

tradicionalmente reverenciada como um dos Catorze santos auxiliares.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir_crist%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana_d%27Arc
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_m%C3%A1rtir
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catorze_santos_auxiliares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catarina_de_Alexandria
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Apresentação # 7 

  Nada melhor do que escrevermos a nossa 

história, sobre a Terra ou no Mais Além – que, na 

verdade, trata-se de Outros Planos de Vida, embora 

sem que percamos a nossa Humanidade, pois 

mesmo transitando por Mundos Paralelos, estranhos 

a nossa maneira de encarar e experimentar as 

coisas, sempre estaremos sob o manto da Vida com 

Deus! –, pelo modo do Cristo, que nos evoca o 

coração a conquistas cada vez mais profundas do 

sentimento, embelezando-nos desde a raiz de 

nossa alma até as culminâncias do Céu, que não 

para de se multiplicar diante do Infinito, claro que 

deve ser dessa maneira, já que a idéia que fazemos 
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de Céu ou de Inferno tem haver com as infindáveis 

Dimensões da Eternidade com Deus, cada uma se 

transfigurando em uma morada mais ou menos 

moral, ou perturbadora, segundo o que levamos 

dentro do próprio coração... 

   Notemos bem, que quanto mais conversamos e 

procuramos expor o nosso pensamento mais vamos 

nos distanciando da animalidade que nos acorrenta 

ao mal, reconhecidos de que somente por meio de 

um sentimento elevado, tal qual o nosso 

pensamento em Cristo, ou quase isso, já que o 

amor impera sobre a razão e o intelecto, iremos 

alcançar o patrimônio bendito da Alegria Constante 

no Senhor....  

   E nada mais delicioso para os corações, 

verdadeiramente, despojados das ilusões da 

matéria carnal, senão, receber, do próprio Senhor, 

um beijo caricioso, que nos embriagará o Espírito, 

já em puro êxtase, com a refrescante certeza de 

que a Alegria e a Felicidade existem!... 

   Façamos a Caridade desde hoje, com o espírito 

voltado para o Alto, e Jesus saberá, como nenhum 

outro, nos retribuir pela gota de amor que tivemos 

a graça de endereçar aos que sofrem e gemem pelo 

desamparo do mundo.   

Catarina 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Sinceramente, eu não tenho 

qualquer constrangimento moral em psicografar estas 

Entidades da Luz, que, pela delicadeza extrema de suas 

Almas veneráveis e angélicas, me dão a oportunidade 

de lhes transmitir o próprio coração por meio de 

minhas pobres faculdades psicográficas, que sei bem 

me dão condições muito positivas de observar o Plano 

Espiritual em múltiplas manifestações. 

   Por orientação dos meus sábios Instrutores 

Espirituais, não avanço muito mais em detalhes sobre a 

natureza de seus corpos físico-astrais e das suas vidas 

no Mais Além, me aproveitando de seus conhecimentos 

científicos, pelo fato de, até o presente momento, eu 

mesmo não ter sido convidado pelos estudiosos 

encarnados, espíritas ou não, para tais experimentos 

psíquicos... Então, para não me desgastarem sem 

necessidade sobre fatos mediúnicos que não poderiam 

ser comprovados cientificamente, pelo menos em 

termos laboratoriais, evitam que eu adentre em 

pormenores mais técnicos da Existência Espiritual dos 

nossos visitantes do Além. 

 



          Livro # 84: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
72 

Ed. e-book: 
2018 

   Uma vez tendo feito essa pequena ressalva, posso 

informar que ela, Catarina de Alexandria, ou Santa 

Catarina, deixa exalar pelo seu semblante meigo e doce 

uma substancia bastante semelhante ao diamante 

liquido, isso mesmo, de uma consistência somente 

associada aos Seres Celestiais... Ao mesmo tempo em 

que ela se nutre dessa sua substancia, pela sua própria 

e delicada boca, procura introduzi-la pela boca dos 

demais Espíritos, encarnados ou desencarnados, cada 

um recebendo os elementos astrais segundo a 

necessidade física e espiritual, com destaque ainda 

para a sua pele cor de rosa em meio ao azul celeste, 

tendo ainda um vapor lilás deixando a base de seu 

tórax, como se de seu coração generoso se desalojasse 

elementos mentais com características de proteção 

contra Espíritos vampiros, ou seja, servindo de 

blindagem poderosa contra as investidas desses tipos 

de entidades do Mundo Espiritual Inferior. 

   Vale a nota, de que um pouco depois de ter lhe 

recebido a mensagem, esta que acabamos de 

psicografar, pude lhe visualizar (a distancia!) sentada 

em um trono que parecia muito o de alguma realeza da 

Terra, absolutamente se entregando em cuidados a 

uma determinada Entidade Espiritual em forma de 

dragão, pequeno, embora saibamos muito violento e 

agressivo, que deitava a sua cabeça sobre o seu colo 

maternal, como o de uma verdadeira Matrona da 

Luz... De minha parte, muito insignificante, procurei 

imediatamente orar, mas mesmo ai fui impedido por 

Chico Xavier que continuasse na prece intercessória, 

que, segundo ele, a aquela distancia mínima, entre 

minha residência e o lugar onde se encontrava, poderia 

me trazer graves prejuízos mentais, visto que a sua 
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atenção, a do feroz dragão, poderia se voltar para a 

minha insignificante pessoa. 

 

Esta Entidade sombria, somente apareceu pequena sob o foco de minha 

clarividência e também para propiciar a sua visita junto à querida Santa Catarina, 

quando, na verdade, ela, ou ele, o dragão, fora daquele espaço controlado, 

próximo a ela, poderia facilmente tomar a forma gigantesca de uma grande 

metrópole do nosso Plano Material... 

   Este (aparente) pequeno Ser, segundo pude perceber 

pela minha clarividência, estava sendo recebido 

cariciosamente por esta grande Benfeitora para que, de 

alguma maneira, deixasse de atuar malignamente, 

como vinha ocorrendo, sobre uma região imensa de 

nosso espaço físico brasileiro.  

   Fica aqui o nosso modesto testemunho mediúnico, 

cabendo aos nossos amados leitores a intercessão geral 

pelo nosso Brasil, que tanto tem a beneficiar o mundo 

pelas suas características naturais de amantes do bem 

e da paz. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O Prefácio da Mentora  

   A conquista de uma vida cristã sadia e feliz 

somente poderá ser alcançada quando estivermos 

conscientes de que o Mundo aguarda pela nossa 

caridade, e mesmo ai a felicidade só começará a 

fazer realmente parte de nossa existência se, ao 

lado do desejo avivado pela compreensão de um 

mundo melhor para todos, tomarmos a iniciativa de 

realizar por fora tudo o que imaginamos por 

dentro de nós mesmos, e dentro desse conceito 

de imaginar e agir vamos entregando o novo Livro 

# 84, que pela graça de Deus, e a boa vontade do 
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nosso Vivaldo, em nos recepcionar o pensamento e 

a anergia, vai servindo como uma pequenina luz na 

vida daqueles que, realmente, buscam pelo grande 

farol de todas as vidas: Jesus Cristo, que pela sua 

Ciência do Amor tanto tem nos elevado o espírito 

obscurecido, pelas tremendas sobras que temos 

insistentemente acolhido no decorrer de incontáveis 

reencarnações, acreditando Ele que haveremos de 

vencer todo mal pela glória do Seu Evangelho. 

   Aqui, voltaremos a ter mais algumas MENSAGENS 

DE LUZ por alguns dos benfeitores espirituais que 

auxiliam o nosso médium, como: Emmanuel, 

Humberto de Campos, Camille Flammarion, Waldo 

Vieira, Mina Crandon, Santa Catarina, André Luiz, 

quanto uma Entrevista com Gabriel Delanne, 

acrescentando alguma coisa ao que já foi dito por 

outras sábias Entidades da Vida Mais Alta, embora 

não menos importantes e agradáveis de se ler, e 

estudar!... 

   Acertemos o nosso relógio moral pelos 

abençoados ponteiros da Vida Maior, que nos dá 

tempo para pensar, mas que, também, nos aguarda 

a boa vontade em agir, sempre pela bela e doce 

Caridade. 

 Veneranda   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de setembro de 2018) 
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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 (livro “Nosso Lar”, André 

Luiz/Chico Xavier, FEB), já que, por intermédio da faculdade 

mediúnica de Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, 

a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha 

Santa de Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL 

– A mulher que reinou com o coração”, autoria de Maria José 

Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou 

célebre pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de 

pães em rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a 

reencarnação de Isabel, prima de Maria e mãe de São João 

Batista. 

________________________ 

   

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

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

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

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  

Veneranda Entrevista  

“Gabriel Delanne”  

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 

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

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 

pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 

localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 

na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 

projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 

tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 

nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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               Entrevistando 

G. Delanne         

Por Veneranda 

       
Estejamos certos de que, mais cedo ou um pouco mais tarde, vamos 

nos encontrar com a insuperável VERDADE DO AMOR, que nos dará 

condições de continuar caminhando pelos incontáveis mundos da 

Eternidade, não mais carregando sombras e perturbação, geralmente 

criadas por nossas próprias escolhas, mas absolutamente libertos de 

todo o atraso moral, quase perfeitos, como o Senhor nos esclareceu, 

agora plenamente conscientes de que sem este sentimento, todo 

divino, não há possibilidade alguma de vivermos em paz e em 

harmonia perfeita com o Universo!                                                                                       

– Santo Agostinho                                                                               

Entrevista realizada no dia 16 de setembro de 2018. 
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1) Meu amigo! Poderia passar horas aqui 

tentando expressar o carinho e o respeito que 

todos temos em relação a sua história 

espiritual, especialmente junto à Falange da 

Verdade nos primórdios do Espiritismo, que 

teve em seu coração uma das principais 

conexões existentes Entre os Dois Mundos, 

ligando a generosidade dos que travavam 

luta permanente em prol do Cristo sobre a 

face da Terra e a Vida Espiritual Superior, de 

forma que a fenda astral que o ligava a 

diferentes dimensões possibilitava que o Alto 

ouvisse os cânticos de dor e sofrimento da 

humanidade, que nos chegavam em forma de 

pedidos de intercessão... 
 

R- Aceito com humildade essas suas doces 

palavras a meu respeito, que sei carregadas 

de boa intenção, principalmente na de poder 

transmitir aos nossos irmãos e irmãs terrenos 

a necessidade de manterem os seus corações 

limpos de qualquer moléstia moral, 

esquecendo definitivamente das chagas do 

orgulho e do egoísmo em si mesmos, que 

tanto tem perdido as almas daqueles e 

daquelas que não se investem da coragem 

necessária para mudarem de vida, de uma 

vida ancestral, quase animal ainda, para uma 

experiência toda sentimental...  
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Mas porque nos referimos a um modo de vida 

afetivo, sob todos os aspectos?... 

 

Cena do filme: “Nosso Lar”. 

Porque sabemos que no Espaço, onde 

atualmente nos encontramos, estagiando, 

continuamos a ser tão homens e/ou tão 

mulheres como sempre, utilizando-nos de 

nossa materialidade, embora em outros 

níveis de compreensão e observação em 

relação ao que os irmãos e irmãs da vida 

terrena podem usualmente compreender e 

observar, para que a existência se mantenha 

naturalmente bela, como é bela a Natureza 

de Deus em qualquer parte do Universo. 
 

E dentro desse conceito de relatividade, 

temos o coração (centro de força cardíaco) 

exercendo um poder sublime capaz de nos 

manter ativos e intermediar poderes quase 

ilimitados a partir do que o Senhor já nos 

concedeu em termos de força espiritual, 

inclusive aproveitamos isto para trazer de 
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volta aquela informação do nosso médium 

Vivaldo, em relação ao seu próprio poder 

sentimental, no Livro # 4: “Ciência dos 

Espíritos – A Revelação do Amor”, que viu 

atuando abarcar a humanidade terrena 

inteira somente pelo seu singelo desejo de 

fazer o bem pela ação de uma boa prece... 

Viu, então, as suas irradiações afetivas, em 

forma de fluidos mamários, se expandir a 

partir do seu tórax e ir de encontro aos que, 

na Terra e no Mais Além, ansiavam pela terna 

presença do carinho do Cristo, já que tudo de 

bom em nós parte d´Ele. 
 

Esta mediunidade atuante pelo amor, antes 

da instrução, serve-nos como uma fenda 

psíquica capaz de manter o intercâmbio da 

humanidade com os Seres Mais Elevados do 

Universo, não havendo meio mais confiável 

para que acessemos o Pensamento do Cristo 

Amado. 
 

Tai a explicação em relação direta com seu 

generoso comentário sobre a minha vida 

moral, ou emotiva, visto que qualquer filho 

de Deus, em qualquer ponto do Universo que 

esteja, será sempre senhor de si mesmo, 

quando atuando pelo amor, envolvido pelo 

desejo ardente no bem de todos, poderá 

tranquilamente atuar como um Médium de 

Jesus, ou se o desejarem: dos Cristos de 

Deus!...  
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2) Então, a gente não precisa estudar, ou não 

dar tanta importância ao estudo? Já que o 

sentimento realizará por nós toda a evolução 

que desejarmos? 
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R- (Risos) A primeira vista, poderá parecer 

que estamos perdendo o juízo, ou que este 

diálogo, de repente, esteja sendo mantido 

entre Espíritos brincalhões, na lembrança do 

grande Mestre de Lyon, e com a anuência de 

um médium aloprado... – Gargalhadas dos 

dois benfeitores. 
 

 
 

A eterna Samanta da série de TV norte-americana, dos anos 

1960: “A Feiticeira”. 
 

Mas se pararmos direitinho para pensar nesse 

assunto, vamos recordar que o Cristo de 

Deus, quando esteve entre homens, não 

somente se absteve de qualquer contato com 

o dinheiro, ou com a moeda do seu tempo, 
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quanto sequer freqüentou uma única aula de 

filosofia, que fosse, tão ao gosto dos sábios e 

religiosos da sua época, mas absolutamente 

procurou viver da maneira mais simples 

possível...  
 

Alguns poderão afirmar que Ele já trazia, dos 

Planos da Luz, toda a sabedoria e todo o 

conhecimento do Mundo, e será correto 

pensar dessa maneira, mas, segundo Ele 

mesmo afiançou, qualquer um de nós, se 

assim desejarmos, “poderemos fazer obras 

maiores do que as Ele fez”. (João 14:12). 
 

O nosso Vivaldo, na modéstia que tenta 

realizar em si mesmo, vai aos poucos 

observando quando O AMOR PODE MAIS, E 

SEMPRE MUITO MAIS, em qualquer situação 

de nossas vidas, sendo capaz de alçar aos 

Céus de Perfeição o homem mais ignorante 

da Terra, intelectualmente e culturalmente 

falando, por ter sido ele, quando ainda 

encarnado, uma simples pessoa de bem, 

enquanto que os carregados de cultura e 

super inteligentes, por mais que se utilizem 

dessas capacidades, muito nobres, poderão 

levar centenas de anos, talvez milênios sem 

fim, para acessar uma 9ª. Esfera da Terra, 

por exemplo, após deixarem a vida material 

pela morte carnal. 
 



          Livro # 84: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
86 

Ed. e-book: 
2018 

Evidentemente, que não aconselhamos a 

ninguém retirar os seus amados filhos e 

familiares da escola, da universidade, etc..., 

mas que os ensine a serem mais sentimentais 

do que intelectuais. 

 

 

3) Como Vivaldo estaria adquirindo essa certeza, 

visto que ele também traz em si mesmo, por 

inúmeras encarnações na Terra Material, um 

conhecimento técnico muito extenso, tendo 

sido ele em outras épocas da vida planetária: 

médico, cientista, poeta, filósofo, e assim por 

diante? – Risos. 
 

R- A sua clarividência, muito aguçada, já 

tendo entrado há muito tempo no campo 

maravilhoso da intuição avançada, lhe tem 



          Livro # 84: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
87 

Ed. e-book: 
2018 

dado a alegria de poder captar os níveis mais 

Elevados da Consciência Cósmica, mesmo 

que estando reencarnado num Plano 

dimensional bastante atrasado moralmente, 

claro que por uma questão de prova e não de 

expiação, com isso notando claramente que 

as Personalidades Espirituais mais tocadas 

pelo amor ao próximo têm naturalmente uma 

facilidade maior de aprender os grandes 

mistérios do Universo pela intuição pura do 

que os que se esforçaram em evoluir pelo 

conhecimento propriamente dito, ou seja, ele 

vê, pela sua vidência, como o AMOR projeta 

a nossa consciência para os níveis mais 

elevados da Espiritualidade, abarcando um 

vasto conhecimento (puro) sem que se tenha 

a necessidade de abrir um único livro de 

gramática ou de anatomia, por exemplo. 

 

4) Aproveitando o gancho, como então passar 

esse conhecimento para os nossos irmãos 

sem que eles, pelo menos, leiam os nossos 

modestos livros (e-books)? – Nesse ponto, 

Liz nos olha de maneira sorrateira, mas 

sorrindo, tentando colocar o entrevistado na 

parede, naturalmente que lhe aproveitando 

ao máximo a sabedoria. 
 

R- Dizem por ai, que: quem está na chuva 

é pra se molhar! Mas, mesmo assim, valerá 
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mais a pena trocar os nossos 83 e-books por 

um único gesto de caridade ao que tem fome 

e passa frio na grande solidão do mundo 

contemporâneo. 
 

 
 

Liz Taylor 

 

5) Agora, pretendo falar um pouco de como é a 

vida nos Mundos Espirituais, ou pelo menos 

lhe questionar a respeito disso, pois estamos 
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batendo um bom papo entre verdadeiros 

amigos, e não apenas diante de um simples 

monólogo, na lembrança daquele pequeno, 

mas muito sugestivo, destaque que aparece 

logo no comecinho desse nosso novo livro (e-  

book # 84) mediúnico...  
 

Vejamos: 

________________ 

“Por mais estranho que possa parecer, o meu pesadelo-realidade 

era feito de impressões e dores condicionadas de um parto 

prematuro... Achava-me dopada por medicamentos ou forças que 

até hoje não sei explicar, e senti perfeitamente que uma 

cesariana se processava... Sentia-me fora do desastre, entre o 

reconforto de ser mãe novamente e a dor da dúvida sobre o 

Waldir e sobre as crianças que ficavam na retaguarda.” 

(Maria das Graças Ayres Gregh, Manancial de Consolo e Paz, “Quem São”, 

Capítulo 17, Francisco Cândido Xavier/Elias Barbosa, Espíritos Diversos,                                                        

7ª. edição, IDE, 1994). 

________________ 

 

R- Se estamos realizando uma obra (digital), 

por mais simplória que seja, destacando a 

importância da Ciência Espírita, não 

poderíamos deixar de destacar esta belíssima 

passagem de um dos livros psicografados 

pelo Chico, que com toda a sua simplicidade, 

por conta do seu tamanho editorial, consegue 

fazer uma imensa luz sobre as obscuridades 

que ainda teimam se manter atuantes mesmo 

entre os estudantes de Espiritismo, já que 

somente por esse pequeno destaque vamos 
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verificar que na VIDA ESPIRITUAL há uma 

conseqüência natural da VIDA MATERIAL, 

quando as pessoas ao passar para o Lado de 

Cá apenas trocam de roupa, perdem o seu 

pesado manto de carnes físicas e passam a 

usar mais o corpo espiritual, demandando 

para múltiplas obrigações, embora mais ou 

menos as mesmas com as quais lidavam 

antes de desencarnarem, a não ser quando 

se elevam muito na Escala Espírita, ai podem 

seguir para Mundos Exuberantes em 

Felicidade e Alegria de qualquer parte dos 

Universos... 
 

  
 

Desde que o Vivaldo iniciou na mediunidade, 

ele vem observando, pela vidência, uma 

quantidade muito grande de mulheres 

(mortas!) que continuam não apenas 

engravidando como amamentando os seus 

filhos, nascidos do Outro Lado da Vida...  
 

Quanto ao sexo, este vai muito bem também 

do Lado de Cá, nos deixando ainda mais 

felizes por sentirmos mais afeto e mais 

dedicação da parte daquela, ou daquele, que 
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escolhemos para a nossa companheira ou 

companheiro...  
 

Por aqui, como conhecemos, a paixão se 

entrosa muito bem com o romantismo, 

impregnando a nossa aura com um lirismo 

sem fim... 

 

6) Pelo que dá pra entender, segundo as suas 

palavras, todo o conhecimento ou toda a vida 

do Universo se baseia na intuição pura, ou 

seja, qualquer um que ame puramente, ou 

ame apenas, conseguirá devassar esses 

conhecimentos intuitivos, toda a Ciência do 

Universo, sem grandes impedimentos, é isso, 

meu querido amigo? 
 

R- A própria gestação, seja ela feminina ou 

por meio dos Espíritos masculinos, como já 

acontece em muitos Espaços do Invisível, 

tem a sua origem mental... Entretanto, na 

gênese de todas as ações especulativas da 

mente humano-espiritual sempre estarão 

implícitas as cogitações metafísicas de cada 

criatura, ou de ordem sentimental, aliás, não 

foi por nada que Jesus disse, em relação ao 

primeiro e ao segundo mandamento da 

Lei: “Amar a Deus sobre todas as coisas e 

ao próximo como a nós mesmos.” (Mateus 

22:34-40). 
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Mas, como temos dito, que este conceito de 

Espiritualidade não sirva-nos de desculpa 

para que paremos com os estudos, que são 

sempre necessários onde ainda o sentimento 

vem em segundo plano, já que a vida 

terrena, em suas múltiplas dimensões 

espirituais, tem as suas exigências. 
 

Se tivermos um pouco de boa vontade, 

vamos encontrar uma solução para as nossas 

mazelas morais, se hoje não estamos 

suficientemente fortalecidos para realizar 

uma grande façanha pelo bem de muitas 

pessoas, que façamos a migalha de caridade 

que puder ser feita, pois o Senhor Jesus 

haverá de nos fortalecer para que, mais 

adiante, venhamos a produzir ao cêntuplo 

pelo que Ele tem nos ofertado como 

misericórdia do seu inesgotável amor por 

nós. 
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7) Eu compreendi perfeitamente as suas 

ponderadas reflexões acerca da presença de 

Materialidade em nossa Espiritualidade, 

ou seja, mesmo do Lado de Cá da Vida 

vamos nos deparar com a nossa realidade 

física, pelo menos dentro da natural 

relatividade que caberá a cada ser receber 

diante daquilo que produziu, em miséria ou 

em felicidade, para si mesmo, mas creio que 

caberia aqui lhe escutar um pouco mais, se 

for possível querido Benfeitor, pois sabemos 
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que existem muitos espíritas que se 

confundem com este ou aquele determinado 

ponto de nossos apontamentos... 
 

R- A sua grande pergunta já vem com 

grande uma resposta (risos), pois devemos 

encarar a nossa breve etapa na Terra como 

um escoadouro de energias impuras, 

que, pela nossa caridade aos outros, nos 

possibilite elevar o nosso padrão vibratório 

para que, quando partirmos para o Além, 

para outras Esferas, nos apresentemos belos, 

o mais perfeitos possíveis, como o Cristo nos 

convocou, caso contrário nos apresentaremos 

horrendos, com todas as chagas que ainda 

trazemos na própria alma. – Se bem que a 

beleza e a feiúra (externa) também têm 

sua manifestação relativa na Vida Espiritual.  

________________ 

    Muito grata, querido DELANNE, por ter nos 

presenteado com esta belíssima Entrevista, que 

humildemente endereçamos ao coração dos nossos 

leitores, no Brasil e no exterior, que são, também, 

sempre muito generosos conosco, pela paciência de 

nos ler e estudar. 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de setembro de 2018) 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

Com  
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SEGUNDA PARTE  

André Luiz Desvenda 

os Códigos de Deus                                   
na obra “A Gênese” 

____________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium 

mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual 

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 

pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 

localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 

na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 

projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 

tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 

nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Capítulo 1 – Por André Luiz 

Em Nome da                                            

_Ciência Espírita II_ 

    
Ficamos com o Espírito cheio de alegria quando vemos tanta gente 

se esforçando para conseguir servir mais do que estudar mais, 

não que haja uma incompatibilidade absoluta do coração em 

relação ao cérebro, claro que não devemos exagerar ao extremo 

de asfixiar a nossa tendencia natural para aprender, mas porque o 

Cristo, enquanto esteve entre nós, na Terra, sempre foi um 

exemplo inalterável de AMOR PERFEITO, exemplificando para 

todas as gerações futuras a forma mais adequada de se conquistar 

a ciência, certamente que a ciência do sentimento, definitivamente 

diferenciando a luz da sombra. 

______ Allan Kardec ______                                                        

(Salvador/BA, 16 de setembro de 2018) 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 
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Desvendando Allan Kardec 

   A nossa tarefa na Decodificação o Espiritismo, 

tem se tornado cada vez mais atraente e prazerosa, 

principalmente quando vemos no semblante do 

nosso querido Vivaldo, quanto no dos incontáveis 

leitores de sua obra mediúnica espelhados pelo 

mundo, a alegria viva de identificar as mãos do Céu 

operando em cada linha, em cada passagem, e em 

cada página (virtual) dessa obra que já se estende 

por 84 e-books, dando prosseguimento ao esquema 

de sistemáticas informações: numéricas, literárias, 

e editoriais, sobre a atual VOLTA de São Luis de 

França, aqui, seguindo um caminho semelhante ao 

do Livro # 83, procurando extrair do A GÊNESE, 

de Allan Kardec, em sua 53ª. edição, tradução de 

Guillon Ribeiro, Edição Histórica, 1ª. impressão, 

FEB, 6/2013,  mais alguns elementos matemáticos 

que façam luzir ainda mais a autoridade da nova 

Ciência da Concordância dos Números, por ele 

mesmo sugerida nas páginas da “Revista Espírita”... 

   Se há algum companheiro de doutrina se sentindo 

apto a realizar a mesma proeza empreendida pelo 

nosso humilde aparelho mediúnico, por favor, que 

se sinta a vontade para checar com os seus próprios 

sentidos cada elemento novo que possa ainda estar 

por entre as maravilhosas linhas produzidas pela 

cultura excepcional do Codificador, já que aqui 

estamos apenas fazendo a nossa modesta parte. 
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______________ 

   No caso de São Luis, hoje na personalidade de 

Vivaldo P. S. Filho, não há como escaparmos das 

incontáveis evidências numéricas universais 

em relação a sua VOLTA ao solo do Plano Material, 

levando-nos a considerar que há sim, ainda, muitos 

mistérios envolvendo a elaboração literária e 

editorial do Espiritismo, desde o século 19 até os 

dias atuais, isso no caso de somente levarmos em 

consideração o caráter mais ou menos recente do 

Consolador, já que para nós este assunto vem de 

períodos muito recuados da experiência planetária, 

aliás, com temos apresentado pela mediunidade do 

próprio São Luis IX reencarnado...  

______________ 

  Para que não percamos a sintonia com o que 

sempre temos feito, existe a necessidade de 

estarmos recordando que estaremos pinçando de 

livros anteriores determinadas passagens para que 

o nosso presente estudo se mantenha num ritmo 

elevado de confiança e método, e por esta razão 

vamos observando: 

OS NÚMEROS-CHAVES, OU FUNDAMENTAIS, 

QUE DIZEM RESPEITO À VIDA E A MISSÃO 

(SUCESSIVAS) DE                                               

SÃO LUIS IX/VIVALDO P. S. FILHO:                              

4, 7, 8, 9, 10 & 17. 
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 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, porque é um dos 

mais admiráveis e fáceis de verificar, pela possibilidade de multiplicar 

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

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 1868, A Ciência da 

Concordância dos Números e a Fatalidade, FEB, 3/2005. (O destaque é nosso). 
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_____PRIMEIRO MOMENTO_____ 

A GÊNESE 

CAPÍTULO XVII – Sinais precursores 

(Tradução de Guillon Ribeiro, 53ª. edição, 1ª. impressão, 

Edição Histórica, pela Editora da FEB, 6/2013).  

   Antes de darmos começo ao que estamos nos 

propondo, que é Decodificar este exato episódio, 

Sinais procursores, da impressionante obra de 

Allan Kardec, recordemos que este simbólico 

Capítulo # XVII (17) sugere-nos: O dia (10) e o 

mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho, que também haverá de nos elucidar e instruir 

literariamente em relação às MISSÕES SUCESSIVAS 

deste grande Espírito da Luz... 

   Enquanto que a página # 346, onde cai esse 

especifico episódio, nos dará os seguintes 

elementos numéricos que nos conectará com a 

VOLTA de São Luis IX: 

- 6 + 4 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 4 + 3 = 7: O exato mês (7) de julho do 

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

   E decidindo a situação: 

- 6 & 4... Temos o ano de (19)64 do nascimento 

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

______________ 



          Livro # 84: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
102 

Ed. e-book: 
2018 

Como vemos, os Números de Deus tem os 

seus sistemas próprios de manifestação, 

cabendo ao bom estudante lhe perceber e lhe 

devassar os segredos! 

______________ 

 

Uma das coisas que mais me toca o coração é quando percebo 

chegarem até mim as preces que são endereçadas a São Luis, feitas, 

ao longe, por pessoas que lhe devotam fé. – Vivaldo P. S. Filho. 

______________ 
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_____SEGUNDO MOMENTO_____ 

   Vejamos como as coisas de Deus se desenrolam 

sem que a gente precise fazer qualquer esforço para 

que aconteçam, segundo a sua santa vontade 

oculta, e aqui estamos defendendo a tese, já 

consagrada pela experiência por meio de mais de 

80 livros digitais (e-books), dos Sinais & Códigos 

Secretos de Deus do Espiritismo, que vem 

concorrendo para a publicidade da Reencarnação 

Programada de São Luis IX por meio de uma 

Matemática Divina, encontrada não apenas nas 

Obras de Allan Kardec & Chico Xavier, quanto na 

Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira, Sociedade 

Bíblica do Brasil, copyright 2010, ano 2013)... 

   Exatamente nesta enigmática página # 346, que 

acabamos de decodificar, vamos encontrar o item 

# 48, que naturalmente nos sugere:  

- 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). 

______________ 

   Temos a palavra: “salvo”, dentro desse item # 

48 (a passagem de Marcos 13: 12 e 13), nos sugere 

racionalmente a palavra: Salvador, a cidade natal 

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

   Vamos estudá-la da seguinte maneira: 
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- A palavra “salvo”, seguindo do começo do item 

# 48, nessa página # 346, para o seu final, 

apenas considerando o item, cai sobre a palavra de 

# 43. 

   E ainda: 

- A palavra “salvo”, seguindo do final do item # 

48, nessa página # 346, para o seu começo, 

apenas considerando o item, cai sobre a palavra de 

# 1. 

   Quando podemos continuar deduzindo a partir do 

seguinte esquema: 

- 4 + 3 = 7: Temos o exato mês (7) de julho do 

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

- 7 + 1 = 8: Temos o exato mês (8) de agosto da 

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

Temos ai, a desencarnação de um e a 

reencarnação do outro! 

______________ 

   Continuemos na boa luta, minhas irmãs e meus 

irmãos de fé espírita, como nos diria o Mestre Allan 

Kardec. 

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Realmente, André foi muito feliz 

em afirmar que, a cada passo desses estudos de 

Decodificação do Espiritismo, o meu semblante se 

ilumina de tanta alegria... Tamanha a certeza de que 

estamos, tanto eu quanto eles, os meus amoráveis 

Amigos Espirituais, no caminho certo! 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, 

João Batista (esta foi “Múltipla” com João 

Evangelista), e de Allan Kardec. 

    

   ________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/216, e 
devidamente adaptado para aqui. 

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 83 

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 84 livros de 

inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-

transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

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

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

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 

São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 

Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

   Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão 

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa 

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 

carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo 

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, 

Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em 

outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara 

e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 

as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), 

como ficou evidente nos registros fotográficos 

(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos 

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais 

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 

na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

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

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 

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

versão de 09/2018, em “GABRIEL DELANNE RESPONDE – VOL. 1”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

Com  
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A OBRA PRIMA DA MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO 

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

 
 

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

 

Irmã Rosália (Espírito) 

 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

    
   Nota do médium: A Beata, Irmã Rosália Rendu (1786-1856), trata-se da reencarnação da 

Rainha Isabel de Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha Santa de Portugal. 

    
   Poderemos apreciar sua participação na Codificação Espírita, pela mensagem “A caridade 

material e a caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, de Allan Kardec. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_photo.html
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE 

SÃO LUIS DE FRANÇA 
 
   Este precioso e rico trabalho sobre as Vidas Sucessivas do 

Espírito São Luis de França, está disseminado em várias obras 

mediúnicas por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos da Vida Maior 

que nos dirigem as faculdades mediúnicas são os mesmos que 

orientaram os trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França, 

quanto os do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, em 

Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 

________________ 
 

   
 

No seu livro "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", o conceituado 

psiquiatra, professor, e cientista indiano, Dr. Emendra N. Banerjee (PhD), 
apresenta um impressionante caso de reencarnação comprovada onde 

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

 

________________ 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(médium) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso, quão exaustivo, “SÃO LUIS IX – O 

APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: 

apresentado em TRÊS VOLUMES: 1 (296 pág.), 2 (206 pág.), e 3 (235 pág.), 

que se prolongou pelo período de quinzes meses consecutivos, quase que 

ininterruptos, pelo fato mesmo do sensitivo encarnado ter se empenhado à 

tarefa mediúnica até nas noites e madrugadas em que os Autores Espirituais 

lhe transmitiam orientações, conselhos e instruções de elevado valor histórico, 

científico e moral à Luz do Consolador Prometido, o querido tarefeiro espírita 

Vivaldo P. S. Filho descortinou para o mundo dos mortais algumas de suas 

vidas passadas, amealhadas de informações precisas e mediante um acervo 

incontável de provas matemáticas (e imagens fotográficas), somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas às ocorrências de natureza 

reencarnacionista, mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das Obras 

de Allan Kardec e Francisco C. Xavier, por meio do estudo e da reflexão, da 

análise e da observação atenta de que todos nós, encarnados e desencarnados, 

nos movemos e nos manifestamos segundo a Vontade Suprema do Criador, de 

maneira invariavelmente Diversa e Múltipla. 

   A obra, magnânima por si só, com um total de 737 páginas, fruto do labor 

de várias Entidades Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos científicos 

da Mecânica Reencarnatória com inúmeras mensagens carregadas de 

simplicidade, eloqüência e puro vigor Espiritual (de Allan Kardec, Cárita, Lady 

Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio, Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José 

Herculano Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, Veneranda, Maria 

Santíssima, Jesus Cristo, dentre outros Mensageiros Celestes), impregnadas da 

palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso Senhor. 
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   É certo que não temos aqui um romance histórico com episódios marcantes 

da vida passional dos seus principais personagens: rei Luis IX de França, rainha 

Branca de Castela, rainha Margarida de Provença e princesa Margarida de 

França, porém um compêndio verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

conjunto, pelo esforço das Magnânimas Entidades da Luz, o que podemos 

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

facultando aos amigos do solo planetário compreender, um tanto mais, que 

tanto na Terra quanto no Infinito Céu de Deus o destino da ALMA Imortal 

estará sempre atrelado às ocorrências de ordem moral, psíquica, cultural, 

comunitária e social, mediante a palavra sempre luminosa do Profeta de 

Nazaré, de que “HÁ VÁRIAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI”. 

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

Espírito André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 
Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015 – Atualizado em: 20/01/2018. 

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

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

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao estudo dos fluidos 

espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque é nosso. 

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS VOLUMES ESTÃO 

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

mais de 80 obras psicográficas, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais 

Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras 

carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles 

que 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: www.facebook.com/vivaldopfilho                                  

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldopfilho
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Leia, estude e divulgue as obras da                   

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

    

Cuidemos uns dos outros, desde este instante, para 

que no dia de amanhã, ou o mais rápido possível, já 

que Deus tem os seus próprios planos para cada um 

de nós, a verdadeira paz de espírito nasça em nossos 

corações, compreendendo que toda vez que 

buscarmos realizar a paz na vida de alguém, em 

verdade, estaremos realizando o bem para nós 

mesmos, nos desvencilhando do egoísmo, que 

maltrata e fere, e adoçando o nosso Espírito pela 

doçura da Caridade! 

Tereza de Ávila (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 16 de setembro de 2018) 

BY VENERANDA/A FALANGE DA VERDADE                                                                  

OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – 17/09/2018.  
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