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      ________Se, verdadeiramente, somos viajantes da Eternidade, assim 

como nos afirma a Doutrina Consoladora dos Espíritos, segundo os divinos 

apontamentos do Messias de Nazaré, não vamos nos esquecer de que a Vida, 

seja na Terra dos mortais quanto em qualquer outra parte dos Universos 

Ilimitados de Deus, sempre estaremos diante da nossa história, como porta 

abençoada para o futuro que haverá de nos acolher segundo a nossa insistente 

teimosia em produzir fatos, e construir obras... Já que esta é a nossa 

destinação, como Criaturas perfeitas! Emmanuel________ 
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A Saga Continua 

SÃO LUIS IX 
REVISITADO – Um Estudo Matemático 

______________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

Pelo Médium  

VIVALDO P. S. FILHO 

Pelos Espíritos 

André Luiz, Canuto de Abreu e 

Hernani G. Andrade 
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Não posso também deixar de honrar em minha atual existência, a presença 

marcante e profundamente venerável da atual reencarnação de Elizabeth 

d´Espérance, na atual personalidade da Senhora F.O., com seu generoso 

coração de mulher, e amante do Bem...                                                                   

Sem dúvida, somos Almas Gêmeas uma da outra!                                                                           

– Vivaldo P. S. Filho. 
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentados neste trabalho espiritual, 

“SÃO LUIS IX REVISITADO”, foram capturados em fontes diversas  da 

Internet e em obras da literatura espiritualista. 

Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem em 

consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de utilidade pública, por 

força da Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, 

desprovido também de qualquer desejo, por parte do médium             

Vivaldo P. S. Filho, de aferir qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição:  2016 Copyright by Vivaldo P. S. Filho   

   Este livro, que tem a Coordenação Espiritual de André Luiz, Canuto 
de Abreu & Hernani G. Andrade, vem complementar as obras 

anteriores de nossa própria lavra mediúnica que fazem referência à atual 

Missão do Espírito São Luis de França (já reencarnado no Brasil), 

particularmente a que deu origem aos incontáveis serviços de 
DECODIFICAÇÃO dos sinais e códigos secretos no Espiritismo, “SÃO LUIS 

IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, que, no século XIX, foi o 
Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, 

orientando de mais perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 
Falange da Verdade.  
    
   Aqui veremos mais um trabalho sui generis, com textos estudando sobre 

esse empolgante tema da Reencarnação Programada & “Múltipla” do Rei 

Luis IX de França, dando prosseguimento ao projeto de Allan Kardec, o 

grande Codificador do Espiritismo, em desvendar os intrincados 

Mistérios da Matemática Divina, embora sob a visão poética dos 

Espíritos Amigos. 
 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O trabalho precisa 

continuar”... 
 
   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação desta obra, 
deverá ser doado integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO, não 
recebendo o autor, ou herdeiros, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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São Luis REVISITADO 

 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

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

   

TRABALHO MEDIÚNICO PELO MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO (COM O 

AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA, PSICOSCOPIA E 

PSICOMÉTRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES                                  

EM HOMENAGEM AO ETERNO REI DO ROCK AND ROLL, ELVIS PRESLEY 

(A REENCARNAÇÃO DO REI DAVÍ BÍBLICO), POR TER SIDO ELE O 

RESPONSÁVEL PELA CARAVANA DE ESPÍRITOS AMIGOS DA 9ª. ESFERA 

ESPIRITUAL DA TERRA QUE PASSARAM A ORIENTAR AS TAREFAS DE 

VIVALDO FILHO NO CAMPO MUITO DELICADO E EXIGENTE DA PSICOGRAFIA, 

PROPRIAMENTE DITA, DESDE JUNHO DE 2012. 

* * *                                                     
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    Nota do médium: Sempre 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 mediúnicos, sempre ocorre alguma falha, em decorrência de 
nosso limitado conhecimento de gramática.                                                                            
    Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos e atentos, não substituem a 
cooperação dos especialistas encarnados da língua portuguesa, que, infelizmente, não 
encontramos ainda para a realização de uma revisão considerável de nossa humilde obra 
psicográfica. 
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São Luis IX 

REVISITADO 

______________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

______________ 

 

As Apresentações dos Espíritos: 

William Crookes - Elvis Presley             
Clara de Assis, Chico Xavier & Emmanuel 

COM PREFÁCIOS DA BENFEITORA: 

 

Veneranda 
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William Crookes 

 

 

William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de abril de 1919) foi 

um químico e físico inglês. Freqüentou o Royal College of Chemistry em Londres, trabalhando 

em espectroscopia.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Order_of_Merit
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidentes_da_Royal_Society
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1832
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
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Apresentação # 1 – No Santuário da Ciência  

  
A PALAVRA DE  

Sir William Crookes 
 

“EU NÃO DIGO QUE ISSO É POSSÍVEL, EU 

                    AFIRMO QUE ISSO EXISTE.” 
 

                                         Sir William Crookes 
                                                                                            (17/06/1832 + 04/04/1919) 

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

A Divina Providência me permitiu realizar uma série de fatos 

consistentes em torno da Realidade Eterna dos nossos Espíritos 

Imortais... 
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Desde ontem para hoje, me tornei algo persuasivo aos sábios e aos 

prudentes do mundo carnal, em geral, entretanto não posso afirmar 

isto quanto aos simples de coração, pois se fiz um tanto de coisa 

pela Ciência, movimentando luzes e escalpos espirituais de um lado 

para o outro dos pequeninos laboratórios da minha época, não tive 

a felicidade de tocar, pelo menos com a profundidade que deveria 

ter feito, os corações humanos com o sol radiante do Divino 

AMOR!... 

Sim, é verdade, eu disse muito, mas falei muito pouco também: 

- A respeito do carinho... 

- Da delicadeza de uma flor... 

- Das normas imprescindíveis da beleza interna... 

- E muito pouco, ainda, das incontáveis riquezas da ternura. 

_________________ 

    

O Sr. Crookes ao lado do Espírito Katie King materializado. 

_________________ 
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Não que eu me sinta como um verdadeiro náufrago da embarcação 

terrena, pois em minha última passagem pela Terra, como um 

diversificado instrumento da sagrada Ciência humana, fui capaz de 

localizar a Alma e, de certa maneira, definir o Espírito, pelo menos 

em linhas materiais, mas não tive a felicidade de me debruçar 

sobre o papel e grafar as linhas mais exuberantes do Espiritismo, 

em forma de pétalas gentis e adocicadas da vida emocional das 

criaturas, por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo... 

Exaltei-Lhe a presença: 

- Na Matemática. 

- Na Fisiologia. 

- Na Química e na Física. 

Mas, imperdoavelmente, lhe detive, quase que exclusivamente, na 

esfera do cérebro, esquecendo-me que, antes de tudo, Ele, o 

Senhor Supremo da Paz e da Alegria, atua e se apresenta pelos 

nossos corações. 

Precisamos compreender que o sentimento: sempre deverá ter 

prioridade sobre as nossas ações, estejamos no terreno sólido 

da vida material, ou espiritual mesmo! 

Deus Salve o Espiritismo-Evangélico & Científico.  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 09 de maio de 2016) 

   Nota do médium: Homem de Ciência, de renome internacional no 

campo da Física e da Química, William Crookes, graças ao heliômetro 
de Greenwich foi a primeira pessoa a fotografar os corpos celestes. Seus 
estudos giraram em torno da espectroscopia, da descoberta do tálio e 
do quarto estado da matéria, ou seja, o estado radiante. 
 

   Desde o meu primeiro livro mediúnico, “MEDIUNIDADE EM DOIS 
MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, temos derramado sobre os 
nossos queridos leitores uma quantidade bastante interessante de 
experiências psíquicas que temos tido a inapreciável oportunidade de 
vivenciar desde o início de nossa eclosão mediúnica, a rigor no ano de 
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1996, trazendo a público a maior parte das incontáveis manifestações da 
Vida Maior em nossa acanhada (atual) existência carnal, visto que, 
segundo o auxílio e a aquiescência dos nosso Benfeitores Espirituais do 
Mundo Superior, somos conduzidos, por eles mesmos, e pela condição 
natural de nossas faculdades (como entende D. Yvonne A. Pereira), a 
uma série de observações clarividentes, clariaudiêntes e de 
efeitos físicos impressionantes, quando nitidamente nos defrontamos 
com as variadas espécies de manifestações da Vida Oculta do nosso 
Planeta, e, em algumas circunstâncias, até mesmo fora de nossa vida 
planetária, naturalmente que dentro de nossas condições de percepção e 
entendimento... 
    
   E dentre estes fatos insólitos da minha vida psicológica, temos 

testemunhado de maneira absolutamente positiva os fatos espirituais 
das materializações dos Espíritos, encarnados e desencarnados, quando 
chegamos inclusive a lhes perceber as carnes pelo nosso tato físico, e 
ainda lhes sentindo a palpitação cardíaca como se eles estivessem 
literalmente depositando os seus corações sobre a nossa própria 
ferramenta cardíaca material. 
 

   Temos notado inclusive que, caso nossas faculdades venham ser 
aproveitadas pelos investigadores sérios e idôneos do Espiritismo, e da 
Ciência como um todo, poderemos todos testemunhar, nos seus 
laboratórios contemporâneos, as filigranas de uma corrente vascular 
mediando os Mundos Físico e Parafísico, a partir do nosso próprio 
aparelho fisiológico, obviamente que sempre subordinado aos interesses 
dos meus Guias e Mentores, quanto aos cuidados necessários à minha 
saúde física e emotiva, além da dos Espíritos que, por ventura, venham a 
se prestar para esse mister completamente melindroso da vida 
psicológica de todos nós. 
 

     
 

A médium Forence Cook, o Espírito Katie King e Crookes 
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Elvis Presley  

 

Elvis Presley, Hawaii TV Special 1973 

Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente 

denominado como o Rei do Rock. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Apresentação # 2 – Sementes do Coração  

 
Em Homenagem ao dia 29/05/1919: Quando:  Observação de variações na posição de 

estrelas durante o eclipse solar total confirma a teoria da relatividade de Albert Einstein. 

 

 

NO DESASSOSEGO DA VIDA HUMANA, VAMOS NOS 

ESQUECENDO DE COGITAR PELAS COISAS DO CORAÇÃO, 

COMO SE ESTIVÉSSEMSOS A PASSEIO EM UMA IMENSA E 

TORTURANTE VIAGEM, SOMENTE A COGITAR DO CONFORTO DO 

HOTEL E DA ALIMENTAÇÃO... 

O HOMEM AMA, E NÃO SOMENTE COME E BEBE. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eclipse_solar_de_29_de_maio_de_1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_relatividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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NESSE VAI E VEM INTINERANTE DAS EXPERIÊNCIAS 

TURBULENTAS DO SENTIMENTO EM DESARMONIA, RARAMENTE 

VAMOS NOS INTEIRAR DE QUE CADA AÇÃO, EM NOSSA VIDA 

ÍNTIMA, VALE COMO MIL PETARDOS DE SOBRAS ENVIADOS EM 

NOSSA DIREÇÃO PELOS QUE “VIVEM POR FORA DE NÓS”... 

MEUS FILHOS DO CORAÇÃO! ANTES DE QUALQUER COISA, 

PRECISAMOS ESTAR ATENTOS PARA AS REALIDADES DA 

VIDA IMORTAL, POIS SE NÃO NOS ACAUTELARMOS DIANTE: 

DAS TORMENTAS E DOS CONTRATEMPOS. 

DAS PERTURBAÇÕES DO CIUME. 

DA INVEJA E DO MALDITO EGOÍSMO... 

VAMOS, URGENTEMENTE, PRECISAR DE SER INTERNADOS EM 

UM MANICÔMIO, POIS NÃO HÁ PESSOA ALGUMA SOBRE A FACE 

DO MUNDO QUE SUPORTE VIVER COM ALGUÉM ASSIM, QUANTO 

MAIS VIVER EXATAMENTE DESSA MANEIRA!... 

 

Espírito Elvis Presley 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 29 de maio de 2016) 

 
   Nota do médium: Mensagem espontânea de Elvis, psicografada em 
homenagem à querida Amiga Espiritual Ruth, atualmente reencarnada, 

e em luta íntima pela sua elevação moral numa cidade do interior de 
Minas Gerais, Brasil, adepta do Catolicismo, embora o seu irresistível 
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pendor para os interesses do Espírito Imortal pelo Espiritismo, sem que, 
antes mesmo da recepção da mensagem, eu tivesse tomado 
conhecimento do seu conteúdo e do caráter particular do pensamento do 
inesquecível Rei do Rock´n´Roll. 
 

 

Elvis Presley, Hawaii 1973. 

______ 
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Segundo nos informaram os Amigos Espirituais que generosamente nos 

Dirigem as Faculdades Mediúnicas, o inesquecível Codificador do 

Espiritismo, Allan Kardec, fora, também, O Espírito da 

Verdade, que, mesmo estando encarnado, comandava a tarefa 

grandiosa de Jesus Cristo, junto às inúmeras Falanges de Espíritos de 

Luz, sempre subordinado aos: Superiores Mecanismos da 

Mediunidade Entre os Dois Mundos.                                      

– Vivaldo P. S. Filho 
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O Médium Vivaldo P. S. Filho 

_____________________ 
 

A Reencarnação do Espírito São Luis de França: O Presidente 

Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, ao 
tempo de Allan Kardec. 

 
Uma prova muito particular de que Deus, O Supremo Pai do 

Universo, promove a ascensão espiritual de suas Criaturas 
por diversos meios de aprendizado e experiência, quando 

numa vida lhe faculta a riqueza material, e na outra a penúria quase 
total, com o objetivo de lhe assegurar a Evolução pelo testemunho 

da resistência e do vigor, do desprendimento e da fraternidade.  
 

Sigamos adiante. 
 

              Emmanuel Espírito reencarnado 
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Elvis no Hawaii, 1973 

 

SE FORMOS TODOS COGITAR DE UM CORAÇÃO REPARTIDO EM MIL 

PEDAÇOS, NÃO PODEREMOS DESCONSIDERAR DE VISUALIZAR O 
MUNDO CONTEMPORANEO, QUE, LAMENTAVELMENTE, CONTINUA A 

REPARTIR-SE POR REGIÕES E MUROS, CERCAS E PEDAÇOS DE 
TERRA, QUE, NA VERDADE, NÃO PASSAM DE PURA ILUSÃO DE 
OTICA, SEM CONEXÃO NENHUMA COM A BONDADE SUPREMA DO 

CRIADOR, POIS SE TAMBÉM FORMOS APRECIAR O MUNDO 
MICROSCÓPICO E ATOMICO DAS CRIATURAS, EM SUA INTEIREZA, 

ENCARNADAS E DESENCARNADAS, VAMOS OBSERVAR MARAVILHADOS 
QUE FOMOS TALHADOS POR DEUS: PERFEITAMENTE SEM DINSTIÇÃO 

ALGUMA, SEM FRONTEIRAS E SEM QUALQUER VESTÍGIO DE 
SEPARAÇÃO, OU DE EXCESSÃO. 

 

SOMOS PERFEITOS, COMO DEUS NOS CRIOU: “SEGUNDO A SUA 
PRÓPRIA IMAGEM”, PORÉM, NÃO DEVEMOS NOS ESQUECER QUE DE 

SOMOS TAMBÉM IRMÃOS EM UM MESMO PAI:                   
PERFEITAMENTE JUSTO! 

 

– EMMANUEL (REENCARNADO) 

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM) 
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                        França                                                Bahia 
 

  
                         EUA                                                Brasil 
 

Sentimos sinceramente que aqui, neste novo serviço de Educação pelo 
Evangelho do Senhor, não tenhamos podido trazem mais do que poucos 

capítulos, obviamente que levando em consideração o enorme esgotamento 
físico de nosso singelo instrumento mediúnico, já que nos últimos três anos de 

intensa tarefa mediúnica, com particularidade para a sua psicografia, esteve ele 
aos cuidados de uma plêiade de Entidades desencarnadas e encarnadas, 

verdadeiramente luminosas, já que não apenas trouxeram do Mais Além o elixir 
saboroso e perfumado da vida digna e da existência nobre, pela moral Cristã, 
mas indiscutivelmente uma enorme variedade de acontecimentos insólitos que 

fazem parte e integram o conjunto de elementos psíquicos que compõem a 
graciosidade de suas diversificadas faculdades paramentais, contribuindo 

dessa forma não apenas para o enriquecimento de sua própria alma, sedenta 
tanto de luz quanto de amor, de carinho quanto de afeto, mas 

compreensivelmente com o esgotamento de elementos importantíssimos de 
sua compleição neurovegetativa, dessa forma lhe interditando, mesmo que de 

uma maneira mais ostensiva, as dignas tarefas na Mediunidade com 

Jesus Cristo. 
 

Mas, se podemos dizer que o seu esforço foi válido, é com total acerto que lhe 
agradecemos a boa intenção. E é exatamente por este aspecto luminoso, o da 
Boa Intenção, que o conjunto de sua obra, junto aos seus zelosos e dedicados 

Benfeitores e Amigos Espirituais, será verdadeiramente apreciada por Deus. 
 

Emmanuel 
(Vivaldo P. S. Filho - Salvador/BA, 22 de setembro de 2015) 

Texto pinçado da obra: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” (VOL. 3) 
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_____________________ 
 

 

Pelo Espírito Elvis Presley                        

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

   Querido irmão! Caso ainda não tenha tido a oportunidade de meditar em algo 

assim, lhe faço uma pergunta: 

   - Que achas você, se de uma hora para outra chegasse um alguém desconhecido 

e, de inesperado, lhe retirasse de perto a graciosa companhia da esposa amada, 

ou de alguma irmã que, por algum momento, que seja, tenha lhe devotado carinho 

e atenção, respeito e afeto? 

   - Elvis, meu amado, pra lhe ser honesto, longe de mim acreditar que alguma 

pessoa, seja ela quem for, possa ter se transformado para mim num grande 

brilhante, duro e resistente, cheio de esplendor, mas infelizmente frio como a 

neve... Por isso lhe asseguro, meu amigo do coração, nada temerei se, de hoje para 

amanhã, me ver nesta situação, pois sei que Deus, pela sua inesgotável e infinita 

bondade, haverá de me trazer à própria companhia alguém que, antes de tudo, 

sinta o que eu sinto e ame com a mesma devoção que eu tenho procurado amar. 

   Ninguém é de ninguém, embora todos sejamos companheiros e irmãos defronte 

a paternidade do Criador. 

_____________________ 
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Prefácio # 1 de Veneranda 

 
Nós Podemos! 

Tudo aquilo que desejarmos com fé, otimismo e esperança, 

alcançaremos, senão hoje pelo menos amanhã, ou mais tarde 

mesmo!... 

Mas se já somos capazes de rogar aos Céus por um pouco mais de 

combustível financeiro em nosso benefício, não nos esqueçamos de 

que temos irmãos outros, mais carentes que nós mesmos, que nada 

mais pedem senão paz e alegria, saúde e luz!...  

– Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 
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Prefácio # 1 da Obra   

São Luis de França REVISITADO  

A Saga Espiritual Continua! 
 

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

aquele que diminui a si mesmo será exaltado.” 

– Jesus (Lucas 14:11) 

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

Editora CEI, 1ª. Edição: 2010) 

    Temos observado como a mediunidade do nosso querido médium 

vem se desenvolvendo no decorrer dos últimos quatro anos, que foi 

precisamente quando ele deu inicio a sua tarefa na psicografia, 

embora ele acredite que isso esteja passando despercebido pelo 

olhar dos seus Amigos Espirituais, já que, para ele, as suas 

faculdades psíquicas vêm estacionando, como se o AMOR, da 

maneira como ele mesmo vem se servindo, pudesse ser motivo de 

escândalo nas mãos dos Mensageiros encarnados, somente pelo 

fato de suas mensagens recebidas estarem sendo zelosas “em 

demasia” com as coisas do sentimento, antes das do intelecto. 

   Quem estiver pensando dessa maneira, assim como ele mesmo 

cogita de vez em quando, por notar que vem visualizando o Mundo 

dos Espíritos de uma maneira bem mais limitada que as de antes do 

começo de sua tarefa na psicografia, estará cometendo um grande 

engano de interpretação... interpretação dos ensinos de Allan 

Kardec, já que nunca será demais recordarmos que o Espírito da 

Verdade, antes de tudo, NOS RECOMENDA O AMOR, ANTES 

MESMO DA INSTRUÇÃO. 

   Para nós, os seus dedicados Benfeitores da Vida Maior, a sua 

mediunidade não poderia estar mais afiada (Risos)... já que 

ele tem adentrado, com a sua mente arejada, e pelas portas do 
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sentimento, os terrenos inapreciáveis do Universo Espiritual, ou 

seria algo surpreendente imaginarmos que somente pelo amor, pelo 

carinho, e pelo devotamento aos mais necessitados, é que 

haveremos de nos enriquecer dos grandes tesouros da Eternidade, 

com Deus, por Deus, e para Deus?... 

   Minhas crianças! Não percamos de vista que o Cristo veio ao 

mundo para, antes de tudo, nos descerrar as portas santificadas e 

milagrosas do sentimento. 

 

   Se nos desviarmos dessa rota, a do BENDITO E TRIUNFANTE 

AMOR, com certeza que não encontraremos o Pai Celestial, nem a 

gora e nem “nunca”, pois somente pelo amor é que conseguiremos 

caminhar com segurança, firmes no trajeto, com destino seguro ao 

Reino de Deus. 

   Oxalá seja louvado. 

Veneranda (Espírito) 
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Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de maio de 2016) 

   Nota do médium: O Espírito Veneranda (Santa Isabel), seguramente, 

é uma das Entidades mais elevadas do nosso globo planetário, visto que 

Chico Xavier, quando ainda encarnado, a considerou uma Divina Mulher, 

dando-nos a entender que realmente se trata de um Espírito glorioso das 

Altas Esferas da Terra, e mesmo do Universo, já que, por mim mesmo, 

tenho observado pela minha clarividência, o quanto ela detém de 

conhecimento e cultura sobre os intrincados e complexos Mecanismos da 

Mediunidade da Mente, sem contar, é claro, por meio do seu elevado 

poder moral.  

   Só para que os nossos leitores possam se ajustar quanto ao que 

acabamos de falar acima, quanto ao fato de Veneranda ter um poder 

acima do normal para as entidades desencarnadas que, geralmente, se 

manifestam por nossa faculdade mediúnica, foi de, em uma determinada 

ocasião, acerca de dois anos atrás, ela, por indução de sua poderosa 

clarividência, nos vez perceber um magnífico campo magnético, em volta 

de sua figura santificada, absolutamente nos envolvendo as percepções 

parafísicas, inclusive as de efeitos físicos, com projeções visuais de outras 

correntes de espaço e tempo da Terra que não a minha mesma, fazendo 

com que eu mesmo, na minha insignificância tremenda, pudesse, ali, 

diante de sua aura formosa e bela, entrever determinados “futuros” da 

nossa vida terrena, dispostos uns entre os outros, como a se 

apresentarem em dimensões distintas por meio de imagens vivas e 

atraentes, com absoluta solidez astral para as minhas percepções visuais 

e físicas, embora, nem todas, aparentando um final feliz em seu enredo 

terreno. 

   Ali, ela apenas me demonstrou como poderia vir a ser o provável 

futuro, ou futuros prováveis, do nosso Planeta terrestre, segundo as 

nossas próprias ações do dia a dia, e de cada momento, já que somos 

livres para plantar, mas com a obrigatória colheita diante de cada uma 

das nossas ações. 
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Clara de Assis 

 

 

Clara de Assis, em italiano Santa Chiara d'Assisi, nascida Chiara d'Offreducci (Assis, 16 de 

julho de 1193  — Assis, 11 de agosto de 1253), foi a fundadora do ramo feminino da ordem 

franciscana, a chamada Ordem de Santa Clara (ou Ordem das Clarissas). 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_(It%C3%A1lia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1193
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1253
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_das_Clarissas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Assis
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Apresentação # 3- No Reino do Amor 

 

Conversão de Clara de Assis 

A PALAVRA DE  

Santa Clara de Assis 
      Já afirmamos em outros momentos o quanto é dificio para nós, 

Espíritos já reencarnados na Terra, retomarmos a consciência plena 

durante os estágios temporários fora do corpo, durante 

determinados desprendimentos espirituais, visto que, na maioria das 

vezes, a nossa vontade é mesmo de ficarmos recolhidos “na 

quenturinha” do corpo de carne, somente recebendo do 

magnetismo da Terra o néctar empobrecido do esquecimento, 

mesmo que temporário... 
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   Na verdade, o Espírito sempre busca respirar fora do casulo 

domestico da matéria densa, entretanto, como é comum acontecer 

aos navegantes da vida planetária, nos dias de tormenta e de frio 

sempre há de buscarmos o acolhimento “seguro” das cobertas 

quentes e da cama macia... 

   E para nós, almas de certa elevação espiritual, com o passar dos 

dias, também vamos nos permitindo tais condições de cárater 

fisiológico, visto que é até mesmo uma necessidade que fiquemos 

mais tempo em repouso dentro da vestimenta carnal do que 

transitando por ai, fora dele, sem que nos ajustássemos à própria 

vida planetária, como é natural que seja. 

 

   Mas, apesar de necesitarmos ficar ancorados na vida que 

escolhemos para trilhar, mesmo que seja absolutamente 

temporária, não podemos desconsiderar que precisamos 

substancialmente do ar espiritual para respirarmos... 

   - Respirarmos ternura. 

   - Respirarmos bondade. 
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   - Respirarmos caridade. 

   - E respirarmos também devotamento. 

   Pois é dessas regiões celestiais, durante tais desprendimentos 

espirituais, que trazemos o combustível necessário para 

continuarmos com a força e a persistencia que a vida humana nos 

exige, já que ela, a vida humana, invariavelmente nos retira mais 

oxigênio do que nos dá. 

   Ao deitarmos, antes de dormir, façamos a nossa preçe ou as 

nossas orações, contritos com Deus, pedindo a Ele as forças 

necessárias para que não venhamos a cair mais em tantas 

tentações, medindo a nossa resistência por aqui como a da força de 

uma grande usina termoeletrica, cabendo-nos nos reabastecer pelas 

forças vivas da Natureza, objetivando para nós: saúde, paz e 

alegria, diante das inúmeras ofertas de luz que o Reino do Amor 

nos oferta, mesmo quando aqui estamos, em transito pela vida 

terrena, mas na eterna busca do Céu. 

   Muita paz queridos irmãos de luta planetária, e meus filhos do 

coração. 

Clara (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de junho de 2016) 

   Nota do médium: Naturalmente que os Espíritos de Luz, quando 

encarnados no solo da Terra, apresentam características evolutivas tão 

acentuadas que os seus desprendimentos do corpo físico acontecem de 

maneira muito diversa da nossa, seres ainda muito atrasados em moral. 

   Entretanto, vale a lembrança da obra “Devassando o Invisível”, de 

Yvonne A. Pereira (FEB), que nos alerta para a nossa invariável 

imprevidência e necessidade de “aventura”, particularmente quando 

sentimos necessidade de sair do corpo físico sem a devida sintonia 

espiritual dos nossos Mentores da Vida Maior, pela prece e pelas boas 

obras. 
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Elvis Presley 

 

 

Elvis Aaron Presley
 
(Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) foi 

um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis".   

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley


         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

31 

Apresentação # 4 – No Santuário da Caridade 

  

 

“No estado de desprendimento em que fica colocado, o Espírito do 

sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros Espíritos 

encarnados ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo 

contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de 

transmissão ao pensamento, como o fio elétrico.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, Parte Segunda – Capítulo 

VIII, Da emancipação da alma, Resumo teórico do sonambulismo, do 

êxtase e da dupla vista, 93ª. edição, 1ª. impressão (Edição Histórica), 

FEB, 2013. 

 

Se sempre nos constrange reconhecer a nossa imensa ignorância e 

a nossa profunda desvalia diante da vontade sagrada de Deus, em 

nos ver felizes e alegres, solidários e pacíficos, que sempre nos 

conduz pela vida como se fossemos eternas crianças de colo, 

invariavelmente necessidades de consolo e cuidados 

especiais, não podemos deixar também de aceitar a nossa imensa 

capacidade de nos insurgirmos contra o mau em nós mesmos e, 
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diante dessa paternidade divina, vermos que podemos, sim, 

conquistar mais um palmo de terra adiante no caminho, antes 

traçado pelos nossos zelosos benfeitores e familiares da Vida Maior, 

mas que agora, indiscutivelmente, passa a ter a nossa própria 

responsabilidade, pois após tantas idas e vindas, altos e baixos, 

durante a nossa trilha perene de Evolução, tanto na Terra como no 

Espaço, já podemos nos considerar pessoas um tanto mais 

capacitadas de bom senso, pelo menos numa racionalidade que 

não nos permite achar que continuamos a ser aquela mesma 

criaturinha ignorante de ontem, ou de antes de ontem, seja nesta 

atual encarnação ou de outras experiências reencarnatórias... 

A força que pulsa por dentro de nossos Espíritos pode ser 

comparada a uma simplória arvore bendita, que embora as refregas 

da atmosfera, via de regra, sempre teima a continuar firme ao solo 

e dá bons frutos... 

 

Se, de uma hora para outra, pudéssemos abarcar uma só 

experiência que vivemos durante os nossos desprendimentos 

temporários pelo sono fisiológico, mesmo que de relance, já que 

não trazemos do Mundo Oculto senão algumas minguadas 

pinceladas da vida do invisível, verificaríamos que muita coisa que 

passamos aqui, enquanto nos encontramos reencarnados, são 

simplórias manifestações da vida espiritual que acolhemos ao 
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coração, geralmente, nutrida pela força do magnetismo telúrico da 

Terra que não nos deixa subir... subir mais Alto na escala dos 

Espíritos Libertos... 

Façamos um rápido exame de consciência, e veremos que muita 

coisa triste e perturbadora que estamos a vivenciar durante a lúcida 

experiência carnal, poderia ser facilmente substituída por sensações 

de paz e alegria, conforto e tranqüilidade se tivéssemos um pouco 

mais de resistência e um pouco mais de compreensão diante das 

imensas amarguras alheias, fazendo do nosso mundo íntimo uma 

rica estação de bênçãos e um Santuário glorioso de Caridade. 

Glória a Deus nas Alturas e paz entre os homens de boa vontade. 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de junho de 2016) 
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Dedicatória 

 

  

(Chico Xavier & Elvis Presley, 1956) 

A Nova Ciência da                 

“Numerologia Espírita” – Parte II 

    Queridos filhos! 

   Muito importante que voltemos a dar o nosso testemunho de 

agrado e satisfação, por termos verificado como o Serviço 

Revelador das Vidas Sucessivas do grande Espírito de São Luis 

de França tem sido apresentado e ao mesmo tempo desenvolvido, 

e por meio dele mesmo que, utilizando-se de suas faculdades 

mediúnicas excepcionais, vem obedecendo fielmente aos planos 

divinos traçados anteriormente na Vida Maior, já que, embora ele 

se sinta um tanto desconfortável por tão intensa 

luminosidade em torno de sua própria figura espiritual, não 

tem medido esforços físicos e mentais para fazer cumprir a 

vontade do santo Espírito da Verdade... 
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   Partcularmente, nestes últimos três anos de recepção 

psicográfica das páginas que, particularmente, se referem à 

algumas de suas impressionantes vidas passadas, quanto a de 

outras queridas personagens da vida mediúnico-Cristã terrena, 

que ele conseguiu visualizar pelas antenas mentais que se 

encontram especialmente em seu precioso coração, e colaborar 

com os Instrutores da Vida Superior da Terra na execução da 

tarefa que nos pertençe a todos, e em primeira instantacia à Jesus 

Cristo, O Nosso Glorioso Mestre e Senhor, fazendo com que as 

mentalidades espíritas, particularmente as que se encontram 

reencarnadas em solo brasileiro, tomassem conhecimento do 

trabalho de decodificação dos SINAIS SECRETOS DE DEUS que 

já vem sendo desenvolvidos por renomados investigadores 

acadêmicos do plano terreno, não somente enriquecendo e 

fortalecendo o esforço deles, pelas linhas divisorias do Espiritismo 

Evangelico e Científico, como, ainda, providenciando para si 

mesmo, e para os seus Mentores Espirituais, A PARTIR DO SEU 

CAMPO MENTAL, toda uma pleiade de informações técnicas que 

haverão de ilustrar a História futura da Humanidade. 

 

  A missão foi devidamente cumprida... Mas a tarefa e o trabalho 

continuam seguindo, pois o serviço não pode sofrer disfunção de 

continuidade, sob pena de ficarmos para trás. 

Chico Xavier (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de junho de 2016) 
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PREFÁCIO # 2 DA OBRA POR Veneranda 

 

São Luis IX 
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Prefácio # 2 da Obra   

São Luis de França REVISITADO  

A Saga Espiritual Continua! 
 

    Meus filhos do coração! 

   Cada minuto que gastamos em bons momentos de alegria e paz, 

será sempre centuplicado em saúde e amor, os princípios 

fundamentais da Vida Com Deus para que todos nós venhamos a 

realizar o Seu Reino em nossos próprios corações... 

   Por isso mesmo, que não devemos nos surpreender com tamanha 

quantidade de palavras no sentido de articular em nossas almas, 

estejamos encarnados ou desencarnados, O AMOR PURO DE 

DEUS, já que nada poderemos retirar da experiência humana, na 

Terra como nos Céus, se nela não tivermos depositado as alegrias 

perfeitas de uma vida pacificada. 

   Se nos preocupamos em demência com o dinheiro que nos falta, 

como o alimento que está escasso em nosso lar, ou mesmo pelo 

carro que já se encontra aos pedaços, não façamos isso, não, meus 

irmãos em Jesus Cristo!... pois isso é um verdadeiro crime que 

cometemos diante da gloriosa bondade do Criador, pois nada 

haverá de nos faltar no dia a dia de nossas vidas, já que às aves 

do céu Deus dá o alimento merecido por cada uma delas!... 

   Vamos encontrar aqui e ali, de uma maneira terrivelmente 

comum, casos de sacrifícios humanos em massa, ou então 

verdadeiras chacinas morais onde vemos pequenas crianças serem 

atrocidadas por ações perversas de criaturas completamente 

desconectadas com as realidades da vida sentimental... no que toca 

ao sexo. 

   Por isso mesmo, ou por menor que seja qualquer ação na 

maldade, vamos vendo os Espíritos Amigos do nosso devotado 
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medianeiro trazerem, cada vez mais, mensagens sobre o amor 

que devemos uns aos outros, deixando de lado, mesmo que por um 

momento, as informações de caráter científico ou mediúnico, 

naturalmente deixando para segunda opção tudo aquilo que não 

tenha haver exclusivamente com o AMOR, pura e 

simplesmente o amor à Deus sobre todas as coisas e ao 

nosso próximo mais do que a nós mesmos. 

   Muita paz! 

 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de junho de 2016) 
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São Luis IX 

REVISITADO 

______________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

______________ 

 

Apresentação Especial # 1 do Espírito: 

William Crookes 
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Uma breve explicação sobre a 

Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita” 

     

Seiria este um novo pentecostes? 

Cremos que sim, embora de uma maneira um tanto 

esquizofrênica!... pois se estamos diante de inúmeros fatos 

inebriantes da Vida Espiritual, embora de carater especialíssimo, 

como é o caso da Mecânica Matemática dos Céus, não há como 

fugirmos do entendimento clinico convencional, visto que tudo até 

aqui vem se apresentando sob um quadro quase surreal. 

Diante da lucidez de todos os nossos Bons Espíritos, vamos 

apresentar, em forma de pequenino parentese, os acertos 

convencionais que enquadram a Numerologia Espírita no rol dos 

acontecimentos naturalmente culturais da Terceira Revelação. 

William Crookes (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de setembro de 2016) 
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Dados matemáticos precisos e encadeados, 

seqüencialmente perfeitos, em conexão exata com os fatos 

históricos e doutrinários do Espiritismo (a partir das obras de 

Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier), e da Bíblia Sagrada 

dos Cristãos (Antigo e Novo Testamento). 

Esta é a Numerologia Espírita 

   Antes de tudo, devemos reconhecer que as evidências factuais 

aqui apresentados somente foram possíveis de serem descobertas, 

ou devidamente “decodificadas”, em decorrência do grande 

preparo cultural no âmbito do Espiritismo, e mesmo do 

Espiritualismo, ao qual fora submetido o nosso estimado médium 

Vivaldo P. S. Filho (que todos nós que já pudemos folhear as suas 

obras mediúnicas anteriores, sabemos se tratar da Reencarnação 

(Matematicamente) Programada do grande Espírito São Luis de 

França, o Diretor Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris” ao 

tempo de Allan Kardec, ou seja, o seu querido Guia Espiritual), 

isto, no decorrer de seus incansáveis vinte (20) anos de observação 

e análise, pesquisa, e continuado estudo, em torno dos variados 

assuntos que envolvem a Natureza Toda Transcendental de nossas 

Existências Perpétuas, muitas delas vividas de maneira 

absolutamente Múltipla, segundo a premissa do Cristo, de que 

todos nós, sem distinção: “SOMOS DEUSES”! 

   

  São Luis IX (século XIII)                     Vivaldo Filho (século XXI)  
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   Antes de qualquer coisa, não podemos nos esquecer que a obra 

mediúnica realizada pelos Guias do Espiritismo, por intermédio de 

Vivaldo Filho (São Luis IX), tem uma característica muito singular, 

muito próxima da maneira como ocorreu com Chico Xavier durante 

a produção de seu primeiro livro psicográfico, “PARNASO DE 

ALÉM-TÚMULO” (Diversos Espíritos, Editora da FEB), que é a de 

verter do Mais Alto as Vozes Celestiais, que, de alguma maneira, 

particularmente em sua última encarnação, se destacaram no plano 

físico como grandes Astros e Estrelas da Música Nacional e 

Internacional, do Teatro, do Cinema, e da Cultura, de uma maneira 

geral, quanto da Ciência, e da Política. 

 

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: Arte 

em geral ou Cultura e Ciência (segundo já fora 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 
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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). (Nota: Pequeno extrato 

elaborado por Santa Brígida da Suécia). 

    

Policia Federal do Brasil: Uma Benção de Deus sobre a 

Grande Nação do Cruzeiro. 

   Para o devido estudo dos fatos matemáticos, apresentados tanto 

aqui como nas demais obras de nosso médium, que versam sobre a 

“Numerologia Espírita”, precisaremos dispor de toda a 

nossa atenção, como se fossemos verdadeiros investigadores 

policiais realizando uma perícia técnica, muito minuciosa e cheia 
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de peripécias interpretativas, com preciosos detalhes numérico-

matemáticos, como se estivéssemos vislumbrando algum caso 

intrincado das invasões rackerianas nos ambientes virtuais dos 

sistemas de controle de dados das grandes potencias 

governamentais, empresariais, e econômicas, do Mundo, e que, ao 

seu final, haverá de nos elucidar, mais uma vez, quanto ao quadro 

perfeito da “Reencarnação Matematicamente Programada & 

MÚLTIPLA” do Espírito São Luis de França. 

   Como sabemos, o mundo intimo de cada Criatura poderia ser 

facilmente representado por um incalculável numero de Universos 

Múltiplos. 

    

   E dentro desse contexto, devemos nos visualizar como seres, 

invariavelmente, Múltiplos, como o próprio Universo de Deus. 

 

   A Interpretação de muitos mundos (ou IMM) é uma interpretação da mecânica 

quântica que propõe a existência de múltiplos "universos paralelos". A IMM foi formulada 

inicialmente por Hugh Everett para a explicação de alguns processos não 

determinísticos (tais como medição) na mecânica quântica. 

   IMM é uma das muitas hipóteses multiverso na física e na filosofia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interpreta%C3%A7%C3%A3o_de_muitos_mundos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interpreta%C3%A7%C3%A3o_da_mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universo_paralelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hugh_Everett
https://pt.wikipedia.org/wiki/Determinismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multiverso_(ci%C3%AAncia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interpreta%C3%A7%C3%A3o_de_muitos_mundos
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na vida 

física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam 

do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e 

dignos que os aguardam na Vida Superior, para a continuidade do serviço 

de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito.”  

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

grifo no comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

– Espírito Allan Kardec 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PROPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTANCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

ESCRITOS NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO”... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL. 

Espírito André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de julho de 2015) 
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________________________ 

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” APREGOA NÃO APENAS 

A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS, NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: 

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RECIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE E 

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

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A AUTENTICIDADE DOS 

FENÔMENOS DA “REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, PELOS 

PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E 

DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM 

CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

– A Equipe da Verdade 

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

    

Allan Kardec, Chico Xavier, São Luis de França, Santa Isabel de Aragão 

“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 – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

segura, sóbria e sábia, embora muito simples e muito 
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amável!) –, nos orienta que o caráter de “novo”, aqui 

apresentado pela nossa Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente 

de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado 

ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes, 

uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, desta emblemática 

Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo 

quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo 

veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e 

Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas 

disciplinas particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos 

mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber 

com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai 

da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

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

altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já 

foram esquecidas por nós também possam ser de seus 

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

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que 

está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira 

sempre diversa de lhe conduzir os estudos, sem que haja a 

absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

Instrutor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em “O 

CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 140, 141 e, em particular, 

a de 142, quando responde o benfeitor:  

   

    “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da 

numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. E 

continua: ”Os números, como as vibrações, possuem a sua mística 

natural, mas, em face de nossos imperativos de educação, temos de 

convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagrados 

para nós, quando houvermos santificado o coração para Deus, sendo 

justo, nesse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o 

sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, 

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 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.) 

Fonte: Wikipédia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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      Vejamos o seguinte extrato que pinçamos do Livro # 24: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO VOL.5”, que trás uma excelente 

reportagem extraída da Internet sobre os impressionantes “SINAIS 

SECRETOS DE DEUS NA BÍBLIA SAGRADA”, exatamente como vem sendo 

matéria de relevante interesse por sérios investigadores acadêmicos 

espalhados por várias parte do globo planetário: 

________________ 

O Código da Bíblia 

Esse código é uma revelação de Deus, segundo Rogério da Costa: "No livro de 
Daniel, Deus o deu duas revelações, uma diretamente acessível — a saber, o 
próprio conteúdo bíblico —, e uma outra revelação selada, sendo esta última 
chamada de Código da Bíblia". 

Esta revelação selada permaneceu oculta por cerca de 3200 anos, e desde o 
ano de 1997 as comunidades científica e judaica estão alarmadas com a 
descoberta de informações que vieram à tona com a descoberta do 
computador. 

A divulgação mundial da descoberta de um código na bíblia judaica (antigo 
testamento), veio através de um livro intitulado de "O Código da Bíblia", 
escrito por um jornalista americano chamado Michael Drosnin, que foi o 
divulgador do assunto. Todavia Drosnin é apenas o canal da informação, pois 
o verdadeiro descobridor é um cientista judeu, chamado Dr.Eliyahu Rips, 
que reside há mais de vinte anos no estado de Israel e que atualmente é 
professor na Universidade Hebraica da capital Jerusalém. 

A prova da autenticidade desta descoberta se dá na precisão de mais de mil 
fatos que aconteceram, com detalhes e datas, tudo codificado nos cinco livros 
de Moisés (O Torah), tais como: o assassinato de dois membros da família 
Kennedy, o atentado à bomba de Oklahoma, a eleição de Bill Clinton, tudo 
desde a II Guerra Mundial até o caso Watergate, do Holocausto Nazista até a 
bomba de Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a queda de um cometa 
em Júpiter, a descoberta da data da Guerra do Golfo vinte e um dias antes de 
ela acontecer, a data do assassinato de Ytzhak Rabin mais de um ano antes do 
crime ter ocorrido em Tel-Aviv. 

O interessante é que o código aparece no inverso do texto bíblico, além da 
surpreendente descoberta de que em cada profecia messiânica do antigo 
testamento, apesar de os judeus não aceitarem a Jesus como o Messias, 
aparece no código a seguinte frase: "O meu nome é Jesus, Eu sou o Messias". 
Contudo, o código apresenta três fatos que na seqüência das informações 
ainda não aconteceram: 
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1º. O código apresenta a I e a II Guerras Mundiais com todos os detalhes, as 
datas e os nomes dos envolvidos. Na seqüência, em torno do sobrenome do 
ex-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, e da palavra Jerusalém, o código 
apresenta as seguintes frases: 

- Dia da III Guerra Mundial; 

- Todo o seu povo irá para a guerra; 

- Holocausto atômico em Jerusalém; 

- 9 de Av - 5760/5766 (calendário judaico), que traduzido para o nosso 
calendário gregoriano será em torno de 25 de julho de 2000/2006. 

Porém, o calendário judaico não tem vogais para se saber a relação entre 2000 
e 2006. 

2º. O código apresenta vários terremotos, desde os que aconteceram há muito 
tempo até os mais recentes. Ex.: o maior terremoto do mundo, que aconteceu 
na China em 1976, na cidade de Tang Chan, onde mais de 800.000 chineses 
morreram. E continuando, o código apresenta mais três grandes terremotos 
que virão: dois deles entre os anos de 2000 e 2006, sendo um na China e outro 
no Japão, e um outro em Los Angeles (EUA) com informações que, segundo o 
código, indicam o seu total desaparecimento do mapa em 2010. 

3º. O código apresenta o choque de um cometa com o planeta Júpiter, que 
aconteceu em 1994. Em sua seqüência aparece a queda de três cometas 
gigantescos no planeta Terra; a primeira em 2006, a segunda em 2010 e a 
terceira em 2012, sendo que esta última se esfacelará antes do choque. A 
predição de dois cometas caindo na Terra encontra-se no livro das revelações 
(Ap. 8:8-10). 

O CÓDIGO DA BIBLIA 

Resumo do livro de M. Drosnin 

No final do século XVIII, um sábio judeu, conhecido como Genius de Vilna, 
referindo-se à Torah, os cinco primeiros livros da Bíblia, afirmou: 

"A regra é que tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será, até o fim dos 
tempos, está incluído na Torah da primeira à última palavra. E não só num 
sentido geral, mas nos detalhes de cada espécie e de cada um 
individualmente, com detalhe dos detalhes de tudo o que lhe aconteceu desde 
o dia de seu nascimento até sua morte" (O Código da Bíblia, p.18, de M. 
Drosnin). 

Transcorria a Segunda Grande Guerra Mundial, quando um rabino da 
Tchecoslováquia chamado H.M. Weissmandel, movido pelo desejo de 
encontrar um possível código na Bíblia, começou a contar as letras hebraicas 
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da Torah. Já no primeiro capítulo de Gênesis, notou que, saltando 50 letras e 
depois outras 50, e assim por diante, soletrava-se a palavra TORAH. Admirado, 
viu que o mesmo resultado podia ser encontrado nos demais livros que 
compõem a Torah. Este surpreendente resultado, que não pareceu-lhe casual, 
levou-o a escrever um pequeno livro, falando de sua descoberta. 

Cinqüenta anos depois, o Dr. Eliahu Hips, um matemático de fama mundial, 
que é catedrático na Universidade de Jerusalém, ouviu através de um rabino, 
sobre esse curioso livro, cuja única cópia podia ser encontrada na Biblioteca 
Nacional de Israel. Curioso, Hips foi em busca de tal livro, e pode comprovar o 
curioso fato em sua própria Bíblia. 

Hips, lembrou-se de outros cientistas que, muito antes dele, haviam investido 
tempo à procura de um possível código na Bíblia. Isaac Newton fora um deles. 
Newton, que havia imaginado a mecânica do sistema solar, havia descoberto a 
força da gravidade, aprendeu o hebraico, e passou metade de sua vida 
tentando descobrir esse código, o qual acreditava existir. 

http://www.misteriosantigos.com/codbiblia.htm 

 

   Este fascinante assunto deverá ser esmiuçado não somente pelos 

investigadores acadêmicos, mas por qualquer um que, por si 

mesmo, deseje decifrar OS CÓDIGOS DE DEUS, esteja ele 

dentro do conjunto de revelações divinas da Bíblia (Antigo e Novo 

Testamento) ou do Espiritismo, ou em qualquer outra ferramenta de 

Cultura, Lazer, e Entretenimento do mundo material, embora 

sempre devendo levar em conta a seriedade com que tal 

assunto deva ser tratado, já que, tal como nos alertara o Mestre 

dos mestres em seu testemunho vivo nos Evangelhos, por nossa 

vez, devemos considerar que: “NEM TODOS OS QUE DIZEM 

SENHOR, SENHOR, ENTRARÃO NO REINO DE DEUS, MAS 

SOMENTE AQUELES QUE FAZEM A SUA VONTADE.” 

   

http://www.misteriosantigos.com/codbiblia.htm
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   Uma vez tendo como ponto de apoio para as nossas anotações 

mediúnico-matemáticas do livro “SÃO LUIS IX”, como vem sendo 

disseminadas pelas obras do nosso médium, vejamos de que 

maneira poderemos nos servir dos “Códigos da Bíblia” 

encontrados a partir das investigações dos sábios internacionais, 

visto que, para nós brasileiros, humildes servos de Nosso Senhor 

Jesus Cristo na Pátria do Cruzeiro, cada circunstância aritimetica, 

como cada situação doutrinária do Espiritismo, que evoque o nome 

sagrado de Deus, irá nos conduzir a novas descobertas, de deixar 

cair o queixo de qualquer um...  

   Por isso, vejamos o que podemos juntos deduzir a partir 

dos elementos matemáticos que iremos destacar do texto 

acima: 

O interessante é que o código aparece no inverso do texto bíblico, 
além da surpreendente descoberta de que em cada profecia 
messiânica do antigo testamento, apesar de os judeus não 
aceitarem a Jesus como o Messias, aparece no código a seguinte 
frase: "O meu nome é Jesus, Eu sou o Messias". Contudo, o código 
apresenta três fatos que na seqüência das informações ainda não 
aconteceram: 

1º. O código apresenta a I e a II Guerras Mundiais com todos os 
detalhes, as datas e os nomes dos envolvidos. Na seqüência, em 
torno do sobrenome do ex-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, 
e da palavra Jerusalém, o código apresenta as seguintes frases: 

- Dia da III Guerra Mundial; 

- Todo o seu povo irá para a guerra; 

- Holocausto atômico em Jerusalém; 

- 9 de Av - 5760/5766 (calendário judaico), que traduzido para o 
nosso calendário gregoriano será em torno de 25 de julho de 
2000/2006. 

Porém, o calendário judaico não tem vogais para se saber a relação 
entre 2000 e 2006. 
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   Vamos aqui fazer os nossos devidos apontamentos respeitando a 
simetria perfeita com a vida atual do nosso médium Vivaldo Filho 
(São Luis reencarnado), como a de Chico Xavier (a reencarnação 
de Allan Kadec), quanto à missão destas duas mais veneráveis 
figuras do Espiritismo nascente, embora de maneira inversa ao 
apresentado acima, como, aliás, seria de esperar de qualquer tipo 
de código secreto: 

- 2 + 2 + 6 = 10. O dia (10) de nascimento de Vivaldo Filho 

(São Luis de França). 

- Julho: Trata-se aqui do mês 7: O mês (7) de nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis de França). 

- 25: Quando: 2 + 5 = 7. Novamente o mês (7) de nascimento 
de Vivaldo Filho (São Luis de França). Como se os Céus nos 

desejasse reafirmar a condição indissolúvel de autenticidade da 
identidade carnal (atual/futura) de Vivaldo Filho. 

- 5 + 7 + 6 + 6 = 24. Quando sabemos que Chico Xavier (Allan 

Kardec) nasceu no dia (2) do mês (4) de abril. 

- 5 + 7 + 6 = 18. Quando sabemos que Elvis Presley (a 
reencarnação do Rei Davi bíblico) nasceu no mês (1) de 

janeiro e morreu no mês (8) de agosto. Notemos também que os 

dois # 7 acima (77) podem muito bem está sinalizando para o ano de 
1977 que Elvis desencarnou, quando também sabemos que Vivaldo Filho 
não só nutre grande admiração por este inesquecível artista, como foi o 
presidente do seu Fã Clube na Bahia (De Todos os Santos) por longos 

anos nesta sua atual reencarnação. 

- E finalizando temos o enigmático # 9:  
 

   - “Quando o # 9 representa a titularidade familiar do Rei Luis IX 
(9) de França, e ainda representa o mês (9) de setembro, do ano 
de 2012, quando Vivaldo Filho concluiu a sua primeira obra pela 
psicografia, pelo menos a sua primeira parte original, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 
Coord. de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 
homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB), fazendo uma alusão conectiva com a 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), já 
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que foi dessa Esfera Espiritual terrena que partiram as Entidades da 
Luz que passaram a formalizar o caráter psicográfico da 
mediunidade de Vivaldo P. S. Filho (a reencarnação atual de São 
Luis IX).”  
 

(Retiramos este extrato acima do Livro # 24). 

   Curiosamente, o nosso estimado mestre reencarnado, Vivaldo 
Filho/São Luis de França, tem sido alvo de reiterada manifestação 

de sua benfeitora espiritual Elizabeth d´Espérance, que também 

já se encontra reencarnada em solo terreno, lhe afirmando que no 

ano de 2018 ele haverá de receber uma “grande” revelação 

espiritual... Porém, da parte dele, ela tem se contentado com a sua 
paciência, visto que ele nunca lhe pede qualquer adiantamento 
sobre este específico assunto. 

W. K.  

(Salvador/BA, 08/09/2016) 
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   Nota do médium: Precisamo deixar bem claro que todas essas 

informações númerico-mediúnicas são fruto de um extenso labor 

pesicográfico e de pesquisa de nossa parte, tendo como pano de fundo 

as incontáveis referências na própria obra do Espiritismo, seja 

particularmente em Allan Kardec ou Chico Xavier, como, em alguns casos 

muito restritos, em outros livros de valor moral e documental relevantes 

para os estudos que nos são ministrados pelos nosso Benfeitores da Vida 

Maior, como é o caso da “Data Limite” sobre a Transição Planetária da 

Terra, devidamente documentada em duas obras específicas, “Não Será 

em 2012”, por Geraldo Lemos Neto e Dra. Marlene Nobre (FE Editora), 

e “Data Limite – SEGUNDO CHICO XAVIER” (DVD, Editora POZATI). 

   

   “O filme se desenrola a partir de um depoimento que o médium Chico Xavier 

teria dado a alguns seletos amigos, entre eles Marlene Nobre e Geraldo Lemos 

Neto, em uma conversa informal ocorrida em 1986, após um jantar em sua casa, 

em Uberaba, e que eles relataram no livro “Não Será em 2012”. 
 

   Naquele momento, Chico revelou o futuro que está reservado ao planeta Terra. 

O documentário apresenta fatos e conexões históricas que apontam para a 

possibilidade de a previsão do médium se cumprir e propõe ao público uma 

reflexão sobre a grandeza do contexto do universo, sobre o fato de não estarmos 

sozinhos e os possíveis desdobramentos que se dariam a partir de uma eventual 

inserção da humanidade na sociedade interplanetária.” 
 
PUBLICADO EM 09/09/14 - 03h00 

ANA ELIZABETH DINIZ 

ESPECIAL PARA O TEMPO 
http://www.otempo.com.br/interessa/2019-seria-ano-para-mudan%C3%A7as-1.912739 

http://www.otempo.com.br/interessa/2019-seria-ano-para-mudan%C3%A7as-1.912739
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   Entretanto, vamos nos concentrar aqui na exata informação que o 

querido Instrutor William Crookes nos deu, que fora a da “Revelação” que 

estaria para me ser ministrada no de 2018 por Elizabeth d´Espérance, 

ou seja, um ano antes da Data Limite de Transição Planetária, por 

Chico Xavier, segundo consta dessas duas especialíssimas obras acima...  

   Pois bem, segundo temos revelado em nossos livros mediúnicos há 

alguns anos, esta inesquecível médium, do século XIX e começo do 

século XX, está atualmente reencarnada na personalidade da Senhora F. 

O., quando esta nasceu no dia 19 do mês de fevereiro (2)... Mas se 

fizermos uma rápida pirotecnia numerica, iremos ai encontrar o exato 

ano para a Data Limite segundo Chico Xavier: 2019. 

 

   Por isso que vamos aqui, e por tudo o mais que já nos vem sendo 

revelado pelos nossos grandes instrutores espirituais, nos fortalecendo no 

bom combate, dando prosseguimento ao nosso singelo serviço mediúnico 

sobre as Revelações Matemáticas desta Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, sempre procurando ajustar os nossos apontamentos aos 

princípios sagrados do Evangelho de Jesus Cristo, visto que tanto eu 

mesmo, quanto os nosso incríveis Benfeitores Espirituais, estou sempre, e 

cada vez mais, necessitado de estudar, refletir, e aprender, com amor e 

pelo amor em Deus. 
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_____A SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO PELA 

“DOUTRINA ESPÍRITA” _____ 

   Seguindo o roteiro que já vem sendo traçado desde os primeiros 

passos desse estudo Matemático-Revelador, vamos encontrar desde 

o principio, em “O Livro dos Espíritos”, seja na sua primeira 

versão de 1857 como na sua edição definitiva de 1860, todos os 

elementos positivos que atestam a autenticidade dos “Sinais” & 

“Códigos” Secretos de Deus na Revelação Espírita, pois 

ninguém em sã consciência poderá deixar de acatar tamanha 

quantidade de evidentes provas sobre a predestinada VOLTA de 

São Luis de França em terras do Cruzeiro, na personalidade atual de 

Vivaldo Filho. 

   Aliás, crer de maneira diferente, embora o nosso formal respeito 

às diferentes maneiras de pensar, se expressar e de se manifestar, 

seria como um autentico atentado contra a sabedoria e a perfeição 

absoluta do Criador, quando não um formal atestado de plena 

ignorância científica... Que nos perdoem os corações mais tíbios, 

mas estas são algumas das “válvulas de escape”, das formas pelas 

quais muitos dos nossos irmãos e companheiros da vida planetária, 

particularmente os religiosos das diversas crenças do planeta, sejam 

eles pretensos espiritualistas ou pseudo-cientistas, se utilizam para 

se auto-defenderem da profunda necessidade que todos nós temos 

de evoluir para Deus, por intermédio de Jesus de Nazaré. 
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   Por isso mesmo, a contribuição do Espiritismo, junto a outras 

correntes do pensamento humano que nutrem verdadeiro interesse 

pelas coisas sagradas do Espírito Imortal, será de fundamental 

importância para que todos, sem distinção, possamos verificar in 

loco, na própria obra da Terceira Revelação, o que podemos 

classificar como a “Segunda Parte da Revelação Espírita”, visto que 

estamos diante de novos e impressionantes fatos que, 

substancialmente, dizem respeito a nossa própria vida doutrinária, 

já que a VOLTA do Espírito São Luis de França, no mínimo, nos 

sugere uma melhor postura doutrinária, menos formal e menos 

elitizada, muito menos doutrinária e muito mais LIBERTADORA... 

pois, não podemos nos esquecer que a vida cristã não se restringe 

às quatro paredes de qualquer centro espírita, igreja, ou outro tipo 

qualquer de agremiação de “pedra”... Como nos pontificou o grande 

instrutor Emmanuel, por Chico Xavier: “O TEMPLO DE JESUS É 

A NATUREZA”!... 

 

   Mas como íamos dizendo, o nosso estudo preliminar ficaria um 

tanto prejudicado se, por qualquer razão, nos esquecêssemos de 

destacar os quadros, absolutamente, inquestionáveis da 

“Numerologia Espírita” dentro da primeira obra de nossa 

Doutrina dos Espíritos, mostrando, a cada um dos nossos queridos 

leitores, uma seqüência perfeita e o encadeamento positivo de 

números-chaves que dizem respeito tanto ao médium Vivaldo 

Filho quanto à sua reencarnação passada como o Rei Luis IX de 

França, por isso mesmo vamos destacar algo que haverá de 

enriquecer ainda mais o nosso estudo, conquanto cada expressão 

nova de evidencia, dentro desse riquíssimo concerto simétrico 
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de números-chaves, vamos compreendendo melhor como os 

Agentes Superiores da nossa Vida Planetária foram executando cada 

passagem dos grandiosos serviços de Allan Kardec junto à Nosso 

Senhor Jesus Cristo, obviamente que isso vindo a ocorrer desde as 

eras recuadas da vida terrena, pois temos outro tanto incalculável 

de provas aritméticas disseminadas no Antigo e no Novo 

Testamento. 

   Recorramos aos # das questões em O Livro dos Espíritos, 

pela Edição Histórica, em sua 1ª. impressão, para que demos 

um caráter rigorosamente “histórico” e científico, que 

correspondem: ao dia (10) e mês (7) do nascimento de Vivaldo 

Filho, quanto ao  mês (4) de nascimento de São Luis, e o mês 

(8) da desencarnação de São Luis: Nota: Todos esses elementos em 

forma de precisos “sinais e códigos” matemáticos em suas específicas 

numerações: 4, 7, 8, 9, 10 e 17. O enigmático # 9 também entra por conta da 

sua conexão com a atual tarefa mediúnica de Vivaldo, e sua correspondente ligação 

com os Espíritos Superiores da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou 

Cultural e Ciência). Enquanto que o # 17 é a soma do 10 + 7, que se completa como 

o número dos Bem-Aventurados, segundo Santo Agostinho. 

________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito 

sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do 

homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas da Criação. 

O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar 

que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. 

(A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência de Deus, 

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a 

causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É 

indispensável sempre uma causa primária.” 

         Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da 

matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, 

também elas, um efeito que há de ter uma causa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da existência de Deus, 

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Até aqui as coisas vão se apresentando de maneira 

conseqüente e encadeada, num sincronismo milagroso com a 

nova tarefa de São Luis IX reencarnado, não havendo, sequer, um 

único colapso de interação entre o que temos apresentado e o que 

vemos declarado pelos Espíritos Superiores por meio da primeira 

obra do Espiritismo, tudo vindo a atestar a nossa total idoneidade 

mediúnica-moral, mesmo porque o nosso equipamento psíquico 

encerra, nele mesmo, todo um conjunto de elementos neuronais 
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que lhe facilita a tarefa, num real e vivo banco de dados 

mento-magnéticos. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao 

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? 

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder 

inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o 

acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. 

Um acaso inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). (Os 

grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência de Deus, 

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   A questão a seguir, merece de todos os estudantes de 

Espiritismo uma particular atenção, pois ela se apresenta com uma 

particularidade muito interessante, pois simboliza não somente a 

missão atual de Vivaldo junto aos Espíritos de Luz da 9ª. Esfera 

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

passa a desenvolver e desencadear toda uma série de 

revelações transcendentais que dizem respeito, também, à sua 

VOLTA ao solo terreno, pois, quando do término de sua primeira 

obra psicográfica, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em sua 

1ª. Parte Original, em setembro (9) de 2012, intuído pelos seus 

Benfeitores da Vida Maior, homenageou o livro “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob, por Chico Xavier (Edição da FEB), 
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configurando-se num evidente clichê mental que o conduziria a tudo 

o que temos periciado mediunicamente, desde então. 

__________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência 

suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se reconhece o 

autor.’ Pois bem! Vede a obra e procurai o autor. O orgulho é 

que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima 

de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. 

Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo 

nenhum ser humano criar o que a Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha 

operado, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que opere, 

tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que 

é a causa primária de todas as coisas, seja qual for esse nome que lhe dêem. 

(Nota de Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, Provas da existência de Deus, 

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

__________________ 
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________________ 

   Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? 

   “Não; falta-lhe para isso o sentido.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da Divindade, Parte 

Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 

mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

“Não; Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste 

mundo.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos gerais do 

Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do princípio das coisas , 93ª. 

edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução 

de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Observemos atentamente tudo isto, e que cada um faça o seu 

próprio julgamento em nome da Verdade. 

 

W. K.  

(Salvador/BA, 09/09/2016) 
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_____A SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO PELA 

“NUMEROLOGIA ESPÍRITA” _____ 

   VOLTAMOS A INSISTIR QUE 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 25 

obras anteriores. 

 

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

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas 

faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 

conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 

produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 

conjunto numa coleção de vinte (25) livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 
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racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) 

que chegam a confundir até mesmo os mais excelentes 

investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, 

e que, 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 

Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 
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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´Esperance-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 consistente no livro: “A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 
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   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

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

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

pag. 410, 411 e 412, adaptado pelo benfeitor a partir do seu texto original para 

esta nova versão de 14/09/2016, em “SÃO LUIS IX REVISITADO”. 
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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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São Luis IX 

REVISITADO  

______________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

______________ 

 

Apresentação Especial # 2 do Espírito: 

Bezerra de Menezes 
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Espírito São Luis: o diretor espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, ao tempo de Allan Kardec. 
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Na senda do progresso! 
   

 
 

   Aqui neste novo volume, que vem dar prosseguimento a obra 
original iniciada em outubro de 2013 e concluída nos primeiros 
meses do ano de 2015, voltamos a render o nosso tributo de 
gratidão em homenagem sincera e afetuosa a todos os nossos 
irmãos da Federação Espírita Brasileira, que continua sendo o 
resistente braço espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas”, já que a Casa de Ismael, até então, vem dando a sua 
importante contribuição para a propagação das idéias práticas da 
Caridade com Jesus Cristo, estando cada um de seus dirigentes e 
líderes fazendo a sua parte segundo a sua capacidade e elevação 
moral, embora ainda não tenham se decidido por nos declinar o seu 
apoio direto, entretanto, como podemos verificar, indiretamente foi 
a base substancial de todo o nosso modesto apontamento em torno 
da Reencarnação Programada do memorável Espírito São Luis, 
agora transfigurado na personalidade carnal do nosso benfeitor-
médium Vivaldo P. S. Filho, já que, por intermédio das inúmeras 
obras da sua Editora, particularmente as de Allan Kardec e Francisco 
Cândido Xavier, nos foi possível montar todo o largo conjunto de 

um poderoso quebra-cabeça que, segundo entendemos, se 
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desenrola, e se multiplica, por uma incontável e maravilhosa rede de 
evidencias, que, por si só, já nos diz tudo sobre a realidade da 
Reencarnação Matematicamente Programada, talvez, como o 
mais auspicioso empreendimento espiritual, de cunho 
reencarnacionista, para as gerações de futuros espíritas e 
espiritualistas, cientistas e professores, todos revestidos da toga 
judiciosa do bom investigador, possibilitando a cada um fazer o 
seu próprio estudo, já que o assunto é leve e a sua proposta é 
profundamente atraente. 
 
   Não é por menos que tal assunto já vem sendo estudado por 
renomadas Academias do mundo, visto que nenhum investigador 
competente tem se colocado desfavorável sobre o que aqui, ou 
acolá, vem sendo ventilado em torno dos impressionantes 
“Códigos Secretos da Bíblia”, apesar de nem todos estarem em 
condições, seja de tempo ou de especialização, de se embrenhar 
por este terreno milagrosamente sedimentado por mãos divinas, 
conquanto que foram os Agentes Espirituais da Vida Superior do 
nosso Orbe planetário que organizaram e arquitetaram, construíram 
e enriqueceram, a cada nova etapa dos séculos e dos milênios, tudo 
o que aqui temos visto, pois a obra “SÃO LUIS IX” trata-se do 
desejo do Divino Amigo em fazer com que o seu rebanho, ainda 
confuso e perturbado, volte a pastar em sua Terra Santa, a Terra 
de todos nós, Espíritos em franco processo de EVOLUÇÃO!... 
 

   Meus irmãos, meus filhos do coração, estamos Na Senda do 
Progresso!  
   

   Que o Bom Deus nos contagie sempre com a doce dádiva do 
amor: 
 

   - Pelo ideal espírita. 
 

Bezerra (Espírito) 

(Salvador/BA, 07 de setembro de 2016) 
    

   Nota do médium: Mensagem espontânea do Médico dos 
Pobres: Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que de maneira 
surpreendente passou a nos ditar o seu comunicado como se 
estivesse, e assim foi que aconteceu, re-arrumando o seu texto 
original da obra “SÃO LUIS IX”. 
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“Se, a princípio, a idéia não é absurda, então não há esperança para ela.”  

– Albert Einstein 

 

“Para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que 

pensa.”  

– Martin Luther King 

 

“Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, robusteces o 

contingente de forças para a realização do melhor; contudo, se adicionas: 

‘mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca’, fazes 

imediatamente o contrário.” 

(Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, q. 331, FEB). 

 

“A Doutrina Espírita estará tão bem depois da minha desencarnação 

quanto estava antes, porque eu não sou pessoa com qualidades especiais 

para servi-la. Eu sou médium tão comum, tão falível como 

qualquer outro. Não me sinto uma pessoa necessária e muito menos 

indispensável. Outros médiuns estarão ai interpretando o pensamento e a 

mensagem dos nossos amigos espirituais, e eu peço a Deus apenas que 

não me deixe dar “mancadas” na minha tarefa.” 

(Chico Xavier – Entrevista ao “Jornal de Minas”, julho de 1980: “Chico 

Xavier Mandato de Amor”, União Espírita Mineira, 6ª. Edição, 2010). 

 

“São Luís IX, rei e patrono de França, é uma dessas almas fecundas em santidade sob 

as mais variadas facetas. A vastidão de seus empreendimentos e a diversidade de 

aspectos da sua vida inspiraram um famoso escritor francês a afirmar que nele "não 

se sabe o que mais admirar, se os atos do cavaleiro, do religioso, do patriarca, do rei 

ou do homem."”  

http://www.arautos.org/especial/29056/Sao-Luis--Rei-de-Franca.html 

http://www.arautos.org/especial/29056/Sao-Luis--Rei-de-Franca.html


         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

81 

PREFÁCIO # 3 DA OBRA POR Veneranda 

 

São Luis IX 
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Prefácio # 3 da Obra   

São Luis de França REVISITADO  

A Saga Espiritual Continua! 
 

   Graças aos Céus! 

   Estamos todos de alma e espírito lavados. 

   Nunca houve tamanha euforia por parte dos Espíritos, sejam eles 

de ordem superior ou aqueles de mente e coração, ainda, presos a 

ignorância, mesmo que seja ela muito fugidia, desde os tempos 

apostólicos do Espiritismo nascente, quando vimos o Codificador se 

debater de uma lado para o outro, entre as trevas espessas do 

mundo carnal, tentando se desembaraçar das, quase, infinitas 

armadilhas montadas contra ele, e seu grupo de seletíssimos 

companheiros de causa espiritualista, que tentavam a todo custo lhe 

interditar a tarefa em pleno nascedouro... 

   Pois se a sua missão fora estimada em cerca de 10 anos, pela 

graça divina, e a sua persistência em se manter encarnado no solo 

terreno, pode fazer um tanto mais, mais até do que nós mesmos, os 

seus fiéis Guias, achávamos que seria possível. 

   Se a sua saúde era pouca, a tenacidade sobrava em seu valoroso 

e destemido espírito... 

   E hoje, concluindo a sua tarefa, mais até do que esperávamos, 

está o Codificador desencarnado, ao tempo de Allan Kardec, que 

entrega, aqui, o seu mais novo livro mediúnico e de pesquisa, 

feliz da vida, embora a sua insistente teimosia em nos rechaçar os 

carinhos e os apupos, os afagos a as nossas, sempre, doces 

demonstrações de respeito à sua figura singela. 

   Aqui estamos todos, agradecidos e piedosamente reconhecidos a 

todos aqueles que, imprevidentemente, tentaram, ou que venham a 

tentar, lhe impingir a maldita senha da loucura, como se o seu 
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trabalho mediúnico não encontrasse, desde longos 20 anos atrás, 

sintonia com o que existe de mais sério e mais respeitoso no mundo 

do Espiritualismo, quanto da própria Ciência dos homens 

transitórios. 

   A nossa vontade é a de lhe esquadrinhar o caráter humano e 

profundamente sentimental, a mente vigorosa, embora alguns 

desavisados pensem diferente (Rsrs...), e, particularmente, o seu 

Espírito milenar, colocando a descoberto toda a sua 

experiência como Caminheiro da Eternidade. 

   Que Deus nos perdoe, a todos nós que, ainda, não temos a 

capacidade de agradecer, de valorizar, e, absolutamente, de 

respeitar, quando ao invés de amar, e amar muito, e intensamente, 

nada mais fazemos do que atrapalhar a vida alheia... 

   Um horror mesmo, como nos diria o querido e sábio instrutor 

André Luiz, por Chico Xavier. 

   Sigamos adiante, meus filhos do coração. 

   Sigamos sempre em frente, nesta luta abençoada de todos os 

dias, procurando cumprir com as nossas obrigações de cada 

momento, reconhecidos ao Pai Celestial por já termos a capacidade 

de andar, pelo menos andar para a frente! 

   

 Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

(Salvador/BA, 11 de setembro de 2016, às 18hs06min)  

   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 
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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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São Luis IX 

REVISITADO 

______________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

______________ 

Capítulo 1 – Primeira e Segunda Parte                             

dos Espíritos: 

André Luiz - Inácio Ferreira                              
Hemendra N. Banerjee   

COM PATICIPAÇÃO DE: 

 

Vivaldo P. S. Filho 
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PRIMEIRA PARTE – Capítulo 1 

André Luiz com a palavra!... 

 

Dr. Carlos Chagas (O pseudônimo “André Luiz” foi 

utilizado nas obras da lavra mediúnica de Chico Xavier). 
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_________________ 

Queridos amigos! Segundo entendemos no 

Espiritismo, por orientação de Allan Kardec, a dor 

tem sua raiz na ALMA, quando o Espírito, um ser 

totalmente psicológico e sentimental, passa a agir e 

reagir segundo as suas ações-intenções no bem ou 

no mal, gerando, a partir daí, e a partir dele mesmo, 

os estados de alegria e felicidade, saúde e paz, ou os 

seus conflitos e os seus desajustes, quando entra em 

jogo a lei de Ação e Reação.  

Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 12 de julho de 2016) 

Nota do médium: Comentário do benfeitor a uma 

determinada postagem da Dra. XXX, em sua página do 

Facebook: Grupo fechado de ESTUDOS 

PSICANALITICOS, ao qual gentilmente nos integrou 

por força de sua profunda caridade. 

_________________ 

Aqui, em manifestação respeitosa à querida diretora 

do grupo, vamos nos declinar à sua pessoa apenas por 

uma abreviação simbólica, visto que em determinadas 

circunstancias preservar o sigilo de uma identidade é 

gesto de respeito e de caridade. 
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______________ 

Querida e doce Telma! Numa forma carinhosa de 

parafrasear a mensagem da sua Página Inicial, 

podemos compreender também: "Quando se 

sentir triste, quando a vida parecer difícil, quando 

precisar de ajuda. "Eu" estarei "do outro lado da 

linha", apenas a pouca distancia do seu coração 

triste e necessitado, bastando apenas que não se 

esqueça de orar também pelos que mais sofrem e 

mais tremem que nós mesmos, em nome de 

Deus! 

Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 19 de julho de 2016) 

 

Nota do médium: Comentário do benfeitor a uma 

determinada postagem da Senhora T. H., em sua 

página do Facebook, para qual nos dirigimos com 

carinho e profundo respeito. 

______________ 
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______________ 

Não podemos nos esquecer que sempre 

devemos ter fé e esperança em dias melhores. Se 

hoje alguém nos machucou, nos enganou ou 

partiu sorrateiramente de nossas vidas, 

abandonando o nosso coração em lágrimas, 

precisamos entender que Deus sempre nos 

oferece a alegria de um novo começo, nos 

oportunizando inúmeras alternativas de sermos 

verdadeiramente felizes junto a pessoas 

verdadeiramente sinceras... Basta-nos não fechar 

as portas do nosso coração para a Bem-

Aventurança do AMOR!...  

E sigamos adiante, sempre!...  

Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 26 de julho de 2016) 

 

 Nota do médium: Comentário do benfeitor a uma 

determinada postagem do Facebook. 

______________ 
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Hemendra Nath Banerjee 
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Capítulo Especial 

"NAS ASAS DA LIBERDADE - Sob o foco da Reencarnação" 

Capítulo Especial do Livro # 26, assinado pelo Espírito 

Hemendra Nath Banergee - pelo Espírito ANDRÉ LUIZ, 

pelo médium Vivaldo P. S. Filho. 
 
   Querida irmã, Dra. XXX! A alegria do momento, certamente só 
não é maior do que aquela quando vemos, diante de nós, uma 
pessoa se iluminar pelos raios sublimes da aura divina do Mestre e 
Senhor da Vida, quando, algum tempo antes, somente via trevas e 
sombras a encobrir as tormentosas lamentações que lhe abrasavam 
a própria consciência em chamas... Sim, isto é verdadeiro, pois 
nenhum de nós, enquanto criaturas pensantes, poderemos escapar 
da Lei de Causa e Efeito, pois é por ela que o Todo-Misericordioso 
nos alerta quanto a nossa necessidade de parar para pensar, pelo 
menos, senão parar para agir: "agir no bem dos outros", quando, 
em verdade, estaremos agindo em nosso próprio benefício, já que, 
em qualquer parte do Universo, impera a Lei suprema de Justiça, 
Amor e Caridade, gostemos dela ou não, nos adeqüemos a ela ou 
não!... 
 
   E dentro desse prisma muito simples, de Solidariedade, de 
Companheirismo, e de Humanidade, vamos vendo se desenrolar 
sobre o nosso olhar, também, uma maneira toda particular de nos 
mantermos com "saúde e paz", que está totalmente integrada aos 
dispositivos naturais de Evolução, já que A REENCARNAÇÃO, que 
cobre todo o mundo planetário terreno em suas mais diversas 
dimensões, assim como nos, por enquanto, inabordáveis Universos 
Bolhas, vai oferecendo ao Homem, encarnado ou desencarnado, a 
oportunidade de crescer e se "multiplicar", dentro mesmo desse 
esquema todo particular da Mecânica Quântica... favorecendo a 
todos, sem distinção de qualquer natureza, a equação perfeita que 
nos conduzirá à LIBERDADE PLENA, abrindo-nos os Portais do 
Inconsciente, ao mesmo tempo em que nos fará mais livres ainda 
para excursões ainda mais profundas, nos descortinando o Super 
Consciente: A Janela Divina para a Perfeição com Deus. 
 
   E a Mediunidade, como bem estudada por Allan Kardec, segue o 
seu destino, que é o de oferecer aos filhos do Altíssimo as asas 
benditas da sua interconexão com o Infinito e com a Eternidade... 
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Estudemo-la... a ferramenta é excelente, embora, por enquanto, 
nem todos os médiuns possam ser vistos como bons servidores da 
Justiça, do Amor, e da Caridade. 
 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 19/08/2016) 
 

   Nota do médium: Comentário do benfeitor Hemendra N. Banerjee em 

forma de uma postagem à Dra. XXX, em sua página do Facebook: 

Grupo fechado de ESTUDOS PSICANALITICOS. 

   Nota Biográfica: O Prof. Hemendra Nath Banerjee nasceu na Índia 

em 1929 e faleceu em 1985. Foi um dos mais destacados pesquisadores 
sobre reencarnação. Desenvolveu a maioria de seus trabalhos enquanto 
era Diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de 
Rajasthan, Índia. Em 1979, publicou o livro Vida Pretérita e Futura, um 
relato de 25 anos de pesquisas na área da reencarnação. Neste livro, 
descreve seus achados em mais de 1.100 casos estudados não apenas na 
Índia, mas em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, onde há 
bastante aversão ao tema, principalmente por parte do meio científico. A 
partir de seu trabalho, o assunto começou a despertar o interesse de 
alguns estudiosos, dentre os quais se destacou o Prof. Ian Stevenson, da 
Universidade de Virgínia, autor do livro Vinte Casos Sugestivos de 
Reencarnação, sobre o qual já tivemos a oportunidade de relembrar 
aspectos de sua vida nesta coluna... Fonte: Dirceu Machado, CORREIO ESPÍRITA: 

 http://www.correioespirita.org.br/secoes-do-jornal/biografias/1342-hemendra-nath-banerjee 

 

 

 

O Prof. Dr. Hemendra Nath Banerjee, foi Psiquiatra, Parapsicólogo, 
pesquisador, Ph.D., e escritor. 

http://www.correioespirita.org.br/secoes-do-jornal/biografias/1342-hemendra-nath-banerjee
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________Chico Xavier________ 

 

 
 
 

O Médium do Futuro 
A REENCARNAÇÃO DE ALLAN KARDEC 
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A Mediunidade de Chico Xavier 

Segundo a Ciência 

 

André Luiz: Trata da Vida no Mundo Espiritual, pela psicografia de Chico 
Xavier, abordando inumeráveis temas científicos, filosóficos e morais, 

invariavelmente centrando o seu estudo no Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 
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A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, EM 

MINAS GERAIS, NO BRASIL, PRODUZ ESTUDO 

ACADÊMICO A PARTIR DA MEDIUNIDADE DE 

FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER. 

 

   Com o maior respeito aos amigos deste grupo, evidentemente 
que respeitando a aqueles que ainda pense diferente, embora a boa 
vontade de muitos em aprender algo mais sobre o tema da 
Mediunidade e da Reencarnação, pedimos licença a nossa querida 
e generosa amiga Dra. R. P. para trazer ao público do seu Grupo de 
Estudos o material que possuímos sobre este específico assunto, 
embora já seja de domínio público por força da divulgação na 
Internet.  

   Afinal, nunca será demais estudarmos, não é verdade meus 
amigos queridos? 

 

Vivaldo P. S. Filho 

   Nota do médium: Quem desejar o arquivo em PDF do estudo 
completo, teremos o maior prazer em fornecer, embora a Universidade 
Federal de Juiz de Fora seja a fonte mais adequada e mais segura para 

a obtenção desse importante material de pesquisa. 

                                                                                                                  
O ESTUDO 

   Pesquisa cientifica realizada por núcleo da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) concluiu que informações contidas em lote 
de cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier (1910-2002) 
eram verídicas.  

   Ao todo, foram analisadas treze cartas atribuídas a Jair Presente, 
morto por afogamento em 1974, na cidade de Americana (SP). As 
correspondências começaram a ser psicografadas pelo médium 
Chico Xavier ainda no ano da morte de Presente e prosseguiram 
até 1979. 

   Conforme o psiquiatra Alexander Moreira-Almeida, diretor do 
Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde (NUPES-UFJF), o 
estudo teve início em 2011 e foi feito em parceria com o 
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Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP), 
a partir do pós-doutorado dos pesquisadores Denise Paraná e 
Alexandre Rocha. 

   O resultado, de acordo com o pesquisador, foi publicado em 
setembro deste ano pela revista científica Explore, editada na 
Holanda. 

(Fonte: http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/12/26/estudo-

analisa-veracidade-de-cartas-psicografadas-por-chico-xavier.htm). 

 

   Nota extraordinária do médium: Precisamos esclarecer aos 

nossos leitores, em forma de registro da a História do Espiritismo no 

Brasil, que, após a publicação feita por mim destes dois artigos 

anteriores, um sobre a Comprovação Científica da 

Reencarnação, pelo Dr. Robert Lanza, outro sobre A 

Reencarnação numa óptica Quântica, assinado pelo sábio 

psiquiatra indiano da Vida Maior, Prof. Dr. Hemendra N. Banerjee, e 

mais outro sobre A Mediunidade de Chico Xavier, como 

devidamente comprovado cientificamente pelos sábios 

acadêmicos da Universidade Federal de Juiz de Fora, quanto da 

USP, fomos surpreendidos com a exclusão dos dois materiais, 

de nossa autoria mediúnico-doutrinária, do Grupo de ESTUDOS 

PSICANALÍLITOS, dirigido pela irmã: Senhora XXX, isso sem que a 

nobre amiga tivesse nos informado por uma prévia, e até mesmo 

respeitosa, comunicação. 

   Aqui, nada vai de desconsideração ao seu grupo de estudos da 

internet pelo Facebook, que prezamos com a maior veneração do 

nosso coração, entretanto fica evidenciado que, como espíritas 

que somos, muito ainda precisamos combater perante a imensa 

incompreensão do mundo materialista no que diz respeito aos fatos 

inquestionáveis da Mediunidade e da Reencarnação, que, por si só, 

já se tratam de elementos de alto valor cultural e social 

capazes de dar um grande impulso evolutivo à criatura humana 

para a sua auto-realização como Espírito Imortal que é, já que 

algumas mentalidades, por mais respeitosas que sejam, ainda se 

nutrem infantilmente da incompetência científica, diante de 

tantos fatos e estudos científicos do mais elevado valor, tanto do 

Brasil como do exterior, que atestam a fidelidade e a certeza dos 

http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/12/26/estudo-analisa-veracidade-de-cartas-psicografadas-por-chico-xavier.htm
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/12/26/estudo-analisa-veracidade-de-cartas-psicografadas-por-chico-xavier.htm
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gigantescos estudos, e das anotações mediúnicas, produzidos pela 

inabalável competência intelectual de Allan Kardec, e pelas 

incomparáveis faculdades psíquicas do nosso Francisco Candido 

Xavier. 

   Curiosamente, partiu dela mesma, da Dra. XXX, o convite para 

que participássemos do seu respeitável grupo de ESTUDOS 

PSICANALÍTICOS, obviamente, e cremos nisto fielmente, que 

inicialmente movida pelo respeito aos nossos simplórios 

apontamentos mediúnico-espíritas à Luz de Allan Kardec e 

Francisco C. Xavier, visto que ela já devia conhecer as nossas 

psicografias sobre temas variados de nossa Doutrina Consoladora, 

entretanto, como afirmei um pouco acima, me surpreendi pela 

maneira inesperada, súbita mesmo, apesar de reconhecer-lhe o 

direito de aceitar ou não aceitar as postagens em sua página 

fechada de estudos, em retirar os nossos modestos registros 

históricos que conectava os fatos incontestáveis da Doutrina 

Espírita com a sua área de atual profissional, a honrosa Psicanálise. 

   Porém, o que me deixou mesmo muito surpreso fora a condição 

de excepcionalidade que envolvia estes nosso textos, pois se trata 

de material científico, do Brasil e do exterior, que não somente 

destaca a idoneidade científica das faculdades mediúnicas de 

Chico Xavier, diga-se de passagem, o maior médium da 

humanidade, como o testemunho laboratorial do grande Dr. Robert 

Lanza, confirmando a realidade das Vidas Sucessivas... Enquanto 

que a mensagem do Espírito Hemendra N. Banerjee, por nosso 

próprio intermédio, consideramos de menor valor, visto que a minha 

pessoa muito insignificante e ainda muito rastejante, em nada, ou 

quase nada, pode acrescentar ao gigantesco edifício do Espiritismo-

CIÊNCIA, embora, de mim mesmo, só possa manifestar o maior 

carinho e a maior veneração às Entidades da Luz que psicografam 

por minhas faculdades psíquicas. 

   Não vamos perguntar qual teria sido o motivo de nossas 

postagens terem sido excluídas de sua Página, já que não nos cabe 

fazer irrelevantes questionamentos quando, na verdade, todo o 

direito lhe pertence para fazer isto... Mas, a questão é 

absolutamente clara no que se refere a uma unilateral forma de 
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censurar os serviços do Espiritismo-Científico, mesmo porque o 

convite de participarmos em seu grupo partira dela mesma!... 

   De qualquer modo, a Vida Espírita está ai para todos nós, 

independentemente dos nossos gostos pessoais ou de grupos, 

crenças religiosas, interesses econômicos, etc., que haverá de nos 

receber, bem ou mal, segundo as nossas reais intenções diante 

do mundo, do Universo, e de Deus. 

   Sem “querer puxar o saco” de ninguém, e, por outra, “não 

desejando arrasar” com a vida emotiva e tão pouco a profissional de 

quem quer que seja, precisamos dar o nosso humilde testemunho, 

pois, cremos, que muitas pessoas, ou mesmo somente algumas 

delas, devam ter notado o mesmo que nós, por isso mesmo o fato 

precisava ser verificado “de público”, como um dever 

doutrinário de nossa parte, pois que a circunstância aqui é 

especialíssima, sem que isso venha a se tornar impedimento para 

que qualquer uma outra pessoa, ou grupo, se manifeste contrária 

ou a favor do Espiritismo, já que todos somos livres para aceitar ou 

não determinado ensinamento, apesar de que fazer Ciência, em 

hipótese alguma, não significa afagar o próprio ego com opiniões 

pessoais em detrimento dos fatigantes estudos e pesquisas 

laboratoriais em torno deste empolgante tema, o da Vida Espiritual, 

de uma maneira geral, sejam de agora quanto do passado.  

 

Allan Kardec, o grande investigador do Espírito. 
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   Como dizíamos, apesar da incompreensível postura dos 

companheiros de Facebook, do grupo fechado de ESTUDOS 

PSICANALÍTICOS, e numa forma de trazer ao nosso público 

espírita o real pensamento dos Benfeitores da Vida Maior, em 

relação ao que vem sendo apresentado por alguns acadêmicos do 

nosso país, no campo vastíssimo da ALMA, apesar da insistente 

teimosia de um largo tanto destes em não aceitar os fatos sólidos 

da Vida Imortal para Além do Portal da Morte, como tem sido 

proposto pela Doutrina Espírita, e agora confirmado pela 

comunidade científica da Terra, oferecemos abaixo uma de nossas 

primeiras postagens neste respeitável grupo, que vale como forma 

de reflexão e de um documento histórico para os nossos 

particulares serviços na Mediunidade com Jesus Cristo: 

______________ 

Este, sim, é um interessante estudo sobre a vida 

emotiva e sentimental das criaturas, dentro do conceito 

de que a vida humana, em seu campo mental, se 

manifesta de múltiplas maneiras, tanto para dentro de si 

mesmo quanto para fora dela...  

Entretanto, como espírita convicto que sou, deixo o 

meu singelo testemunho de que a proposta dos 

Espíritos Superiores, por meio de Allan Kardec, por 

meio da "Caridade", será sem dúvida o caminho mais 

seguro, e por que não dizermos mais sábio, para 

encontrarmos a FELICIDADE REAL, pois, segundo 

eles mesmos, a Caridade é a ancora de salvação para 

todos os globos do Universo, que também se manifesta 

e pulsa de maneira absolutamente múltipla e infinita...  

Quando não deveremos nos esquecer, como seres 

perfeitamente integrados a uma sociedade 
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psicologicamente universalista, do preceito de Nosso 

Senhor Jesus Cristo para todos os seres da Terra:  

"FAÇAIS AOS OUTROS O QUE DESEJARIA 

QUE OS OUTROS LHE FIZESSE!...”  

 

Muita paz a todos. 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, agosto de 2016) 

Nota do médium: Comentário respeitoso que fiz a uma 

determinada postagem na página do Facebook: Grupo 

fechado de ESTUDOS PSICANALITICOS, pelo Prof. 

E. L., do dia 09 de agosto de 2016, às 14hs:36min, embora 

com uma nova apresentação visual. 
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André Luiz Acrescenta 

   Aqueles de nossos companheiros de Espiritismo, ou não, que 

ainda não se familiarizaram com o estudo atento das obras do 

Codificador, poderão imaginar que o nosso estimado medianeiro 

está aqui se apresentando como algum degenerado e imprevidente 

estudante de espiritualismo que nada mais deseja, senão, se 

converter em defensor da sua própria causa, já que ele mesmo, 

embora sob a nossa assistência, foi o autor dos posts... Mas, aqui, 

nada mais ele fez do que evocar do Espiritismo nascente, sob a aura 

de formosura e encantamento de uma época onde os espíritas ainda 

nasciam e se reproduziam pelo mundo europeu, colocando a 

descoberto o que, geralmente, acontece por debaixo do pano, 

aonde vemos muitas veneráveis produções do Espiritismo serem 

“encobertas” sob a neblina espessa das aparecias festivas de um 

mundo, ainda, profundamente materialista.  

   E assim com Allan Kardec procurava fazer, coube a ele, ao nosso 

estimado médium, eliminar as dúvidas e descobrir a verdade, 

mesmo que isto possa parecer que esteja desenterrando algum 

cadáver em processo avançado de podridão. 

   Sim, a nossa busca será sempre pela Verdade, mas aquela 

verdade simples, sem ofensas, sem ressentimentos, e perfeitamente 

ajustada aos preceitos de liberdade e respeito mútuo... quando, 

dessa maneira, vamos verificando e ajustando o nosso mesquinho 

pensamento ao glorioso pensamento do Divino Amigo de Nazaré. 

   Seja como for, precisamos estar atentos para todo e qualquer tipo 

de manifestação, embora nem sempre pública, que venha a tocar as 

telas sensíveis do sentimento cristão que todos nós temos buscado 

para conquistar, mas, como dissemos acima, sem que a nossa 

palavra seja compreendida de uma maneira que não a de um 

pequenino estudante de Espiritismo, de Espiritualismo, e, muito 

especialmente, de Espiritualidade, pois a nossa intenção deverá ser 

sempre a de um bom aluno diante do seu mestre, que jamais 
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interfere no aprendizado dos seus discípulos que não seja pela sua 

inesgotável paciência!... 

   Por isso mesmo, vamos destacar (a seguir) algumas reflexões que 

fizemos o nosso medianeiro ir buscar na Obra Basilar de nossa 

Doutrina, a começar pelo lúcido e emotivo pensamento do 

Espírito São Luis, ele próprio em vida passada, quando pode 

deixar para as gerações futuras de adeptos da Terceira Revelação a 

sua marca de grande Instrutor da Vida Maior, além, de aqui, 

podermos verificar mais alguns novos e impressionantes 

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS deixados 

entranhados em “O Livro dos Médiuns”, na sua 81ª. edição, 1ª. 

impressão (Edição Histórica), 30 mil exemplares, de 6/2013, da 

maneira como foi publicada pela Federação Espírita Brasileira, por 

meio de um verdadeiro milagre, ou teria sido mesmo uma obra do 

acaso?!... Que o nosso leitor amigo faça a sua própria análise, 

embora devamos considerar as lúcidas palavras de Albert 

Einstein: “Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Deus 

não joga dados com o Universo.” 

_________________ 

 

Carlos Chagas e a equipe do Instituto Oswaldo Cruz, em recepção a Einstein. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Oswaldo_Cruz
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Albert Einstein (Ulm, 14 de março de 1879 — Princeton, 18 de abril de 1955) 

foi um físico teórico alemão. Entre seus principais trabalhos desenvolveu 

a teoria da relatividade geral, ao lado da mecânica quântica um dos dois pilares 

da física moderna. Embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência 

massa-energia, E=mc² — que foi chamada de "a equação mais famosa do 

mundo" —, foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 "por suas 

contribuições à física teórica" e, especialmente, por sua descoberta da lei 

do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria 

quântica.  

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

_________________ 

Um rápido estudo prático sobre a sobrevivencia da alma após 

a morte do corpo carnal e a sua interação cultural, científica, 

e religiosa,  com os seres e os fatos do mundo físico, 

decodificado pela:                                                                               

Nova Ciência da “Numerologia Espírita” 

 

- Página # 384, Segunda Parte, Capítulo XXXI, Dissertações 

espíritas, Acerca do Espiritismo, item VI: 

   Vamos então ver como nos saímos ao desvendar mais esse 

mistério dos Céus: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ulm
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1879
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princeton
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_te%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relatividade_geral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equival%C3%AAncia_massa-energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equival%C3%AAncia_massa-energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_fotoel%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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- 3 + 4 = 7. O mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo Filho 

(São Luis), no século 20. 

- Temos o # 8: O mês (8) de agosto de morte de São Luis de 

França (Vivaldo Filho), no século 13. 

- Temos o # 4: O mês (4) de abril de nascimento de São Luis 

de França (Vivaldo Filho), no século 13. 

   Quando o item VI poderá ser interpretado como as iniciais de: 

VIVALDO. 

   Mas se formos fazer mais uma força nesta preciosa decifração a 

partir dos seguintes # acima: 

- Século 13 de nascimento de São Luis. 

- Século 20 de nascimento de Vivaldo Filho. 

- Capítulo 31 (XXXI): onde se encontra a mensagem de São Luis 

que vem de encontro aos apontamentos que dizem respeito a 

terceiros, e que faz parte da natureza psicológica de Vivaldo Filho, 

sem contar que caiu exatamente numa página (384) desta 

especifica Edição Histórica de “O Livro dos Médiuns” que 

representa a sua vida atual e passada através de um sistema de 

codificação matemática, já que o nosso amigo, hoje, é o médium 

dele mesmo, como um dos sábios diretores da Falange da Verdade 

na execução de determinadas tarefas à Luz da Terceira Revelação:    

   Agora somemos os # acima: 13 + 20 + 31 = 64. Temos aqui o 

exato ano (1964) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis 

reencarnado).  

   E finalizando: 

- Mês e ano desta Edição Histórica (1ª. impressão), pela FEB: 

6/2013. 

   Teremos: 
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- 6 + 2 = 8: Novamente o mês (8) de agosto de morte de São 

Luis de França (Vivaldo Filho). 

- 1 + 3 = 4. Novamente o mês (4) de abril de nascimento de 

São Luis de França (Vivaldo Filho). 

_________________ 

   VEJAMOS AGORA A MENSAGEM DE SÃO LUIS, DESTA 

ESPECÍFICA PÁGINA # 384, ITEM VI (DE VIVALDO), COMO 

SELECIONADA POR ALLAN KARDEC: 

   “Não vos arreceeis de certos obstáculos, de certas controvérsias. 

   A ninguém atormenteis com qualquer insistência. Aos 

incrédulos, a persuasão não virá, senão pelo vosso desinteresse, 

senão pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos, 

sem exceção. 

   Guardai-vos, sobretudo, de violar a opinião, mesmo por palavras, 

ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos fordes, 

tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Nenhum móvel 

pessoal vos faça agir e encontrareis nas vossas consciências uma 

força de atração que só o bem proporciona. 

   Por ordem de Deus, os Espíritos trabalham pelo progresso de 

todos, sem exceção. Fazei o mesmo, vós outros, espíritas.” 

_________________ 

    Por fim, vejamos como a ocorrência aqui se manifesta de 

maneira absolutamente seqüencial e encadeada, pois, em sã 

consciência, nenhum estudante de Espiritismo poderá desconsiderar 

o que acabamos de verificar, recordando que em nosso simplório 

estudo estamos analisando de maneira pública, embora a situação 

se apresente de forma profundamente desconcertante para o nosso 

medianeiro, já que se trata mesmo da reencarnação atual de São 

Luis, a postura desrespeitosa, embora possa ter sido nutrida por sua 

condição de adepta de outra linha de pensamento religioso, apesar 
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de se descaracterizar de valor científico, de um determinado grupo 

fechado de Estudos PSICANALÍTICOS da Internet, quando, dentro 

do texto acima destacado desta Edição Histórica de “O Livro dos 

Médiuns”, vemos a palavra “incrédulos” (que em tudo tem 

haver com a situação vivida pelo nosso estimado irmão Vivaldo, 

neste presente episódio!), cair exatamente sobre o # 17. 

- Quando no 17, temos: O dia (10) e o mês (7) de julho de 

nascimento de Vivaldo Filho (a Reencarnação atual do Espírito 

São Luis, que assina esta específica mensagem, da página # 384). 

   Quando todos nós, que viemos estudando as obras básicas do 

Espiritismo, sabemos que no Capítulo X, na Instruções dos Espíritos, 

A Indulgência, item 21, de “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, São Luis é bastante claro ao nos afirmar que: “vale 

mais que um homem caia, do que vários se tornarem 

enganados ou suas vitimas”. (Nota: Retiramos essa pequena 

passagem da 365º. edição – junho/2009, tradução de Salvador Gentile, Revisão 

de Elias Barbosa, pela Editora IDE, Araras/SP). 

    E dessa maneira, ele, o nosso estimado Vivaldo Filho, vai 

procurando fazer cumprir a proposta sagrada da Terceira Revelação, 

que, antes de qualquer coisa, é a de iluminar os corações humanos 

pelo sentimento harmonioso da fé sempre raciocinada, educando e 

instruindo os seres da Terra pelo valor real que tem as coisas, 

sejam elas espirituais ou meramente materiais, pois tudo deságua 

sempre no Criador da Vida. 

André Luiz (Espírito) 

 Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 08 de setembro de 2016) 
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PRIMEIRA PARTE – Capítulo 2 

   Fala, Dr. Inácio! 

 

   O Espírito Dr. Inácio Ferreira já é bastante popular no meio 

doutrinário do Espiritismo, por suas inúmeras obras pela lavra 

psicográfica do grande médium uberabense Carlos A. Baccelli. 
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   De um só golpe de vista, podemos afirmar que o quadro das 

Vidas Sucessivas de Vivaldo Filho, como a de alguns 

outros personagens que, de alguma maneira, marcaram a vida 

religiosa e social do mundo, como vem sendo apresentado no 

decorrer dos últimos três anos, se descortina de forma 

perfeitamente ajustável aos formidáveis preceitos da Matemática de 

Euclides, quando vemos múltiplas frações de números se manterem 

absolutamente iguais em seu conjunto... Isto, é obvio, que somente 

ilustra a nossa tentativa, junto ao médium-amigo, de fazer com que 

os nosso leitores menos afeiçoados aos cálculos e aos números 

passem a perceber, de uma maneira muito simplificada, embora 

muito eficiente, que toda ocorrência meramente humana, ou 

puramente espiritual, está subordinada a uma série de equações 

que trazem, em si mesmas, todo um conjunto de elementos 

psíquicos e perfeitamente emotivos que, desejemos ou não, nos 

adaptemos a ele ou não, ou o percebamos ou não, fazem parte de 

nossa própria constituição elementar, já que toda a obra da Criação 

vive e pulsa por meio de substâncias magneticamente palpáveis, 

quando possíveis, e eletronicamente irradiantes, quando excitadas... 

 

   Alguns desavisados desejam por um termo ao nosso serviço por 

exclusivo sentimento de despeito, não vendo nada até aqui senão 
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um punhado de informações esquizofrênicas, ou até mesmo um 

amontoado de revelações inadaptáveis ao pensamento lúcido de 

Allan Kardec, perdoe-nos o atrevimento, mas, a nosso ver, seria 

o mesmo que tentar, de maneira aterrorizante, por fim em todas as 

anotações, estudos e pesquisas, produzidas pelas mentalidades 

arrojadas dos tempos medievais, que, apesar dos grandes 

interesses contrários da época, conseguiram deixar para o futuro da 

vida planetária o que, hoje, podemos conceituar como as mais belas 

manifestações da vida cósmica. 

   Por isto, meus caros amigos, deixemos de lado tanta conversa 

infrutífera em torno da vida psicológica e sentimental do nosso 

medianeiro, como se estivessem tentando lhe aureolar com alguma 

maldita coroa de espinhos do século 21, sem que tenham , sequer, 

apertado a sua abençoada mão, ou trocado com ele algumas 

sinceras palavras de estímulo aos seus serviços da Caridade com 

Jesus Cristo, e vamos colocar mais lenha na fornalha do 

trabalho, do estudo, e, muito especialmente, na do 

companheirismo, devotando, não somente a ele, que tudo tem 

feito para realizar o melhor ao seu alcance, mas a todos os fieis 

mensageiros que, de uma maneira ou de outra, estão possuídos 

pelo ardente desejo de iluminar o mundo com a proposta milagrosa 

do Consolador Prometido. 

   Vale a pena mesmo estudar a sua obra mediúnica, pois temos a 

certeza absoluta que, em um ou outro livro, dentre os vinte e quatro 

que já foram psicografados com o auxílio das suas diversificadas 

faculdades psíquicas, visto que há abundante material de reflexão e 

análise sobre os fatos inquestionáveis da Mediunidade, da 

Sexualidade Transcendental e, muito especialmente, da 

Reencarnação Programada & “Múltipla” que, vividos por ele 

mesmo, segundo entendemos, haverá de enriquecer o nosso já 

vasto campo doutrinário, observando ainda que, para os corações 

sempre sedentos de AMOR E PAZ, não há de faltar muitas 

mensagens evangélicas, todas elas direcionadas aos que 

primam por um Espiritismo totalmente devotado à Humildade, à 
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Simplicidade e à Solidariedade, como entendia e vivenciaram Allan 

Kardec e Francisco Cândido Xavier. 

   Jesus foi, continua sendo, e será sempre o Caminho, a Verdade e 

a Vida! 

 

Espírito Inácio Ferreira  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de agosto de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AS MENSAGENS A SEGUIR FORAM PRODUZIDAS PELA CAPACIDADE 

MENTAL E INTELECTUAL DE VIVALDO P. S. FILHO (SÃO LUIS IX), SOB O 

INFLUXO MAGNÉTICO DOS SEUS AMIGOS ESPIRITUAIS DA VIDA 

SUPERIOR: 
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______Vivaldo P. S. Filho______ 
 

 
 

O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA  
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MENSAGEM # 1: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA  

 

A FELICIDADE, QUERIDA CARLINHA, ESTÁ NAQUELE 

SORRISO ALEGRE E GENEROSO QUE OFERTAMOS 

ÀS PESSOAS QUE NOS COMPARTILHA A EXISTÊNCIA, 

POIS SE PODEMOS JÁ EXPRESSAR, POR UM ÚNICO 

SORRISO, TODO O AMOR QUE JÁ TEMOS EM NOSSO 

CORAÇÃO, É CERTO QUE A VIDA E O UNIVERSO 

INTEIRO HAVERÁ DE SORRIR PRA GENTE TAMBÉM, 

SENÃO HOJE, COM CERTEZA NUM BREVE AMANHÃ!  

JESUS LHE ABENÇOE, ESTIMADA AMIGA! 

VIVALDO P. S. FILHO 

(Salvador/BA, 03 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 2: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

MUITO LINDA MENSAGEM, ELAINE!  

REALMENTE, FAZ COM QUE AGENTE PENSE UM 

POUCO MAIS ANTES DE SÓ FICARMOS ESPERANDO 

QUE AS PESSOAS SE INTERESSEM PELA GENTE...  

CREIO QUE, ANTES DE TUDO, PRECISAMOS ENTRAR 

FUNDO NA ALMA DOS QUE AMAMOS, E MESMO DAS 

PESSOAS QUE NEM MESMO TEMOS UM CONTATO 

MAIOR, PARA, AI SIM, VERIFICARMOS SE SOMOS NÓS 

QUE PRECISAMOS DELAS OU SE, ANTES, SERÁ ELAS 

QUE PRECISAM VERDADEIRAMENTE DE UM ABRAÇO 

FORTE, DE UM CARINHO DESEJOSO, OU DE UM 

GESTO DE CARIDADE EM FORMA DE NOSSO 

SOCORRO MATERIAL...  

SE ALGUÉM SE RECOLHE EM SI MESMA, PODEMOS 

TER CERTEZA QUE ALGO NÃO VAI BEM...  
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SENDO ASSIM, E SE ELA NOS PERMITIR, É CLARO, 

LHE DEDIQUEMOS AMOR, PAZ E ALEGRIA, EM 

GESTOS SIMPLES E VERDADEIROS DE BONDADE...  

ELA PROVAVELMENTE ESPERA ISSO DE NÓS, E 

DEUS NOS AGRADECERÁ!...  

ABRAÇOS, QUERIDA AMIGUINHA DO FACEBOOK! 

VIVALDO P. S. FILHO 

(Salvador/BA, 04 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

115 

MENSAGEM # 3: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

NEUSA, QUERIDA!  

QUE IMAGEM MAIS LINDA ESTA... ME COMOVEU 

TANTO QUE ME LEVOU ÀS LÁGRIMAS INTIMAS...  

ACHO ATÉ QUE ME SENTI, LÁ NO FUNDINHO DE 

MINHA ALMA, COMO UM SER MUITO INSIGNIFICANTE 

AINDA, PARTICULARMENTE DIANTE DE UMA 

SENHORA COMO ESTA, UMA MULHER TÃO LINDA EM 

SUA POSIÇÃO ILUMINADA, COMO SE ESTIVESSE 

DIANTE DO PRÓPRIO SENHOR DA VIDA, A BUSCAR, 

DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO E COMPASSIVO DO 

MESTRE GALILEU, UMA LUZ BENDITA QUE PUDESSE 
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ALCANÇAR A TODOS OS CORAÇÕES SOFRIDOS DA 

TERRA...  

QUE DEUS VERDADEIRAMENTE ABENÇOE ESTA 

INCRÍVEL CRIATURA, QUE POSSO HUMILDEMENTE 

CHAMAR DE "MULHER DE LUZ", E A VOCÊ POR TER 

POSTADO NO SEU FACEBOOK TAMANHA DÁDIVA DO 

CÉU!...  

ABRAÇO SUPER CARINHO A VOCÊ E A TODA A 

FAMÍLIA. 

VIVALDO P. S. FILHO 

(Salvador/BA, 13 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 4: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

ISSO MESMO, QUERIDA ROSIMEIRE!...  

CADA UM DE NÓS, COMO CRIATURAS DE DEUS, 

PRECISAMOS ENTENDER QUE JAMAIS SEREMOS 

REALMENTE FELIZES SE NÃO OPTARMOS PELA 

TRILHA GLORIOSA DO "AMOR"...  

JÁ QUE, TAMBÉM, COMO PESSOAS INTELIGENTES 

QUE SOMOS, SABEMOS, OU PELO MENOS 

PRESSENTIMOS, QUE TUDO E TODOS DENTRO DO 

ETERNO E MÚLTIPLOS UNIVERSOS DA ETERNIDADE 

SEM FIM, VIBRA, SE DESENVOLVE, E SE MANIFESTA 

POR MEIO DO AMOR... DESTE SENTIMENTO PURO 

QUE NOS LIGA UNS AOS OUTROS, COMO TAMBÉM 

NOS COLOCA DIANTE UNS DOS OUTROS COMO 

VERDADEIROS IRMÃOS QUE SOMOS...  
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UM GRANDE ABRAÇO, VIU, MINHA AMIGUINHA DO 

FACEBOOK? 

VIVALDO P. S. FILHO 

(Salvador/BA, 13 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 5: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

GILMARA, QUERIDA!  

TALVEZ SEJA POR ISSO QUE A MAIORIA DE NÓS 

SEMPRE ESTÁ COM TÃO POUCOS AMIGOS À 

DISPOSIÇÃO DE NOS AJUDAR, POIS, SEM UMA 

"RAZÃO" QUALQUER QUE POSSA SERVIR DE 

RETRIBUIÇÃO PELA SUA, APARENTE, CARIDADE, NA 

DIREÇÃO DE NOSSA INDIGÊNCIA, SEJA 

SENTIMENTAL, MATERIAL OU MORAL, NADA FAZEM, 

OU SE PERMITEM FAZER POR NÓS...  

TALVEZ, SEJA POR ESTE MESMO MOTIVO QUE, 

CERTA VEZ, SANTA TERESA DE ÁVILA TENHA SE 
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DIRIGIDO AO AMADO JESUS, À SUA FRENTE, E LHE 

DITO, MAIS OU MENOS NESTES TERMOS: "SENHOR, 

PORQUE SERÁ QUE TENS TÃO POUCOS AMIGOS?"...  

CREIO QUE TENHA SIDO PELO FATO DE NOSSO 

SENHOR SOMENTE TER AMOR, CARINHO E 

CONSIDERAÇÃO PARA NOS DAR!... MAS NADA DE 

MATERIAL!...  

POIS BEM, TODOS QUEREM RECEBER DE NÓS 

QUALQUER COISA QUE SEJA, MAS, SE POR NOSSA 

VEZ, NADA TIVERMOS A LHES OFERECER, É CERTO 

QUE LOGO TOMARÃO UM RUMO DIFERENTE DO 

NOSSO.  

ENTÃO, COMO DISSE ALLAN KARDEC, AS DUAS 

MAIORES CHAGAS DA HUMANIDADE É O ORGULHO E 

O EGOÍSMO.  

UM ABRAÇO MUITO CARINHOSO PRA VOCÊ, MINHA 

AMIGUINHA DO FACEBOOK. 

VIVALDO P. S. FILHO 

(Salvador/BA, 14 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 6: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Sem amor a vida não teria sentido algum! 

Abraços, querida Suzany, e siga confiante em Jesus!... 

lembrando-se que a vida é mesmo uma festa, mas que 

precisa ser "consumida" com muita cautela, para que não 

venha a transformar a festa em tragédia!...rsrsr... 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 20 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 7: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Que postagem mais linda, querida Larisa!...  

Realmente, nunca poderemos nos esquecer que Ele, o 

Nosso Cristo Amado, é A LUZ DO MUNDO INTEIRO, a 

ofertar a cada um de seus pequeninos irmãos, em Deus, a 

esperança num novo amanhecer, quando, cada um de nós, 

seres habitantes da Terra ou do Céu, haveremos de 

receber ao cêntuplo cada gota de paz e cada orvalho de 

carinho que tenhamos doado aos nossos familiares, 

amigos e, mesmo, aos desconhecidos, que compartilharam 

conosco da romagem física...  
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Pois, não existe coisa alguma no Universo que possa 

superar o AMOR que sempre "ilumina" e "pacifica" a 

Criação.  

Deus lhe abençoe, e alegria sempre, viu?... Rsrsr... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 21 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 8: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Mas não custa nada, nadinha mesmo, pegar o celular e 

ligar para a pessoa amada, ou querida, e lhe dizer de viva 

voz: TE AMO!... Rsrsrs... 

Ou, até mesmo, pegar o primeiro avião, trem, ônibus, ou 

carroça, e seguir na direção do coração que vibra e palpita 

por nós, sedento de nossa presença e moído pela nossa 

"saudade"!!!...  

Né verdade, querida Solange?... Rsrsrs... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 21 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 9: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Querida Rosí! Não posso e nem mesmo tenho condições 

de contra-argumentar com o sábio pesquisador Dr. Brian 

Weiss, entretanto, como filho de Deus e sinceramente 

devotado aos ensinos de Allan Kardec, quanto aos do 

inesquecível e incomparável médium mineiro Chico Xavier, 

me atrevo a afirmar que o nosso "mundo exterior", tanto 

quanto naturalmente a nossa "vida íntima", estão 

verdadeiramente atrelados por forças simbióticas que nos 

acorrentam uns aos outros...  

Com isso, penso que seria mesmo uma temeridade, pelo 

menos para os próximos milênios da vida humana na 

Terra, crermos que estaríamos em plena condição de nos 

nivelarmos aos Anjos Celestiais, assegurando-nos para 

hoje a condição de seres perfeitamente libertos de todo o 
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mal moral, venha ele de fora ou de dentro de cada um de 

nós, embora o Cristo Amado tenha nos lecionado que o 

Reino de Deus está dentro de cada um de nós mesmos...  

Se é certo que o muito estimado, e competente psiquiatra, 

Brian Weiss não nos desmente por suas palavras, também 

é de todo certo que ele deixou escapar, talvez até de 

maneira proposital, a partir de sua larga experiência 

laboratorial e clinica, visto que todo professor sempre 

requer dos seus alunos o exercício máximo de atenção e 

boa vontade no aprender, que O MUNDO, ASSIM COMO 

TODOS OS ETERNOS UNIVERSOS DE DEUS, se 

entrelaçam e se justapõem, se completam e se 

complementam, se multiplicam e se expandem, tanto 

para fora quanto para dentro de nós mesmos, pois se há 

"tempo" para realizar tudo isso, não temos "espaço" 

algum que possa nos assegurar, de maneira absoluta, que 

vivemos de forma distinta e distante uns dos outros... Já 

que "estamos ancorados às estrelas", como já afirmou 

certo pensador.  

Muita paz, minha muito querida irmã em Jesus Cristo!... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 22 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem postada pelo Facebook na página da minha 

grade amiga Dra. Rosí D´Portilho, competente e sábia 

Psicóloga de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a partir de um 

pequeno comentário feito pelo Dr. Brian Weiss. 
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MENSAGEM # 10: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Jacob a sonhar - El sueño de Jacob (1639) de José de Ribera,  

no Museo del Prado, Madrid. 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escadas_de_Jacob   

Mas, Graças a Deus, querida Maris, creio, a "outra parte 

de você" continua se insurgindo contra as artimanhas e as 

corruptas intenções daqueles que, infantilmente, tentam 

nos jogar para dentro do fosso de lama e trevas onde se 

debatem, queixosos e azedos, egoístas e desrespeitosos, 

quando, na verdade, não imaginam que somos pessoas 

que nem elas mesmas, tão carentes de atenção e afeto, 

carinho e respeito, embora já conscientes de que a VIDA 

PERFEITA está a um pequeno passo adiante de nós, pois, 

como filhos do Altíssimo que somos, nada impede que 

subamos a ESCADA DE JACÓ, perfeitamente iluminada 

pela chama viva do amor, assegurando-nos a Liberdade  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Ribera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escadas_de_Jacob
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plena, por caminhos eternos da nossa Eterna 

Experiência com Deus!...  

Vivamos com Amor, e no Amor!... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 23 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 11: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Realmente, amiga Adriana! como é bom pararmos um 

pouco diante do altar da nossa consciência, seja de dia, 

pela tarde, ou pela noite a dentro, e podermos devotar, 

nem que seja alguns poucos minutinhos de nosso tempo, 

para AGRADECERMOS AO PAI CELESTIAL, por tantas 

benção que vem se derramando sobre as nossas cabeças 

desde o primeiro instante de nossa atual existência...  

Pois, só em podermos respirar e sentir o aroma inebriante 

da criatura divina que nos acolheu em seu útero (e mesmo 

que tenhamos sidos gerados em laboratório sob as 

claridades da Ciência humana!.. Rsrsrs), registrando em 

cada um de nós, que representa cada filho nascido, A 

ESPERANÇA FELIZ DE TODA A SUA VIDA, e que a 

conhecemos pelo glorioso título de Mãe, já seria mais que 

suficiente para que, por toda a nossa insignificante 
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trajetória sobre a face do planeta, buscássemos 

agradecer, e agradecer sempre, a dádiva do dia, da noite, e 

de toda a eternidade, já que, verdadeiramente, somos os 

Imortais Herdeiros de Deus!...  

Um forte abraço. 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 23 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada amiga da Internet. 
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MENSAGEM # 12: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

À proporção que o homem vai caminhando, seja na Terra 

ou no Espaço, vai verificando a Verdade absoluta da 

mensagem Libertadora, e profundamente Instrutiva do 

Cristo Amado: AMAI-VOS UNS AOS OUTROS COMO EU 

VOS AMEI, quando deveremos aplicar essa Lei de Justiça, 

Amor e Caridade no dia a dia de nossas vidas, então, 

abrindo a nossa mentalidade para estágios de 

consciência perfeitamente integrados ao Pensamento 

Superior da Criação, descortinando para cada um de nós 

uma idéia que, por enquanto, somente por meio da 

Mecânica Quântica, somos capazes de entender: O 

'ESPAÇO' REALMENTE NÃO EXISTE!...  

Assim, abrindo "espaço" (rsrsrs) para o conceito muito 

simples de Jesus, que é o de vida "perfeita e solidária" 

entre todas as criaturas filhas de Deus!...  
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Entretanto, a Mediunidade está ai, como ferramenta 

excelente, se nas mãos de excelentes médiuns, a 

testemunhar sabedoria e luz, bênçãos e paz...  

Beijos amiga! 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 24 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem postada pelo Facebook na página da minha 

grade amiga Dra. Rosí D´Portilho, competente e sábia 

Psicóloga de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a partir de um 

pequeno comentário feito por ela sobre a nossa postagem do 

dia 22/08/2016, em relação a um texto do Dr. Brian Weiss. 
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MENSAGEM # 13: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Certa vez, quando eu me encontrava aborrecido com uma 

determinada pessoa de meu relacionamento, de surpresa, 

apareceu-me o querido benfeitor espiritual Chico Xavier, e 

me disse aos ouvidos carnais: - "VIVALDO, MEU FILHO! 

VOLTE LÁ E TRATE IMEDIATAMENTE DE VOLTAR A 

FALAR CM AQUELE NOSSO IRMÃO... NOS DIAS DE 

HOJE, SERIA MESMO UM GRANDE E 

DESNECESSÁRIO LUXO PERDERMOS AMIGOS".  
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Então, muito envergonhado, tratei de seguir o conselho do 

meu sábio diretor espiritual da Vida Maior... Rsrs...  

E assim vou tentando fazer amigos, aqui e ali, levando a 

cada um deles a palavra sempre luminosa dos Espíritos de 

Luz pela Orientação de Allan Kardec!...  

Obrigado, queridíssima Regiane, pelo seu carinho. 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 24 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada pessoa da Internet que acabara de aceitar a 

nossa singela amizade pela Internet.  
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MENSAGEM # 14: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Sinceramente, querida Melissa, eu creio até que "o maior 

percentual de perfume", senão no campo físico, mas no 

Plano da Verdade, que corresponde ao nosso Espírito 

Imortal, fica naquele que o doa, oferecendo aos outros o 

que há de melhor em si mesmo, que é a gentileza, o afeto, 

o carinho e, principalmente o AMOR, que naturalmente já 

passa a lhe nivelar com os anjos queridos e delicados do 

céu!...  

Um forte abraço, carregado de muita paz saúde e luz, para 

você toda a sua família. 

Vivaldo P. S. Filho  
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(Salvador/BA, 26 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada pessoa da Internet que acabara de aceitar a 

nossa singela amizade pela Internet.  

A nossa intenção não é a de infantilmente tentar “corrigir” os 

grandes provérbios dos sábios antepassados chineses, mas 

apenas dar um foco novo para uma idéia milenar, sempre com 

muito respeito e muita veneração ao pensamento cultural das 

nacionalidades do nosso mundo terreno. 
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MENSAGEM # 15: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

É esta uma grande verdade, querida Andréia! Aliás, 

humildade e simplicidade são qualidades que tem faltado 

à maioria de nós mesmos, todos nós nos esquecendo de 

viver a mensagem-luz de Nosso Senhor Jesus Cristo, isto, 

particularmente, em se tratando dos Cristãos de qualquer 

denominação religiosa, de uma maneira geral...  

Mas dentro desse contexto que você, minha amiga, acaba 

de se referir, da maneira pela qual muitos "astros" e 

"estrelas" do cinema, da TV, do teatro, e da música, se 

colocam diante dos seus inúmeros fãs e admiradores, 

"tanto no Brasil como no exterior", temos um outro exemplo 

muito marcante de Vida Moral, de como exemplificou o 

respeito que todos eles, os artistas, devem ter para com as 

pessoas que lhes dedicam carinho e até mesmo 

veneração, muitas vezes gastando o dinheiro que haviam 

reservado para a compra de uma peça de roupa ou mesmo 
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de um pedaço de pão, que foi o de Elvis Presley, o eterno 

Rei do Rock and Roll, quando ao ser questionado por um 

repórter se ele, Elvis, não se sentia incomodado pelo 

excesso de assedio vindo das pessoas...  

A sua resposta, foi direta, e à queima-roupa: "Eu ficaria 

muito mais preocupado, se eles não me procurassem."  

E a sua vida artística, quanto pessoal, foi um exemplo 

vivo de como cada um de nós devemos tratar uns aos 

outros, não só com humildade e simplicidade sinceras, 

como por peio da generosidade e da Caridade, ofertando 

o que temos de melhor aos que mais carecem de 

carinho, socorro e auxílio...  

Que Deus salve o povo brasileiro em sua caminhada de 

lutas morais, quando, nenhum de nós, independentemente 

de crenças, classes sociais, raça, sexo, ou ideologia 

política, poderemos nos esquecer que a nossa existência 

aqui na Terra é somente uma pequenina fração de vida 

que consumimos diante da Eternidade!... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 27 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada pessoa da Internet que acabara de aceitar a 

nossa singela amizade pela Internet.  

Esta singela nota ao post do Facebook, em nos referindo aos 

marcantes exemplos de vida artística e pessoal de Elvis 

Presley, fizemos a partir do comentário feito por ela, a nossa 

nova amiga da Internet, sobre os exemplos de simplicidade da 

querida cantora sertaneja MARÍLIA MENDONÇA. 
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MENSAGEM # 16: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Querida Aninha! Sem dúvida, não há lugar mais acolhedor 

e mais confortável de cair que não seja diante da profunda 

misericórdia de Nosso Senhor, pois, se de um lado, já 

podemos nos atrever a seguir os seus passos sem que 

estejamos, ainda, totalmente imbuídos da sincera e 

fervorosa compreensão de sua Lei de Justiça, Amor e 

Caridade, por meio das nossas ações diárias defronte 

aos nossos irmãos e companheiros de caminhada 

terrena, não podemos nos esquecer, sob hipótese 

alguma, que Ele, o Senhor Supremo da Vida, confia em 

nossa capacidade de transformação...  
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Quando poderemos elevar os nossos pensamentos à 

níveis melhores de Cultura e Beleza, Paz e Saúde, 

embora estejamos ainda, e tão somente, Lhe recebendo ao 

coração, geralmente muito angustiado e sofrido pela 

tremenda falta de tolerância de uns para com os outros, 

como se não soubéssemos fazer nada mais do que 

petitórios...  

Se cairmos por imprevidência, ou até por má vontade, 

recordemos, diante dos seus Santos pés, que, acima de 

tudo, estamos encarnados no solo da Terra para 

confundir a ignorância, "aprimorar os nossos 

sentimentos", e alongar os nossos horizontes, por 

conta da nossa filiação com Deus, por meio dEle!...  

Viva Jesus de Nazaré! 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 27 de agosto de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada pessoa da Internet que acabara de aceitar a 

nossa singela amizade pela Internet.  
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MENSAGEM # 17: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Uma grande verdade esta, embora, à distância, os 

mantenhamos em nossas preces e orações, já que, se não 

nos é permitido conviver com o inimigo, isto não quer 

dizer que não possamos, de alguma maneira, lhe 

beneficiar, pois não podemos nos esquecer que Jesus nos 

pede para nos reconciliar com ele, com os nossos 

desafetos, enquanto ele se encontra a caminho...  
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Precisamos vibrar no amor e na paz, onde quer que 

estejamos, ou de que maneira estejamos vivendo!...  

Um carinhoso abraço, querida amiga Aparecida!... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 01 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma 

determinada pessoa da Internet que acabara de aceitar a 

nossa singela amizade pela Internet. 
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MENSAGEM # 18: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

PRA JESUS, LEVANTAR A CABEÇA SIGNIFICA 

ELEVARMOS O PENSAMENTO AOS CÉUS E ROGAR 

PELA HUMANIDADE INTEIRA... SEM QUE ESTEJAMOS 

MINUCIANDO SE AS PESSOAS, QUE MESMO NOS 

DEPOSITAM DESCONFIANÇA E MALQUERENÇA, VÃO 

NOS ALCANÇAR AS BOAS INTENÇÕES!...  

POIS ENTÃO, MINHA MUITO QUERIDA AMIGA, SILVANI, 

CONTINUE ASSIM MESMO, COM A SUA CABEÇA 

ERGUIDA PARA O ALTO E O SEU BELO CORAÇÃO 

AMANDO, MESMO AOS INGRATOS...  

E VOCÊ SERÁ FELIZ PARA SEMPRE, SENÃO HOJE, 

MAS COM CERTEZA NO GRANDE AMANHÃ!... E JESUS 

HÁ DE LHE AGRADECER PELAS DORES E PELAS 

LÁGIMAS QUE TIVERES DERRAMADO PELO MUNDO 

INTEIRO, AINDA TÃO ANGUSTIOSAMENTE 

INSUBMISSO À VONTADE DE DEUS...  
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Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 03 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma querida 

amiga do interior de Minas Gerais. 
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MENSAGEM # 19: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

O QUERIDO LAMA ESTÁ MAIS DO QUE CERTO, 

ENTRETANTO, QUERIDA TELMA, NA VIDA DE DEUS 

PRECISAMOS ESTAR CONSCIENTES DE QUE TANTO 

O PASSADO QUANTO O FUTURO SÃO MEIAS 

VERDADES DENTRO DO NOSSO ESQUEMA 

REENCARNATÓRIO, POTENCIALIZANDO O NOSSO 

PRESENTE...  

OU SEJA, SE CAMINHARMOS NO MUNDO SEM A 

PRESENÇA DA HISTÓRIA QUE FICOU PARA TRÁS, OU 

MESMO SEM O DESTINO QUE NOS AGUARDA A 

DIANTE POR FORÇA DE NOSSA ATENÇÃO E DA 
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NOSSA BUSCA INCESSANTE PELO FUTURO DE PAZ, É 

CERTO QUE O PRESENTE FICARÁ UM TANTO 

CAPENGA, POIS ESTARÁ LHE FALTANDO, 

EXATAMENTE, AQUELE DESEJO TODO ESPECIAL DE 

PROGREDIR, CRESCER E SE ELEVAR NA 

ETERNIDADE COM DEUS!... 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 03 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma querida 

amiga do Estado da Bahia.  

   

Aliás, foi o próprio Espírito do querido Dalai Lama que nos 

orientou nesta psicografia, já que o seu desejo era o de 

acrescentar um “algo mais” ao comentário dele mesmo, que, 

segundo ele, ficou desprovido de racionalidade, já que apesar 

da boa intenção de quem o divulgou, redimensionou a sua 

palavra de maneira limitada, criando determinado limite à 

compreensão total do seu pensamento inicial. Ele ainda nos 

sugere a seguinte canção: 

https://www.youtube.com/watch?v=sU9fClvdo5s  

https://www.youtube.com/watch?v=sU9fClvdo5s
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MENSAGEM # 20: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

QUERIDA AMIGA, VALDIRENE! ESTAMOS TÃO 

INTIMAMENTE LIGADOS UNS AOS OUTROS, E UNS 

PELOS OUTROS, QUE REALMENTE FICA IMPOSSÍVEL 

RECONHECER QUEM SÃO OS NOSSO IRMÃOS OU 

FAMILIARES, AMIGOS OU INIMIGOS, VISTO QUE A 

VIDA NA TERRA, EMBORA MUITO LIMITADA, QUANTO 

NAS DIMENSÕES DO ESPÍRITO LIBERTO, SEMPRE 

MAIS ESTUANTE, EXECUTA PARA CADA UM DE NÓS, 

SERES SUBSTANCIALMENTE INTEGRADOS AO TODO 

MISERICORDIOSO, TUDO O QUE DESEJAMOS E TUDO 

DE QUE NECESSITAMOS, SEMPRE NOS TRAZENDO, À 

PRESENÇA, AS PESSOAS COM AS QUAIS ESTAMOS 

LIGADOS, SEJA PELOS LAÇOS DO AMOR OU DO 

ÓDIO...  
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CERTAMENTE, PORQUE O PAI CELESTIAL DESEJA 

QUE OS AMEMOS DE TODO O CORAÇÃO!...  

PORTANTO, MINHA GENEROSA NOVA AMIGA DO 

FACEBOOK, VAMOS CONTINUAR TRABALHANDO PELA 

REALIZAÇÃO DO "BEM INCONDICIONAL", 

DERRAMANDO SOBRE CADA CRIATURA, NOSSO 

FAMILIAR OU NÃO, AMIGO OU DESAFETO, O QUE DE 

MELHOR TEMOS EM NÓS, NÃO LIMITANDO 

SENTIMENTO E NEM PREVENDO FALÊNCIA...  

POIS DEUS CUIDA DE NÓS COM MUITO MAIS 

HABILIDADE E PREVIDÊNCIA DO QUE AS AVES DO 

CÉU CUIDA DE SEU PRÓPRIO ALIMENTO, ISTO, A 

CADA DIA E A TODA HORA!...  

MUITA PAZ, FELICIDADE E ALEGRIA SEMPRE!!! 

 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 03 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma nova 

amiga do Estado de Minas Gerais, em forma de um carinhoso 

alerta sobre determinadas postagens de baixo conteúdo moral, 

já que a nossa meta, quanto o nosso objetivo, enquanto 

Cristãos, é o de promover no mundo a mensagem pacificadora 

da Boa Nova do Cristo Amado, embora também precisemos 

reconhecer que muitas pessoas, apesar de merecerem todo o 

nosso respeito e consideração evangélica, estão mesmo é 

precisando de uma boa “corrigenda”, como aquela que, muito 

provavelmente, deixaram de receber na infância pelos seus 

desatentos pais.  

Se a lei humana nos permite repreender, pois que 

repreendamos! Mas que, antes de tudo, Eduquemos!... 
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MENSAGEM # 21: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Já eu não concordo, querida Kristal!... Rsrsr...  

Na verdade, se não estivermos bem intencionados diante 

de qualquer situação na vida, seja na busca de um 

grande e verdadeiro amor, ou na aptidão de uma tarefa 

profissional, será mesmo impossível que venhamos a ter 

sucesso que nos permita uma felicidade qualquer, mesmo 

que relativa, já que estamos todos por aqui numa busca 

incessante pela Felicidade Maior, seja no Céu da Terra, ou 

em qualquer outra parte do Universo Infinito de Deus, que 

possa nos acolher o coração sempre bem 

intencionado, e, invariavelmente, carregado de 

sentimento puro!...  
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Boa intenção, no entendimento dos Espíritos de Luz, 

significa "AMOR", "CARINHO", "RESPEITO", "AFETO", 

"DEVOÇÃO", enfim, tudo o que a gente, como criaturas 

substancialmente sentimentais, precisamos de receber e 

dar!... Rsrsrs... 

Enfim, não sei como haveremos de "procurar um parafuso" 

que deva estar solto dentro de nossa cabeça, sem que 

antes nos dediquemos a jogar o lubrificante maravilhoso do 

Amor nas demais engrenagens de nossa alma, a 

começar pelo nosso próprio coração!...  

EMMANUEL, POR MEIO DE CHICO XAVIER, TANTO 

QUANTO ALLAN KARDEC, O GRANDE DESBRAVADOR 

DO ESPÍRITO, AFIRMA-NOS QUE NASCEMOS E 

RENASCEMOS EM BUSCA DE "EVOLUÇÃO", E NÃO 

CONSEGUIREMOS ESSE DESIDERATO SEM A 

COMPANHIA AMADA DE NOSSA ALMA... "A ALMA 

QUERIDA DE NOSSA ALMA...”  

PORTANTO, MINHA QUERIDA KRISTAL, O QUE 

FALAMOS A POUCO ESTÁ PERFEITAMENTE DENTRO 

DO CONTEXTO!...  

POIS, ENTÃO, QUE ABRAMOS O CORAÇÃO PARA O 

AMOR!... POIS SEM ELE, NADA FEITO, DENTRO DO 

COMPLEXO SISTEMA DE MUNDOS (MENTAIS!) 

PARALELOS, QUANTO ETERNOS! 

ANTES DE "CONSERTAR" A CABEÇA, VAMOS 

"ILUMINAR" O NOSSO CORAÇÃO!... rsrs...  

Abraços, querida amiga! 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 04-05 de setembro de 2016) 
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Nota: Mensagem, em encaminhada pelo Facebook a uma nova 

amiga, em forma de um carinhoso alerta sobre determinadas 

postagens que aparecem na Internet. 
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MENSAGEM # 22: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Olá, querida Ica, sempre será uma imensa alegria fazer 

novas amizades, seja aqui em meu simplório bairro de 

Salvador, na Bahia, como na região sombria da França, 

que abriga os nossos irmãos desesperados da guerra, que 

infelizmente não tiveram, ainda, a felicidade de serem 

acolhidos "de verdade" no coração daqueles que mais 

possuem e que, por enquanto, muito pouco compartilham...  

Por isso mesmo, minha cara irmã brasileira, como crentes 

em Deus, em qualquer religião que estejamos 

temporariamente transitando pelo mundo, procuremos dar 

o nosso exemplo de bondade, respeito, solidariedade, 

e, acima de tudo, de sincera Caridade... Já que é isto 

que o Senhor da Vida espera de nós!...  

Naturalmente, que não estamos aqui julgando e nem 

condenando, absolvendo e nem perdoando a ninguém, 

pois não temos esse poder, por conta de nossa própria 

desvalia pessoal, mas, unicamente, trazendo à nossa 

lembrança a mensagem imortal do AMOR, como Jesus 

Cristo nos legou há mais de dois mil anos passados...  
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Que o Brasil seja sempre louvado pela sua história de paz 

e respeito ao próximo! 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 08 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a uma nova 

amiga, que acabara de nos aceitar como contato pela Internet, 

recordando que essa mensagem veio à baila um dia após as 

comemorações do Dia da Independência no Brasil. 
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MENSAGEM # 23: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Querido amigo! Refugia-te na esperança de uma Vida 

Melhor... seguindo confiante, nesta atual experiência 

terrena, como se já estivestes diante do Altar da glória 

celeste...  

Esquece o passado de tormentas, e as ingratidões dos 

seres, nosso irmãos pequeninos diante de Deus, que, 

ainda, não souberem, ou não desejaram, te compreender, 

esforçando-se, a cada passo do caminho, para não 

entregar o próprio coração à melancolia, ou à tristeza...  

Compreendendo, você, que se hoje somos vítimas da 

ignorância de muitos, ou até da maldade de alguns, é 

porque, por enquanto, precisamos intensamente de 

derramar algumas pequeninas lágrimas que possam nos 

encharcar a alma criminosa do passado distante, ou 

mesmo próximo, "por benditas ofertas de luz", sem que, 
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no entanto, nos sintamos defrontados por qualquer 

desistência diante de nossa profunda necessidade de 

vitória, sobre nós mesmos!...  

Sigamos com fé, e em paz, com Jesus Cristo.  

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 11 de setembro de 2016) 

Nota: Mensagem encaminhada pelo Facebook a um 

determinado grupo Espírita da Internet, que acabávamos de 

conhecer e curtir. 

Ao escrever mediunicamente essa mensagem, notamos a 

presença amorosa de André Luiz a nos ajudar a escrevê-la, 

porém, quando viemos para o notebook encaixá-la em nosso 

livro de agora, ele nos esclareceu que a sua participação, aqui, 

fora, unicamente, a do assistente espiritual amoroso, já que, 

em verdade, ele apenas recorreu aos dispositivos de nosso 

Espírito para a execução da tarefa, que, em verdade, cabia a 

mim mesmo. (Rsrsrs). 
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MENSAGEM # 24: O Médium do Presente 
A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

Você faz bem, Vilma!...  
 

Quem espera e ora, acrescentando as boas ações, 
sempre encontra solução paras dificuldades da vida 

humana... Não é verdade? 
 

Geralmente, as pessoas que pensam com Jesus e agem 
procurando agir como Jesus nos ensinou, são taxadas 

de esquizofrênicas, ou coisa que o valha... 
 

Sem saberem eles, os adversários gratuitos do Divino 
Amigo, que o mundo está desabando exatamente por falta 

de gente, por aqui, que viva em Espírito como nos foi 
ensinado pelo Mestre... 
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Ai fica cada um de um lado tentando fazer a sua parte, uns 
no mal e outros, graças a Deus, no bem... 

 

No final das contas, todos vão receber aquilo que 
tiverem semeado... 

 
Entendeu, minha amiga? 

 
Estamos aprendendo juntos!!! Eu aqui e você ai... 

 
E vamos caminhando para frente e para o Alto!! 

 
Sempre busque estudar o Espiritismo, particularmente 

pelos livros de Chico Xavier, que se seguem aos de Allan 
Kardec... 

 
Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 02 de setembro de 2016) 

Nota: Diálogo mantido pelo Facebook com uma companheira 

iniciante de Espiritismo.  

 

 

 

Final  
Da 1ª. Parte 
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SEGUNDA PARTE 

As Mensagens 

Dos Espíritos Superiores 

                             

 

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela 

riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário.  

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

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

Ciência (segundo já fora nos 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). 

   Outra ocorrência que devemos acolher, é exatamente a de essa específica Cidade 

Espiritual dos Níveis Superiores da Terra, Nosso Lar, (embora umbralina) está 

localizada na 8ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, já que todo o projeto de Revelações 

Espirituais em torno de suas existências passadas, e de outras tantas pessoas de seu 

conhecimento, ou não, estarem, invariavelmente, anexados, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, ao número nove (9), referente ao 

mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo mediúnico concluiu a 

obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatida nas demais obras de sua lavra 

psicográfica, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB). 

(Da obra “LUZ A FRENTE”, cap.: Pelos Espíritos André Luiz/Hernani G. Andrade) 
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Alice Faye 

 

   Alice Faye, nome artístico de Alice Jeane Leppert (Nova York, 5 de maio de 1915 – Rancho 

Mirage, 9 de maio de1998) foi uma atriz e cantora estadunidense. Faye foi uma das principais 

estrelas de sua época, com um lugar permanente na história do cinema. Ela se tornou a estrela 

No. 1 de bilheteria da 20th Century Fox antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é 

também lembrada por ter apresentado pela primeira vez a música que ganhou o Oscar de 

melhor canção original,You'll Never Know, no filme Hello, Frisco, Hello de 1943. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1915
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rancho_Mirage
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rancho_Mirage
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_can%C3%A7%C3%A3o_original
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_can%C3%A7%C3%A3o_original
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hello,_Frisco,_Hello
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_Faye
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Confiança, Fé e Caridade 

CAPÍTULO 1 

Pelo Espírito Alice Faye 

    

   Temos tanto o que dizer, mas infelizmente o nosso tempo é curto 

e, como todos bem já devem saber, cada tempo perdido em 

lamúrias e lamentações será sempre um elo nosso de ligação com 

as sombras de nós mesmos, invariavelmente, arrojando-nos a mais 

trevas e a mais perdição... 

   Não que a nossa intenção, a dos Mensageiros Espirituais que aqui 

voltam do Mais Alto com a vontade muito saudável de lutar e servir 
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pela causa do amor e do trabalho, seja a de machucar ainda mais 

os nossos corações já tão machucados pelas refregas da vida de 

ontem, mas, antes de tudo, de observar o quanto ainda 

precisamos nos deter na execução de tarefas que realmente 

nos elevem o Espírito, muitas vezes cansados, mas que jamais 

poderá está esgotado, pois no serviço mesmo de renovação de 

nossas almas, pela Caridade, pela Humildade e pela Simplicidade, é 

que haveremos de encontrar a felicidade real, perfeita em Deus, 

sem que qualquer mácula de materialidade possa lhe obscurecer a 

trajetória rumo ao Infinito. 

  

Irmã Dulce e Albert Einstein 

   Sejamos um sábio cientista ou uma venerável religiosa, homens e 

mulheres comuns, ou não, diante das agruras da vida, sejam elas 

materiais ou morais, sempre seremos convidados pela nossa 

consciência a seguir os passos que nos cabe empreender, sem que 

tenhamos que nos recorrer da memória, somente, para saudar as 

dores e as mágoas passadas, como se isso pudesse valer alguma 

coisa para a execução de nossas tarefas presentes e futuras... 

   Se precisamos ter fé e confiança, não podemos permitir que a 

desilusão e a antipatia dos outros, em relação a nós mesmos, e vice 

e versa, venham a ser motivos para a nossa desconcertante 

vocação para o naufrágio... 
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   Como apóstolos da Nova Fé, os espíritas, em particular, deverão 

ser os primeiros a se conscientizar da necessidade de deixar para 

traz todo o mal, seguindo para a frente: 

   Soberano. 

   Justo. 

   Fortalecido em Deus e profundamente caridoso. 

   As minhas palavras, por mais insignificantes que sejam, isto, 

somente em relação a minha acanhada personalidade espiritual, 

pois nada sou, são os votos de serviço, devoção, e amor, que já 

cruzaram os Horizontes Largos do Invisível na direção da Terra, por 

meio de outras comunidades de seres espirituais que tem procurado 

incentivar os homens e mulheres materiais pela Educação do 

Evangelho. 

 

   Pois, que nenhum de vocês tema a palavra do Messias. 

   Sexo e amor se definem pela devoção à Deus. 
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   Por isso mesmo, não se atemorizem diante das mentalidades 

angélicas que, vez por outra, descem do Paraíso Celestial com a 

intenção de nos educar e nos instruir pela força e pelo poder das 

palavras do Senhor, já que o AMOR, indiscutivelmente, será 

sempre uma peça preciosa do erário divino nas mãos daqueles que 

lhe respeita os princípios de lealdade, fraternidade e solidariedade... 

   Como já nos alertou o querido Emmanuel (por Chico Xavier), se 

algo não está dando certo dentro do nosso ambiente social ou 

familiar, que tomemos outros rumos, procurando exercitar a nossa 

verdadeira lealdade à Jesus Cristo onde o nosso coração se 

aconchegar, e a nossa consciência não reclamar. 

   Deus nos vê e nos ouve por toda a ação. 

   Se nossa intenção for boa, tudo estará perfeito para Ele, quanto 

para nós mesmos. 

   Confiemos, meus irmãos e minhas irmãs. 

    

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 01 de junho de 2016) 

   Nota do médium: Todos os verdadeiros instrutores da Vida Maior, 

desde Allan Kardec aos dias atuais, são unânimes em nos afirmar que 

“esquecer todo o mal” não quer dizer “que o mal não exista”, já que seria 

mesmo um contra-senso, diante de tantas amarguras e tantos desatinos 

por qual passam os homens, intimamente falando, acreditarmos que ele, 

infelizmente, não fizesse, ainda, parte da psicologia dos seres ainda 

atrasados da Terra. 

   O que essa querida Amiga Espiritual está nos dizendo é que não 

paremos diante das imensas maldades perpetradas pelos seres 

encarnados, ou desencarnados, senão o tempo suficiente para avaliarmos 

a moral do mundo e a nossa decidida ação no bem imortal, estejamos no 

corpo de carne ou já transitando pelos mundos invisíveis.  

   Outro ponto de relevância para o nosso estudo, dentro do seu 
pensamento muito lúcido e esclarecido, não nos esquecendo que essas 
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Entidades da Luz foram pessoas de grande cultura na Terra antes de 
desencarnarem, até mesmo por força da própria profissão, é o fato de ela 
ter deixado essa carta espiritual em Homenagem à Lei do Divórcio 
(Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977), que, segundo ela mesma, 
fez com que a justiça brasileira desse condições aos seres encarnados de 
tentarem corrigir uma situação que, a rigor, já havia começado errada. 
 
   Como costumava dizer Chico Xavier: “Há encontros que são 

verdadeiros reencontros. Mas há reencontros que são 

verdadeiros desencontros.” 

  Uma apreciação mais detida em “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, em seu capítulo XXII, NÃO SEPAREIS O QUE DEUS 
JUNTOU, item 5: O divorcio, poderá tranqüilizar e esclarecer aquelas 
pessoas que passaram, ou estejam passando, pelo processo de 
separação legal, ou não. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiCtYT-rofNAhWGqR4KHeMvBJQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2Fleis%2FL6515.htm&usg=AFQjCNFklSMJFPMzX2MvfdEZmZhc6pmmCg&sig2=vhgtPt6dLJ7PpKoQFxU1ag&bvm=bv.123325700,d.dmo
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Carmem Miranda 

 

   Maria do Carmo Miranda da Cunha GOIH • OMC 
[1]

 (Várzea da Ovelha e Aliviada, Marco de 

Canaveses, 9 de fevereiro de 1909 — Los Angeles, 5 de agosto de 1955), mais conhecida 

como Carmen Miranda, foi uma cantora e atriz luso-brasileira. Sua carreira artística 

transcorreu no Brasil e Estados Unidos entre as décadas de 1930e 1950. Trabalhou no rádio, 

no teatro de revista, no cinema e na televisão. Foi considerada pela revista Rolling Stone como 

a 15ª maior voz da música brasileira. Um ícone e símbolo internacional do país no exterior. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Infante_D._Henrique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_M%C3%A9rito_Cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmen_Miranda#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_da_Ovelha_e_Aliviada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1909
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_portuguesa_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmen_Miranda


         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

166 

. 

  

 

Alegria em Nós 

CAPÍTULO 2 

Pelo Espírito Carmem Miranda 

    

    Geralmente, as pessoas, às quais me incluo, têm a falsa 

impressão de alegria e felicidade nas coisas mais absurdas!... 

   Geralmente, somos defrontados, no dia a dia da vida, por 

pequeninas ações do cotidiano em forma de festejos e 

congraçamentos sociais, como se esses “encontros festivos” 

estivessem realmente em conexão com a verdadeira alegria, pela 

qual poderíamos converter as lágrimas e as dores dos momentos de 

tristeza e solidão em formosas orquídeas da esperança e da 

sinceridade entre criaturas que, em tese, devem se amar e se 

compreender... 

   De início, é certo que vocês, meus irmãos da vida planetária, já 

devem estar percebendo que, em nada, estamos de acordo como 
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vem sendo conduzidas as festividade humanas, seja no esporte, na 

cultura do entretenimento, e mesmo do lazer, pois se vemos muitas 

gente se sentindo “bem” com a vida que estão levando nessas 

aglomerações da cultura e da arte, mesmo da política e da ciência, 

sempre conduzidas por mãos hábeis na orquestração dos “comes e 

bebes”, vamos também observar que muitas dessas pessoas 

haverão de passar “muito mal” quando estiverem a passar, em 

definitivo, para o Lado de Cá, não somente pelo fato de terem se 

aproveitado em demasia das lautas mesas do cardápio carnívoro e 

alcoolizado dos seres humanos, mas, sobretudo, por terem se 

permitido, bem lá no íntimo de seus corações, se encorajarem a 

outros tipos de festividades que não os da cultura e do 

entretenimento sadio, por força dos seus pensamentos 

pecaminosos e cheios de voluptuosidades parasitárias... 

___________________ 

 

“A maior tragédia da minha vida foi ter vendido cachaça”  

– Chico Xavier  

(Ao comentar sobre o tempo de jovem que trabalhou no empório em Pedro Leopoldo). 

___________________ 
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   Infelizmente, na maioria dos casos e ocasiões nas quais estamos 

nos defrontando, quando partimos daqui para ai na condição de 

singelos protetores desencarnados, temos visto uma imensa 

quantidade de irmãos, encarnados e desencarnados, numa 

imprevidente troca de vapores espirituais enfermiços, dificilmente 

nos dando condições de verificar onde começa e onde 

termina as obsessões que passam a nutrir, uns pelos outros, 

com todo o gosto dos partícipes das festividades babilônicas, pelo 

menos aquelas que mais se comparavam aos depósitos humanos de 

carne e depravação... 

   Evidentemente, que pela minha própria índole romântica e alegre, 

não sou contra os “encontros sociais”, o lazer, e nem tão pouco aos 

prazeres que, de uma maneira geral, são proporcionados pela 

cultura do esporte, mas eu fico a me perguntar: COMO PODE O 

HOMEM TERRENO, SE COMPORTAR DE MANEIRA TÃO MAL 

EM AMBIENTES DE NATUREZA TÃO ELEVADA?... 

  

   Sim, porque sabemos que tudo vem de Deus. 

   Toda forma de alegria será sempre uma centelha de amor e 

carinho, ternura e felicidade, que fora depositada em nossos 

corações, e em nossa vida, como forma de nos encantar a 

existência, seja ela nos Planos Invisíveis ou ainda na Terra, não 

importa. 
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   Realmente, toda ocorrência de natureza sadia vem sempre de 

Deus. 

   O problema é que os homens, infelizmente, tem se permitido 

fazer com que essas homenagens de “ALEGRIA EM NÓS” se 

apresentem no mundo como meras representações do que de pior 

existe nos mundos primitivos da Terra...  ou os meus irmãos 

encarnados acreditam que esses seres horrendos, que habitam os 

seus mais terríveis pesadelos, só existem, mesmo, em seus sonhos 

de pecado e prazer sem pudor, sem respeito e sem qualquer valor 

para o coração?... 

   Pois podemos assegurar a cada um de vocês, meus filhos da 

alma, que por cada gota de cerveja tomada, como por cada pedaço 

de víscera que consomem, haverão de se haver com a imensa 

corrente de criaturas bestiais que, do lado de cá da vida, já lhes 

aguardam para “a grande festa”, onde, lamentavelmente, 

consumirão mais carne e mais bebidinhas, tudo em nome do amor 

que desconsideraram e do respeito que não souberam, ou não 

quiseram, dar às coisas do Espírito Imortal. 

 

   Mas que vocês não me levem a mal. 

   Sou um Espírito Bom, embora a fatalidade das minhas palavras...  
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   Afinal de contas, nunca será demasiado desgastante tentarmos 

salvar algumas almas do purgatório terrível da própria consciência, 

já que o Senhor nos lecionou como princípio da Verdade: A 

Caridade. 

   E é pela caridade que voz rogo atenção para os seus 

pensamentos e para as suas ações. 

   Vejam lá que tipo de festa vocês estão produzindo para o seu 

futuro. 

   Deus os abençoe. 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 02 de junho de 2016) 
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Mary Astor 

 

   Mary Astor (Quincy, 3 de maio de 1906 — Los Angeles, 25 de setembro de 1987) foi 

uma atriz norte-americana. Nascida Lucile Vasconcellos Laghanke, era filha de 

um imigrante alemão, Otto Ludwig Langhanke, e de uma estadunidense de Illinois, Helen 

Marie Vasconcellos, descendente de portugueses e irlandeses. Iniciou a carreira no 

cinema com pequenas participações, e muitas vezes não creditada, em 1921, no 

filme Sentimental Tommy("Tommy, o Sentimental"), aos 15 anos de idade, em uma cena 

que acabou sendo cortada do filme. 
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Alegria em Nós 

CAPÍTULO 3 

Pelo Espírito Mary Astor 

    

    Se hoje me sinto feliz do Lado de Cá da Vida, não é pelo fato de 

eu ter ganho a estatueta mais cobiçada do mundo artístico, ou por 

ter participado de alguns dos mais surpreendes enredos da 

cinematografia sinistra de Hollywood, mas, sim, pelo fato de eu ter 

podido dar o meu quinhão de sofrimento e de tolerância diante de 

inúmeras pessoas que mais desejavam “me enterrar viva” do que 

me fazer alguma carícia, mesmo quando eu tirava a minha roupa às 

escondidas de suas esposas, nunca generosas, mas sempre havidas 

por bajulação e lisonjas!... 

   É verdade que não me encontro na companhia dos anjos 

celestiais, entretanto posse lhes assegurar, meus irmãos de carne, 
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que, por aqui, onde resido atualmente, vejo as coisas bem mais 

claramente e às compreendo como uma verdadeira dama da 

prudência... 

   Há há há!... Neste momento o nosso médium querido acaba de 

ser alertado pelo Grande Juiz de Nossas Vidas a amansar as minhas 

palavras, muito persuasivas, é certo, mas também invariavelmente 

carregadas de rigor... 

 

   Não que eu seja intolerante, mas a audácia sempre foi um ponto 

convergente entre a minha índole e o meu caráter... nunca 

demasiadamente grosso ou indelicado, mas sempre persuasivo, 

aliás, o que me custou muitos desgastes e muitas aflições, 

pois se há uma coisa que os “grandes” da cinematografia 

hollywoodiana não suporta é o fato de existirem criaturas sinceras, 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

174 

sinceras demais... Eles preferem viver de ilusão... aliás, ilusão é o 

seu ganha pão... (Risos da benfeitora!). 

   Mas deixando as brincadeiras de lado, embora o nosso arsenal de 

boa vontade e de paciência seja sempre muito frágil, muito limitado 

mesmo, vamos dizer que aqui estou de volta com vontade de 

vomitar na cara de todas aquelas pessoas que se fazem de 

bonzinhos, mas que, lá no fundo, no fundo de suas cuecas, não 

passam de verdadeiras feras assassinas, tristemente e 

assustadoramente ansiosas por devorarem as criancinhas indefesas 

da vida planetária, crianças apenas no sentido alegórico, estejam 

esses indefesos amigos do bem e da paz em condições de proteção 

ou não, já que a preferência deles é a de forçar a natureza 

das suas vítimas com a intenção de lhes seduzirem para o 

caminho da desgraça moral... 

   Afinal, de quem estou falando? 

   Daquelas pessoas que se encontram, particularmente, entre os 

espíritas confessos, loucos por desarticularem qualquer serviço 

mediúnico que não tenha a “autoridade” das suas bênçãos, como se 

os médiuns tivessem que lhes pedir alguma autorização para 

executar a tarefa que lhes cabem realizar em nome do Cordeiro de 

Deus. 
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   Graças ao Pai Celestial, o tempo de caças as bruxas já se foi há 

muito tempo, e hoje o que mais vemos são criaturas, trabalhadoras 

da causa, verdadeiramente libertárias e libertadoras, agindo 

segundo a sua própria consciência e sentindo segundo a sua 

própria percepção, e não se conduzindo pela maneira que outras 

pessoas desejem, pois a Mediunidade é um mundo particular em si 

mesma, nunca restrita, ou subordinada, a conceitos pré-

estabelecidos, abstração feita de O Livro dos Médiuns, quando 

Allan Kardec, o grande desbravador do Invisível, insurgiu-se contra 

o passado de sobras do clero romano, não somente aperfeiçoando 

os mecanismos de comunicação com o Mundo Oculto, mas, 

inquestionavelmente, proporcionando a todos, sem distinção, toda 

uma particular maneira de agir e de se servir de suas forças 

magnéticas e mentais, emocionais e intelectuais, sem qualquer 

tipo de ortodoxia que lhes tolhesse a espontaneidade, 

embora com método e sistema, mas sempre libertário e 

propiciador de desenvolvimentos múltiplos. 

   Se o Codificador nos libertou do atraso e dos dogmas, nós agora 

precisamos nos libertar das correntes da ignorância e da 

subserviência.  

   Que o Bom Deus salve o Espiritismo. 

    

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 02 de junho de 2016) 
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Spencer Tracy 

 

   Spencer Tracy (Milwaukee, 5 de abril de 1900 – Los Angeles, 10 de junho de 1967) foi 

um famoso ator de cinema norte-americano. Filho de pais católicos, Spencer estudou em 

colégio jesuíta. Nesse colégio conheceu o também futuro ator Pat O'Brien. Em 1917 os 

dois abandonaram os estudos e se alistaram na Marinha para participarem da Primeira 

Guerra Mundial. Mas acabaram ficando no estado da Virginia durante a guerra. Depois foi 

transferido para Wisconsin, onde terminou seus estudos. Nesse tempo começou a atuar 

no colégio e acabou decidindo seguir carreira de ator. 
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Analfabetismo Espiritual 

CAPÍTULO 4 

Pelo Espírito Spencer Tracy 

    

   Dia após dia. 

   Ano a pós anos. 

   A cada minuto da história do mundo, vamos vendo o homem se 

colocar de prontidão diante da extrema necessidade se desenvolver: 

   - No amor. 

   - No afeto. 

   - No respeito. 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

178 

   - Na lealdade. 

   - Na honestidade. 

   - Na compreensão. 

   - Na Caridade. 

   Embora esteja sempre disposto, e muito disposto mesmo, a se 

desenvolver na escola da intelectualidade, seja por meio de ações 

incansáveis: 

   - Na escola. 

   - Na faculdade. 

   - No comércio. 

   - Na indústria. 

   - Na administração pública ou privada. 

   Seja lá como for, sempre tem aquele tempinho extra para cuidar 

das coisas relacionadas ao “bolso”, como se nada mais lhe fosse do 

interesse que não o ganha pão da vida e as frenéticas 

orquestrações da vaidade, do orgulho e da louca pretensão de se 

dar bem na vida “a qualquer custo”... 

   E do lado de cá da vida, após termos partido do mundo como 

verdadeiros náufragos em embarcação de ouro maciço, 

notaremos que todo o nosso esforço, em amealhar recursos 

financeiros “para o futuro”, de nada nos valeu... 

   Pois, ao adentrarmos portas a frente desse futuro, após a perda 

das ilusões materiais pela morte do corpo fisiológico, nada nos 

resta, senão, a consciência em chamas por termos lutado por nada 

e desperdiçado tanto tempo em coisas inúteis... Já que a única 

coisa, mesmo, que poderia nos valer como uma espécie de tábua de 

salvação deste outro lado da Vida, fora, exatamente, aquelas 

preciosas jóias do tesouro maravilhoso de Deus que mencionamos 

logo no começinho de nossa humilde carta mediúnica, que fazem 
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parte do Seu próprio coração, mas que, de maneira absolutamente 

inexplicável, nos esquecemos de amealhar: 

   No cerne de nossa própria alma. 

   E no âmago de nosso próprio Espírito. 

   Agora, que o Bom Deus de Misericórdia nos conceda a graça de 

um novo recomeço, quando, pela Reencarnação, independente de 

estarmos transitando pela faixa psicológica dos homens ou das 

mulheres, poderemos usufruir da nossa experiência: 

   - Na escola. 

   - Na faculdade. 

   - No comércio. 

   - Na indústria. 

   - Na administração pública ou privada. 

 

   Para nos tornarmos melhores como pessoas, e mais perfeitos, 

segundo a palavra de Jesus Cristo. 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 06 de junho de 2016) 
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Marilyn Monroe 

 

   Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson, 1 de junho de 1926 — 5 de 

agosto de 1962) foi uma atriz e modelo norte-americana. Apesar de sua carreira ter durado 

apenas uma década, seus filmes arrecadaram mais de 200 milhões de dólares até sua 

morte inesperada em 1962. Desde então, ela continua sendo considerada um grande 

ícone da cultura popular.                             

                                     https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe  
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Uma Escapadinha 

CAPÍTULO 5 

Pelo Espírito Marilyn Monroe 

    

   Toda vez que me vejo segura, e sempre que me sinto a vontade, 

volto aqui para dar uma olhadinha no serviço: 

   - De caridade. 

   - De doação. 

   - De solidariedade. 

   - De salvamento. 

   - De reverência. 

   - De cumplicidade. 
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   Estas são, sim, condições indispensáveis do caráter humano que 

precisam ser levadas à sério toda vez que nos aventuramos a sair 

do corpo material, com a intenção de nos tornarmos algo útil aos 

médiuns que, de alguma maneira, nos aguarda o esforço: 

   - Na condução da tarefa. 

   - Na compreensão diante dos torturados da alma. 

   - No indispensável sacrifício material em benefício dos miseráveis, 

e dos mais necessitados.  

   - No campo vasto das virtudes: pois todas elas, sem distinção, e 

sem que venhamos a enumerá-las de maneira definitiva, são 

profundamente importantes para que as criaturas de Deus possam 

solidarizar-se umas com as outras, tanto na riqueza quanto na 

pobreza, oferecendo o que temos de melhor aos que precisam mais 

do que a gente, e contribuindo com aqueles que já possuem mais 

do que precisam, com a nossa pequenina parcela de amor e 

carinho, afeto e ternura... 

   

   Não vemos graça em fazer as coisas sempre da maneira mais 

fácil, por isso mesmo fincamos o nosso mastro reencarnatório em 

uma região brasileira onde as energias sexuais estão em 

ebulição, onde jovens e adultas senhoras são alvos certos de 

personalidades espirituais profundamente atrasadas no campo 
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muito delicado da sensibilidade física, movidas pelo interesse em 

desfazer o alto índice de criatividade e cultura dessa gente sulista, 

do sudeste do Brasil, por meio de uma exacerbação hormonal que 

tem mais haver com os interesses da genitália, antes que do 

coração... 

Paquerar e beijar sempre é uma benção de Deus para os 

corações humanos, em conexão perfeita com a vida emotiva 

e sentimental dos Anjos... (Risos de Marilyn!).  

  

 

   A Natureza é sempre sábia, e cremos que seja por isso mesmo 

que o Pai Celestial colocou ao lado da mulher um ser categorizado 

de força e virilidade, para que juntos pudessem trilhar pelos 

caminhos do aprendizado: 

   - Pela força do Evangelho. 

   - Pela ação viril e poderosa do Bem. 
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   Jesus Cristo continua ao nosso lado, nos conduzindo os passos 

ainda temerários e vacilantes, ofertando a cada um de nós a 

esperança em dias melhores e a certeza de que tudo acontece 

segundo a vontade do Todo-Poderoso. 

    

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 06 de junho de 2016) 

   Nota do médium: O querido Espírito de Marilyn Monroe é uma das 

Entidades (reencarnadas) que mais se apresentam à minha mediunidade. 

Sua presença é sempre muito suave e carregada de amor e tolerância, 

fazendo-nos sentir como um garoto feliz e seguro ao lado de uma grande 

mulher...  

   Ela continua, em Espírito, extremamente encantadora, quando a 

visualizamos com a mesma bela imagem físico-astral de sua última 

passagem entre nós, na Terra. 

   O seu poder mental é de impressionar, visto, também, que ela possui 

uma grande cultura mediúnica, pois, vez por outra, nos apresenta algum 

fenômeno que diz respeito ao nosso campo mental humano-espiritual, 

em conexão com ela mesma. 

   A mensagem acima de Marilyn foi atualizada e corrigida do texto 

original, por ela mesma, em 08 de dezembro de 2016, com a intenção 

dos nossos benfeitores espirituais em não criar uma imagem 

negativa em relação ao mundo emotivo dos seres da Terra, 

embora nada tenha de tido de grave em suas palavras sempre 

carregadas de otimismo, alegria, versatilidade, e grande bom humor. De 

qualquer jeito, fizemos nós uma pequenina revisão para deixar a sua bela 

mensagem com aquele toque sempre lirial dos Espíritos de Luz. 
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Antonio Marcos 

 

   Antônio Marcos Pensamento da Silva (São Paulo, 8 de novembro de 1945 — São Paulo, 5 

de abril de 1992) foi um ator, compositor, humorista e cantor brasileiro. Antônio Marcos foi 

casado três vezes, sendo a cantora Vanusa sua primeira esposa — com quem teve as filhas 

Amanda e Aretha —, e com Débora Duarte — com quem teve Paloma Duarte.
[4]

 Nos últimos 

anos de sua vida, vivia com Ana Paula, filha de Cleonice Rossi Braga e enteada de Roberto 

Carlos. 
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É Agora ou Nunca 

CAPÍTULO 6 

Pelo Espírito Antonio Marcos 

    

   Como diria o nosso querido Rei Elvis, em sua inesquecível canção 

“It´s Now or Never”: 

É AGORA OU NUNCA!... 

   Por isso mesmo não compreendemos como tanta gente sobre a 

face da Terra continua a insistir em relações amorosas que, a rigor, 

nem deveriam ter começado, pois, embora sejamos fervorosos 

cristãos, e adeptos sinceros do Espiritismo, jamais poderemos 

compactuar com uma vida de desolação emotiva!... pelo 

menos não agora, onde atualmente me encontro, numa dimensão 

astral que mais parece com uma linda pousada de nuvens suaves, 
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refrescantes e iluminadas de cores e tonalidades róseas, como se, 

verdadeiramente, eu já me encontrasse em algum pouso 

especialmente arquitetado por Deus para os anjos da paz e da 

alegria, 

   É verdade que, uma vez tendo entrado de cabeça numa relação 

sentimental, mesmo que seja num rápido namoro, não podemos 

desconsiderar o carinho, o afeto e o respeito que devemos ter pela 

outra parte, seja uma mulher linda ou mesmo não tão linda assim, 

ou por algum homem que seja atraente ou nem tão atraente como 

gostariam as mulheres (e os homens!) que fossem, pois Deus 

vasculhará cada uma de nossas ações diante do naufrágio 

da pessoa querida, ou antes querida!... 

   Mas, indiscutivelmente, não podemos ficar a vida toda, a 

existência inteira, remoendo uma “paixão” que já acabou, um 

relacionamento que já não tem mais bases reais para uma 

CONVIVÊNCIA PACÍFICA, e também respeitosa, pois, embora 

possam ser os dois duas pessoas sensatas e familiares, não há 

como desconsiderar que o estresse irá corromper as pequeninas 

gotas de carinho e afeto que ainda possam existir entre ambos os 

personagens, de todas as histórias de amor mau resolvido. 

   Não há duvidas que o ideal seria somente nos relacionarmos com 

a nossa cara-metade, a doce alma gêmea dos fantásticos contos 

românticos, da Terra e do Céu, entretanto, ainda, trata-se de uma 

grande ilusão crermos que isso possa ocorrer com a totalidade das 

criaturas encarnadas no solo terreno, apesar de isso, sim, acontecer 

aqui e ali, sem que nisso tome parte, unicamente, os desejos da 

carne, ou apenas os interesses materiais. 

   Um tanto mais de atenção. 

   Um tanto mais de solidariedade. 

   Um tanto mais de compreensão. 

   Um tanto mais de tolerância. 

   Sempre será a norma de todo o verdadeiro espírita. 
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   Porém, quando vermos que não dá mais: puxemos o nosso 

carro e continuemos na forja de novas experiências, se possível, 

na busca do verdadeiro amor de nossas vidas. 

   A vida tem dessas coisas, somente precisamos estar atentos para 

o bom senso e a prudência, também, não nos esquecendo de 

exaltarmos sempre, em qualquer relacionamento, a sensibilidade e a 

ternura, que são as peças chaves desses, ainda, enigmáticos 

Encontros de Amor. 

 

   Muito obrigado a todos pela paciência. 

   Deus nos guarde o coração, pela bondade e pela nossa lealdade à 

Jesus de Nazaré... 

 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 06 de junho de 2016) 
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Elizabeth Taylor 

 

   Elizabeth Rosemond Taylor (Hampstead, 27 de fevereiro de 1932 — Los 

Angeles, 23 de março de 2011), foi uma premiada atriz anglo-americana nascida 

na Inglaterra. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hampstead
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor
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Os Tesouros do meu Coração 

CAPÍTULO 7 

Pelo Espírito Elizabeth Taylor 

    

   Nada existe na Lei de Deus que nos impeça de apreciar as coisas 

belas da vida e mesmo de às possuí-las, aliás, seria uma 

insensatez acreditarmos que somente pelo fato de estarmos 

desencarnados, vivendo a vida dos Espíritos libertos da 

matéria carnal, tivéssemos nos transformado em 

verdadeiros palhaços da experiência espiritual, onde somente 

teríamos sabor e prazer nas coisas que dizem respeito ao 

sentimento, como se a Natureza fosse apenas uma jóia preciosa de 

museu que só pudesse ser olhada, mas nunca tocada, e nem 

mesmo sentida: 

   - Amor sim. 
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   - Desejo sempre. 

   - Paixão extrema. 

   - Carinho perfeito. 

   - Afeto incontido. 

   Afinal, são as coisas do sentimento que vibram em cada um 

daqueles corações que já sentem sem tocar, e acreditam sem 

nunca terem visto... 

 

   Mas apesar de estarmos sempre movimentando a maior parte de 

nossas forças morais na direção do sentimentalismo puro e vibrante, 

não podemos desconsiderar, sob pena de cometermos uma grande 

injustiça para com a Beleza do Universo criado por Deus, que 

devamos também apreciar, e muito: 

   - A riqueza, sem apego. 

   - O luxo, sem exagero. 

   - O conforto, sem impedimento algum para o trabalho. 

   - As “jóias”, sem qualquer zelo demasiado que não possamos nos 

desprender dela quando for preciso...  
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   - O vestuário, que possa nos cobrir o corpo (físico ou espiritual) 

de maneira a nos embelezar a vida e a própria estampa, sempre 

obra do Criador em benefício das suas criaturinhas, que somos 

todos nós, andantes eternos da Evolução... 

   Se não pensarmos e acreditarmos dessa maneira, que seria das 

“grandes descobertas” do mundo? 

   Allan Kardec profetizou-nos a maneira pela qual todos nós 

deveríamos encarar as responsabilidades que o Pai Celestial nos 

confere, seja na riqueza ou seja na pobreza. 

   Nos Mundos Espirituais da Vida Superior, tanto da Terra como em 

outras Regiões Dimensionais da Vida Universal, sempre haveremos 

de encontrar pela frente quem possua mais ou quem tenha 

menos, sem que isso seja alguma forma de impedimento para que 

os Espíritos de Luz se apequenem cada vez mais e se iluminem 

sempre, pela Eternidade afora. 

   Sigamos em paz, prudentes como uma serpente e simples como 

uma pomba, segundo a palavra do Salvador. 

 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 06 de junho de 2016) 

   Nota do médium: Essa minha grande e querida Amiga Espiritual, 

apesar de nada, ou pelo menos quase nada, sabermos sobre a sua vida e 

a sua personalidade, enquanto em sua última reencarnação entre nós, 

posso assegurar que ela trata-se, pelo menos hoje, de uma Entidade de 

caráter bastante arrojado, como se ela sempre soubesse o que deseja...  

   Para minha faculdade clarividente, e de efeitos físicos, a meiga e doce 

Elizabeth (rsrs) está sempre se apresentando trazendo “um presente” 

para mim, em forma de suaves representações de sua personalidade 

sensível, amorosa, apaixonada e sensual, no bom sentido é claro, pois 

por aqui, na Terra, as pessoas costumam confundir essa sensação 

maravilhosa da ALMA com manifestações da mais baixa condição 

emotiva e sentimental, visto que, invariavelmente, faz questão de nos 
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mostrar a sua “silhueta” corporal, ou físico-astral, como queiram os 

espíritas mais ortodoxos, geralmente, emanando os seus vapores físico-

espirituais de teor sexual, sempre muito delicados e sutis, como 

inebriantes rosas do Céu.  

   Podemos assegurar que ela, Elizabeth Taylor, continua “uma beleza” do 

lado de Lá da Vida. (Risos meus e dela!). 
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Luis IX de França 

 

Luís IX (Poissy, 25 de abril de 1214 – Tunes, 25 de agosto de 1270), comumente 

chamado de São Luís, foi o Rei da França de 1226 até sua morte. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poissy
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1214
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tunes
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1270
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_monarcas_da_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a
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Partida de Luís IX de Aigues-Mortes para a Sétima Cruzada (ilustração deGustave Doré) & Luís IX 

feito prisioneiro durante a Sétima Cruzada (ilustração de Gustave Doré). 

 

Os Tesouros de Deus 

CAPÍTULO 8 

Pelo Espírito Luis IX de França 

    

   Se na Lei de Deus nada nos impede que vejamos e venhamos a 

possuir algo da riqueza incomensurável de sua Natureza física, é 

verdade, criada por Ele para que pudéssemos não somente 

apreciá-la como possuí-la, mesmo que por mero empréstimo, 

precisamos compreender e estarmos seguros de que, na Sua 

Perfeita Riqueza Sentimental, temos no coração compassivo e 

misericordioso do Cristo Amado, o seu maior legado, e ainda o 

seu maior tributo à Humanidade terrena, pois não podemos 

discutir que é através dele, do coração augusto do Mestre Galileu, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aigues-Mortes
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9tima_Cruzada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9tima_Cruzada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9


         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

196 

que vamos nos identificar com a magnânima Personalidade 

do Pai Celestial, O Senhor Supremo de Toda a Vida Universal. 

   Como, então, haveremos de nos situar dentro dessa majestosa 

arquitetura divina, quando vemos de um lado o nosso ser 

completamente insignificante e rastejador, e do outro a figura impar 

do Salvador do Mundo? 

   Não vamos gastar muito de nosso tempo para nos convencermos 

que é por meio da Caridade que construiremos a bendita ponte que 

faz a ligação entre as trevas angustiantes de nossa personalidade 

muito rastejante, e a do luminoso e compassivo coração do Rei do 

Mundo, Jesus de Nazaré. 

   Precisaremos, tão somente, de algumas poucas ferramentas para 

a pavimentação dessa estrada, que haverá de ser luminosa para 

todos aqueles que já se dispõe a atravessá-la: 

   - Carinho para com os familiares. 

   - Respeito para com os que pensam diferente de nós. 

   - Compreensão e tolerância para os criminosos, maiores que nós 

mesmos. 

   - Confiança nos Poderes Celestiais. 

   - Fé no dia de amanhã. 

   - Esperança a todo instante. 

   - E amor e caridade para com todos, sem distinção. 
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São Luis: Hotel dos Inválidos, Paris. 

   Se utilizarmos bem todas essas ferramentas para a devida 

reconstrução do caminho, que começamos ontem, mas que, por 

força de nossa teimosia sistemática e imprevidente desatenção, 

fomos derrubando tijolo após tijolo, pedra após pedra, e rua após 

rua, não respeitando qualquer cimento que tenham nos ofertado os 

que seguiram antes de nós, vamos ver que tudo há de se 

desenvolver na mais perfeita tranqüilidade, embora 

reconheçamos que a vida, em qualquer nível terreno, sempre estará 
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sujeira às tempestades do momento, afinal reencarnação não 

significa um santuário pleno de orquídeas, mas um ato de coragem 

e destemor, diante do desconhecido mundo íntimo dos humanos... 

   Sejamos fiéis servos do Evangelho, consagrando as nossas vidas 

não somente às belezas radiantes da vida material, que são muitas, 

graças ao Pai, mas, acima de tudo, às realizações do Espírito 

Imortal, que somente se deleitará, para além da vida transitória da 

carne, quando estiver plenamente integrado ao Reino de Deus. 

   Em qualquer ação de nossa vida, na direção que seja, 

procuremos nos utilizar do sentimento puro e do respeito extremo, 

sabendo que o Senhor confia em nós, esperando que confiemos 

nEle em nossas atitudes francas e honestas, de uns para com os 

outros. 

   Confiemos, meus irmãos, confiemos. 

   Jesus nos guia os passos.  

      

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 09 de junho de 2016) 
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____________Com a Palavra:                         

Um Poeta de Além-Túmulo 

    

"LIBERTAÇÃO DOS ESPÍRITAS" 

Sonha, sonha, amigo espírita!...  

Desenvolvendo em ti o vigor e a santidade de um Paulo 

(Apóstolo),  

Ou até mesmo a bravura e o destemor de uma Joana d´Arc 

(Santa)...  

Oferecendo, ao próprio coração, as delícias de uma 

experiência abençoada em Cristo...  

Correndo na frente dos demais, não por vaidade, orgulho 

ou prepotência...  
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Mas, antes de tudo, por reconhecer que somente pelo 

"EXEMPLO", e nada menos do que ele, poderás se unir 

aos anjos celestiais da Vida Perfeita,  

Por ter sido sincero, devotado e honesto, como também um 

"sonhador"...  

Libertando-se de todo o mal, e oferecendo ao mundo a 

benção da esperança!...  

LIBERTA-TE, ESPÍRITA!  

Espírito ANTERO DE QUENTAL 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 19 de agosto de 2016) 

   Nota do Médium: Mensagem encaminhada pelo Facebook a 

um determinado Centro Espírita de Salvador/BA, psicografada 

por mim antes que eu tivesse tomado algum conhecimento 

sobre a sua poesia, embora eu tenha em minha coleção de 

livros espíritas a grandiosa obra de Chico Xavier: “PARNASO 

DE ALÉM-TÚMULO” (Editora FEB), que tem me servido como 

fonte de consulta quando, vez por outra, venho a receber a 

visita de algum dos inesquecíveis vates da Vida Maior. 

   Sempre que necessário, eu procuro me antecipar aos 

detratores gratuitos dos médiuns bem intencionados (rsrsr) 

e pedir as devidas desculpas a todos que nos lêem, pelo fato 

de quase nada, ou absolutamente nada, saber sobre a 

construção de uma poesia...  

   Embora já saibamos que tivemos uma experiência 

reencarnatória anterior na roupagem fisiológica de Castro 

Alves, nesta vida, pelo menos, nem sei ao certo como 

distinguir um soneto de uma prosa, ou um verso de uma 

estrofe.  
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   Apenas, e pela graça de Deus, tenho colocado o meu pobre 

coração de Espírito devedor nas mãos dos nossos benfeitores 

espirituais para que eles se sirvam de minha incompetência 

mediúnica, no intuito de transmitir aos encarnados algo da 

ternura que vai em suas ALMAS libertárias, felizes e 

profundamente sentimentais. 

   Uma vez que o próprio Espírito do Dr. Inácio ferreira, um 

dos agentes espirituais que me oferece assistência mediúnica 

e médica (rsrs), acaba de me assoprar aos ouvidos materiais:  

 

   - “Do lado de cá, como os amigos invisíveis dos médiuns 

encarnados, a gente faz o que pode, o que deve, e o que 

está nos desígnios do Cristo.” 

 

   Neste Livro # 22, “Os Sinais de Deus NA VIDA ETERNA”, 

veremos uma série de mensagens espirituais de Castro Alves, 

psicografadas pelo próprio médium Vivaldo Filho, que é a sua 
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atual reencarnação... Algo muito interessante, mas nada 

inédito, já que são inúmeros os casos de psicografia de 

medianeiros a partir dos seus próprios Espíritos, evidenciando 

os fenômenos saudáveis de animismo, a exemplo de Camille 

Flammarion quando psicografou uma boa parte de “A 

GENESE” (de Allan Kardec) sob o influxo mental de seu 

próprio Espiro, Galileu Galilei, já que um fora a encarnação 

passada do outro. 

   No nosso caso particular, não tivemos a felicidade que teve 

Camille, pois se ele pode estudar as diversas feições da vida 

espacial, eu nada pude fazer para me instruir quanto aos 

fabulosos conceitos da produção poética. 

   Em todo caso, estamos sempre à disposição dos sérios e 

idôneos pesquisadores, espíritas ou não espíritas, para alguma 

possível investigação no complexo e intricado mecanismo da 

mente mediúnica, naturalmente que respeitando as naturais 

advertências e orientações dos meus zelosos diretores 

espirituais. 

   Se hoje me encontro na condição de médium, dou graças a 

Deus por isso, pois, tendo consciência disso, procuro não 

subestimar os poderes radiantes da mente humana, quando, 

a partir de mim mesmo, tenho podido testemunhar um vasto 

campo de vida múltipla, que naturalmente se desprende de 

nosso pequenino mundo intimo e se projeta e se expande de 

maneira tão variada, quanto impressionantemente diversa, o 

que passa a me fazer compreender que a nossa casa mental, 

como afirma André Luiz, por Chico Xavier, é realmente um 

valioso, e muitas vezes horrendo, Universo, onde habitam 

seres perfeitamente “palpáveis” e absolutamente “vivos”. 
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Com a Palavra:                         

Um Outro Poeta de Além-Túmulo 
 

   

 

Do começo ao fim, 

Sem que venhamos a desistir, 

De subir, subir, e subir, 

 

Vamos nos elevando, 

Do fosso profundo e estranho, 

Da vida humana e rasteira, 

 

Para a glória perfeita dos céus, 

Homenageando a Deus, 

E desdenhando o mal!... 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

204 

Muita paz! Caro Paulo... 

 

Espírito Condoreiro 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25 de agosto de 2016) 

   Nota do Médium: Mensagem encaminhada pelo 

Facebook a um determinado político do interior de 

Minas Gerais, psicografada por mim antes que eu 

tivesse tomado algum conhecimento sobre a poesia do 

vate Tobias Barreto, que, na verdade, se utilizou aqui 

de um pseudônimo. 

   Logo após ter postado essa mensagem em seu 

Facebook, tratei de lhe dar uma breve explicação por 

meio de contato direto e restrito: “A pequenina 

mensagem que coloquei em seu post, foi assinada pelo 

Espírito Tobias Barreto. Ele preferiu somente assinar: 

"Condoreiro"... que, pra lhe ser sincero, tive que ir 

buscar informação na Internet, pois nem eu sabia do 

que se tratava... rsrs... Me perdoe a ignorância poética, 

mas a gente vai levando a mediunidade como pode e 

como Deus quer!... viu? Fique com Deus, sempre...” 

   Como disse um pouco antes, na minha condição de 

médium, tenho apenas o interesse maior de transmitir 

as mensagens dos Amigos Espirituais sem que, 

necessariamente, eu venha a me transformar num 

Chico Xavier...Rsrs... se fosse assim, nenhum de nós 

poderíamos nos atrever a, sequer, pensar em 

psicografar os seres do Outro Mundo... Embora eu não 
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discuta a capacidade que tem determinados 

medianeiros em traduzir, quase com perfeição, o estilo 

que estas luminosas Entidades tinham em vida, 

entretanto, de mim mesmo, posso assegurar aos 

demais companheiros da tarefa mediúnica que o meu 

maior objetivo é o de passar para o Plano Material o 

que eles tem de melhor, que é um sentimento e uma 

sensibilidade toda particular, somente percebida nas 

Belas Almas do Além... 

 

   Sim, é claro que me sentiria muito feliz e honrado em 

poder ser mais “autentico” em relação às suas 

personalidades, mas como isto, pelo menos por 

enquanto, não se dá, me satisfaço em poder sentir o 

poderoso elixir do amor transpassar a minha pobre 

alma e, mais particularmente, o meu pobre coração, 

por meio de irradiações tão sublimes quanto 

profundamente delicadas. 
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Com a Palavra:                         

Um Cantor de Além-Túmulo 
 

  
A MÚSICA DIVINA, NA VERDADE NÃO SE DIFERE 

MUITO DA MÚSICA HUMANA...  

 

QUANDO TRATAMOS AS COISAS DA VIDA TERRENA, 
PARTICULARMENTE NO CAMPO DO SENTIMENTO... 

 CARREGADAS DE AMOR, COM O CORAÇÃO PURO E 
A MENTE ELEVADA!  

 

MUITA PAZ E ALEGRIA, QUERIDA AMIGA HELOÍSA!... 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 26 de agosto de 2016)                 
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   Nota do médium: Mensagem encaminhada pelo Facebook a 

uma determinada pessoa que acabara de aceitar a nossa 

singela amizade pela Internet. 
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Com a Palavra:                         

Uma Benfeitora de Além-Túmulo 

________________ 
 

   

________________ 
 

É esta uma grande verdade, querida Zilda! É de dar dó no 

coração da gente, ver tantas pessoas, que já "se dizem" 

religiosas, e, praticamente, arrasando o coração e a vida de 

outras pessoas que, aparentemente, não pensam como 

elas...  

O mundo da atualidade, graças a Deus, está "mais 

libertário" e se, de repente, nos deparamos com alguém se 

insurgindo, ou "se insuflando", contra a opção religiosa 
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alheia, é provável que as Leis Humanas lhe detenha a 

sanha impensada... Mas, é certo, e muito certo mesmo, 

que a Lei de Deus lhe dará uma maior benção, além dessa 

correção jurídica, que é a de se iluminar pela 

Reencarnação, quando haverá de adquirir maior 

percentual de sabedoria e "paz" ao lado daqueles 

mesmos irmãos que insultou, ou mesmo agrediu numa vida 

passada...  

E, como você mesma disse acima, precisamos ver como 

estamos nos comportando diante uns dos outros, para 

que não sejamos uns desses chamados, mas não os 

escolhidos pelo Senhor!...  

Que Deus lhe abençoe os passos e muita Paz! 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de agosto de 2016) 

   Nota do Médium: Aqui vemos a nossa doce benfeitora Santa 

Isabel de Aragão presentear a uma companheira nossa da 

Internet com essa delicada mensagem de alto valor moral e 

doutrinário, em reposta a uma postagem sua em sua página do 

Facebook. 
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Com a Palavra:                         

Outra Benfeitora de Além-Túmulo 

______________ 
 

   

______________ 
 

Somos irmãos em Jesus, querida Dirce!...  

Se assim é, vamos fazer uma corrente do bem em torno 

de uma proposta toda espiritual, assim como nos legou 

Allan Kardec e Chico Xavier...  

Pois, não podemos compreender um mundo, e mais 

particularmente o Brasil, assoberbado de conforto e luxo, 

por força da tecnologia, embora sempre venerável, 

quando temos diante de nós, e até mesmo bem ao nosso 
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lado, tantas pessoas gemendo de dor e tremendo de 

solidão!...  

Sejamos felizes, sim, querida amiga, mas sejamos também 

profundamente solidários...  

Não é verdade?!...  

 

Teresa de Calcutá (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de setembro de 2016) 

   Nota do médium: Esta mensagem que psicografamos 

ontem, da inesquecível missionária “do mundo”, veio um dia 

antes das festividades em Roma pela sua canonização, 

quando, sequer, eu tinha conhecimento sobre estes valiosos 

festejos que conduzem Teresa à condição de Santa, embora, 

para Jesus Cristo, e para toda a cristandade da Terra, ela já o 
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seja, por conta da sua incansável luta pelos desvalidos e pelos 

sofridos de toda a espécie. 
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Portfólio da Reencarnação Programada & 
“Múltipla” de Elizabeth d´Espérance  

 

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho 
 

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho 

Orientado Pelo Espírito Elvis Presley 
 

 

“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). 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

214 

www.autoresespiritasclassicos.com 

   

Kathleen Goligher 

A Grande Médium Irlandesa 

Analisada por 

William Jackson Crawford 

O Grande Pesquisador 

   A médium Kathleen Goligher nasceu em uma família pobre em 

Belfast (Irlanda) em 27 de junho de 1898, constituído por sete 

membros: o Sr. Morrison, Sra. Morrison, Srta. Katheleen Goligher, 

Srta. Lily Goligher, Srta. Ana Goligher, o Sr. Goligher e o jovem 

Samuel Goligher, enfim, uma família composta de pai, quatro filhas, 

um filho e um genro. São todos médiuns em diferentes graus e 

produzem fenômenos tais como o transe verbal, a escrita 

automática, movimentos de mesas, etc. 

   A Srta. Kathleen Goligher, a mais moça, é o mais notável entre 

todos e a mediunidade é provavelmente hereditária, pois as 

http://www.autoresespiritasclassicos.com/
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tradições de família registram faculdades psíquicas do lado 

materno. Essa mediunidade foi descoberta acidentalmente, coisa, 

aliás, muito freqüente. Há mais ou menos três anos, os Goligher 

tentaram obter fenômenos psíquicos e formaram o círculo, da forma 

habitual. Os raps se fizeram ouvir quase que imediatamente e por 

eliminação, os dons de Kathleen se revelaram. A religião da família 

é o Espiritismo e não praticam outro culto.  

   A vida doméstica de seus membros é simples, sua união perfeita; 

são, sob todos os aspectos, dignos de serem os instrumentos dos 

extraordinários fenômenos obtidos. A maior parte das sessões 

dedicadas as minhas experiências, tiveram lugar na água-furtada 

da casa onde moram os pais da médium. Realizaram-se 

também, ocasionalmente, em minha casa e em casa de amigos. 

Não importava onde, os fenômenos se produziam alguns minutos 

após a formação do círculo. 

   A pesquisa psíquica não se assemelha a nenhuma outra. Só 

podemos esperar resultados interessantes, se reunirmos, da 

maneira mais perfeita possível, as seguintes condições:  

   a) Um médium poderoso.  

   b) Um círculo que o apóie. 

   c) O médium e o círculo devem estar imbuídos do caráter sério e 

excepcional dos fenômenos, comungando no desejo de conseguir o 

máximo, para o bem geral. 

   d) Operadores com pontos de vista idênticos. Pessoas de má fé, 

que não queiram ou não possam cooperar com o executante, 

devem ser afastadas. 

   e) Fenômenos não produzidos espontaneamente mas a pedido. 

   Se o médium tem como essencial ou única ambição, o ganho, 

toda pesquisa experimental torna-se praticamente impossível. É 

absolutamente necessário, ao menos para mim, que o médium e os 

membros do círculo não se deixem levar pela ambição, pois, nesse 

caso, os fenômenos serão incertos, sem base sólida. No entanto, 
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isto não quer dizer que um médium não deva aceitar uma 

remuneração honesta. 

   As cinco condições acima enumeradas são, a meu ver, 

essenciais. Se alguma delas for omitida, os resultados serão 

afetados, sob o ponto de vista científico. Esta é, sem dúvida, a 

razão pela qual este trabalho é tão raramente realizado. 

Sessões de Materialização através da médium                   

Kathleen Goligher: 

 

Ectoplasma sendo produzido por Kathleen Goligher em uma sessão 

experimental 1918.  
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Energia que está sendo produzido por Kathleen Goligher em forma 

de bengala em uma sessão experimental 1919 em que o Dr. W.J Crawford 

esteve presente fazendo anotações. 

 

Alavanca Psíquica levantando a mesa 
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A Médium Kathleen Goligher produz o ectoplasma que está levitando 

em um trompete pronto para ser usado para formar um amplificador 

etérico. 

 

William Jackson Crawford 

O Grande Pesquisador 

   O Dr. W. J. Crawford, (1881-1920) foi professor de engenharia 

mecânica da Universidade Queen's de Belfast, na Irlanda. 
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   W. J. Crawford utilizando de balanças provou que a translação e a 

levitação de objetos e os "raps" são produzidos por "estruturas 

psíquicas" que emanam do corpo do médium. Provou também que 

o médium perde massa à medida que expele o ectoplasma, 

recuperando-a parcialmente ao término dos fenômenos, e que 

também os assistentes contribuem com alguns gramas de massa 

corpórea para a produção do ectoplasma. 

   A contribuição que o sábio inglês trouxe à metapsíquica objetiva 

pode levar a três direções principais: Uma teoria sobre a levitação 

das mesas, Uma teoria sobre os raps, Uma teoria sobre o 

ectoplasma. 

   Não é necessário esperar que a ciência psíquica tenha saído do 

período empírico onde ainda se encontra, para se atribuir a W. J. 

Crawford um lugar proeminente entre os seus codificadores. É 

surpreendente notar que num país, onde há quarenta anos não 

existe interesse senão pelas manifestações intelectuais da 

mediunidade, sejam as manifestações físicas aquelas que o sábio 

estudou com predileção exclusiva. Ligava-se ele, assim, 

diretamente a Crookes, e negava as tradições estabelecidas pela 

Sociedade de Pesquisas Psíquicas, iniciando sua famosa enquête 

sobre a telepatia. Dentre as razões que isto determinaram, está em 

primeiro lugar a independência de espírito desse pesquisador, que 

não segue escola alguma, que conhece apenas os trabalhos de 

seus predecessores, (ele cita somente os de Schrenck-Notzing) e 

que parece avesso a toda investigação teórica. Primeiramente, 

Crawford foi professor de mecânica do Instituto Técnico e da 

Universidade de Belfast; ensinava ele, não a mecânica racional, 

que, por suas afinidades com a matemática pura, permite grandes 

evasões para fora do mundo sensível, mas a mecânica aplicada, 

isto é, um conjunto de leis práticas, de fórmulas semelhantes e 

numéricas, necessárias aos engenheiros para medir em suas 

construções a resistência dos materiais. Não fiquemos surpresos ao 

encontrar na lista de suas obras, um Tratado Elementar de Estática 

Gráfica e Cálculos Termodinâmicos sobre a Entropia e a 

Temperatura. Crawford é o homem dos cálculos e dos diagramas, 

que exprimem realidades materiais. 
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   Finalmente, terceira razão, seu médium, Mlle. Goligher era um 

médium de fenômenos físicos. Bem sei que os médiuns são um 

pouco o que deles se faz e que nesta misteriosa comunhão do 

subconsciente, que é a essência da metapsíquica, O médium 

esposa a personalidade intelectual e afetiva de seu operador. Não 

há dúvida de que devemos aceitar, até segunda ordem, a diferença 

entre a mediunidade intelectual e a física; é cômoda e corresponde 

aos fatos. A descoberta acidental de um médium notável explica, 

em conclusão, porque Crawford constitui uma singularidade num 

país onde todo movimento à distância é suspeito e onde tão 

injustamente são tratadas as pessoas que os produzem. 

   W. J. Crawford escreveu três obras clássicos: The Reality of 

Psychic Phenomena (1916), Experiments in Psychic Science 

(1919), The Psychic Strutures in the Galigher Circle (1921). 

"Intimamente estou plenamente convencido de que os 

operadores são homens desencarnados. Não me ocupo senão 

com métodos pelos quais os fenômenos são produzidas, e 

pouco me interessa que os operadores sejam o que dizem ser 

ou elementos disfarçados do subconsciente do médium. "É-me 

suficiente saber que são inteligências produzindo fenômenos. 

No entanto, vi e ouvi bastante no círculo Goligher e em outros 

círculos, para me convencer de que o homem não morre 

verdadeiramente na morte física, mas que passa a um outro 

estado de existência..." 

William Jackson Crawford 

    

   Nota do médium: Segundo as nossas observações clarividentes, esta 

foi a Reencarnação Múltipla de Elizabeth D´Esperance, que, segundo 

entendem os nossos Amigos Espirituais, poderá ser devidamente 

decifrada por um estudo mais minucioso em torno das suas biografias, 

evidentemente com o auxílio inestimável da Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, que haverá de contribuir, a partir de 

elementos específicos, com outros médiuns, que, por sua vez, também 

venham possam confirmas as nossas simplórias anotações clarividentes 

e elétro-magnéticas do seu campo perispíritual. 
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   Precisamos, também, estarmos atentos de que esta grande médium, 

d´Esperance, atualmente se encontra reencarnada no interior do Estado 

de Minas Gerais, isto, após ter se reintegrado espiritualmente ao 

atual corpo material a parir do seu outro corpo fisiológico, que, por 

sua vez, se encontra no interior do Estado de São Paulo, embora, agora, 

sendo habitado pelo Espírito de uma outra entidade, até então, 

desencarnada, mas que também fez parte no passado próximo das 

fileiras do Espiritismo Evangélico, inclusive dento pessoa muito ligada à 

Chico Xavier... 

   Alguns poderão estar se perguntando como isso poderia ficar na 

cabeça da personalidade encarnada atualmente em um desses corpos 

físicos, no caso a da mulher (corpo) que recebeu o novo Espírito?!... 

Porém, a situação é bastante simples de se entender, pois parte da 

cultura e das memórias do Espírito que partiu continua atuante no corpo 

que ficou, ou pelo menos em sua psicologia espiritual (almas), não 

fazendo com que as pessoas a sua volta, familiares e amigos, nada, ou 

em quase nada, percebam a troca do Espírito, embora o caráter passe a 

se definir com maior precisão com o decorrer dias, dos meses e dos 

anos que se desenrolarão a frente de todos. 

   Quanto ao corpo que reabsorveu a sua parte que se encontrava fora, 

em nada irá mudar, a não ser na força do seu caráter que haverá de 

crescer e se acentuar de acordo a sua maneira de ajuizar a vida e o seu 

desejo de amar a todos. 

_________________ 

 

A obra bíblica é um tesouro de Deus nas mãos dos homens. 
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   Por ser a nossa Alma Gêmea, e por ser ela também a reencarnação 

atual de gloriosas personalidades do passado humano, como a Ruth 

bíblica, Rainha Ester da Pérsia, Maria de Magdalena, e ainda Santa 

Teresa de Ávila, tem ela merecido de minha parte o maior carinho e 

incentivo para que consiga vencer o mundo segundo os ensinamentos de 

Jesus, operando pelo bem de todos e, tanto quanto possível, consiga 

me amar nesta atual encarnação tanto quanto eu a amo. 

   O mais, tudo corre sob a vontade do Altíssimo. 

_________________ 

Nos recessos das                   

Almas Românticas 

   E dentro desse sublime jogo de poderosas forças 

espirituais, perfeitamente românticas e atraentes, vão 

se desenvolvendo e se multiplicando os genes que 

constituirão a Nova Genealogia do Cristo, especialmente 

pelo fato de, hoje, muito mais do que há uns dez anos 

atrás, muitos médiuns, por força de suas próprias 

percepções parafísicas, já reconhecerem que nem sempre 

os gametas físicos, para gerarem vida nova, necessitam do 

acasalamento e do entrosamento das criaturas encarnadas, 

pois os elementos hereditários como que voam pelo espaço 

invisível, sobretudo, adquirindo vitalidade e poder, 

segundo a natureza moral e mental de cada 

indivíduo, e se justapondo às auras magnéticas que mais 

tem haver com eles, na sua condição de criaturinhas 

carentes de calor e afeto, saúde e paz, verificando, 

também, que o mundo hiperfísico tem a sua própria 

estabilidade hormonal, caracterizando um Universo a parte. 
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Gâmetas (português europeu) ou gametas (português brasileiro) (chamados ainda de células 

sexuais) são as células dos seres vivos que, na reprodução sexuada, se fundem no 

momento da fecundação ou fertilização (também chamada concepção, principalmente 

nos seres humanos)[1] para formar um ovo ou zigoto, que dará origem ao embrião, cujo 

desenvolvimento produzirá um novo ser da mesma espécie. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2meta   

   Do Lado de Cá da Vida, onde, geralmente, os corações 

fervem por conta “de suas tremendas mancadas” durante a 

passagem pelo globo terreno material, por assim dizer, pois 

do nosso lado também há matéria e carne, ossos e sangue, 

vemos e observamos aquelas criaturas cheias de graça e 

beleza espiritual bunscando pela sua ALMA QUERIDA, de 

maneira tão ardente e tão apaixonada como se, ainda, 

estivessem em plena selva terrena... 

   Não desejamos afirmar que esses arroubos da nossa vida 

sentimental estaja apenas, e tão somente, circunscritos ao 

mundo dos seres de matéria carnal, pois A DELÍCIA DA 

PAIXÃO, DO AMOR VERDADEIRO E DEVOTADO, SERÁ 

SEMPRE OBRA DE DEUS PARA TODOS OS 

UNIVERSOS! 

Espírito Gabriel Delanne 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reprodu%C3%A7%C3%A3o_sexuada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fecunda%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fertiliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concep%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2meta#cite_note-priberam-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ovo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zigoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2meta
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São Luis IX 

REVISITADO 

______________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

______________ 

As Despedidas # 1, do Espírito: 

Allan Kardec 
COM A PARTICIPAÇÃO DE 

CANUTO DE ABREU 

HERNANI G. ANDRADE 
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________COM A PALAVRA: 

O CODIFICADOR DO ESPIRITISMO 

    

   A vida do Espírito nas Regiões Mais Elevadas do Orbe terreno se 

configura numa orquestração quase simétrica com a dos anjos que 

vivem, já, em outras planícies do Universo, talvez seja por isso que 

muitos dos nossos irmãos encarnados, ao se depararem com 

alguma figura desencarnada um pouco mais aquinhoada de luz e 

beleza, passe a lhe identificar as carnes perispírituais com certo 

fragor de lirismo e com uma substancia radiante que, até certo 

ponto, lhe faz estremecer de emoção!... 

   Não podemos descrer que qualquer pessoa, mais ou menos 

moralizada, que viva sob o planeta carnal, possa ter a sua 

experiência pessoal com os habitantes dos Planos mais Altos, no 

campo das relações intermundos, já que cada criatura, filha de 

Deus, em qualquer Região do Espaço Infinito que se localize, estará 

integralmente subordinada ao preceito evangelizador do: “VÓS 

SOIS DEUSES”, e, por esta razão, mesma, apesar dos caprichosos 

e mesquinhos interesses de determinadas pseudo-lideranças do 
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altar e da cátedra, nunca, nunca mesmo, se encontrará a 

descoberto da assistência misericordiosa, e afetiva, dos Seres 

verdadeiramente elevados... 

   Sejamos homens de bem ou sejamos pessoas, ainda, muito 

devotadas ao mal, viveremos sempre sob a tutela dos Amigos da 

Vida Superior, geralmente, que formam caravanas imensas de 

Espíritos bondosos e dignos que velam pelos seus afetos queridos 

que ficaram para trás na grande caminhada rumo ao Infinito. 

   Por isso, temos insistido que é uma verdadeira perda de tempo 

querer impingir nos cérebros, e nos corações, das pessoas menos 

esclarecidas a condição, aparentemente, elevada de determinadas 

personalidades da nossa santa doutrina, ou de fora dela, que 

estejam, ou que possam estar, com alguma aureola especial que 

lhes justifique a condição de “celebridades” exclusivas do 

movimento espiritista contemporâneo, e, por isso mesmo, na 

condição de receberem com exclusividade, sejam médiuns 

ostensivos ou não, comunicações, diretas ou indiretamente, dos 

Espíritos da Luz. 

   Se isso não fosse um caso muito corriqueiro de leviandade, 

podemos assegurar que não passaria de uma grande insanidade da 

parte de determinados companheiros de luta doutrinária que mais 

se adéquam à condição dos “maus servos”, como na parábola 

evangélica. 

   Mesmo o Cristo, que foi, é, e continuará sendo o Salvador do 

Mundo, jamais se colocará na condição de Afrodite, pedindo-nos 

pureza absoluta para que possa nos socorrer a alma, miserável e 

mesquinha, com a intenção de não lhe macular as vestes divinas... 

Somente por este pensamento tenebroso, vamos ver que tipo de 

maldição os nossos irmãos desajustados, que elaboram esse tipo 

de idéia medonha, vão produzindo para os seus próprios 

Espíritos, visto que no mais Além haverão de receber de volta toda 

a perturbação, e toda a desarmonia, que criaram na vida mental dos 

seus irmãos, crentes de Espiritismo ou não, acabando por se 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

227 

perpetuarem ainda mais, por indefinido espaço de tempo neste 

horror de loucuras... 

   Se agora a minha linguagem pode ser interpretada, por alguns, de 

maneira diversa da que habitualmente nos utilizávamos, paciência... 

precisamos entender que os tempos são outros, e diante de uma 

humanidade tão rica de excêntricismos, quase toda desprovida de 

substancia verdadeiramente espiritual, não vemos outra forma de 

nos dirigir aos nossos irmãos de crença, senão, por uma linguagem 

direta e firme, contundente e mordaz, embora o nosso desejo 

ardente seja de os alertar amorosamente que: os tempos, 

finalmente, são chegados. 

   Esta é a nova proposta dos Espíritos do Senhor. 

   Não há mais como adiar a nossa melhoria pessoal, pois 

absolutamente não há mais tempo. 

   Até então a recomendação era a do: devagar e sempre. 

   A partir de agora, o sinal é de alerta, nos indicando que 

precisamos, urgentemente, seguir para frente e para o Alto... 

   Quando o serviço do nosso grande São Luis IX reencarnado é o 

de, exatamente, moldar uma “nova” cultura social e comunitária 

para os adeptos da Doutrina dos Espíritos por meio das suas graves 

tarefas na Mediunidade Santa, abstração feita da grande luta 

que vem travando consigo mesmo, nesta atual encarnação, 

para se manter firme no bom combate, procurando cumprir a 

sua sagrada tarefa à frente do Consolador que teve a graça de 

implantar no solo venturoso da Terra ao lado dos seus incontáveis 

Amigos da Vida Maior, visto que os nossos irmãos e irmãs de crença 

evangélica, há muito, já perderam a sua sintonia com a vida 

simples e humilde dos tempos primitivos do Cristianismo, se é que 

em algum momento, em nossa causa, alguém viveu como viveram 

os primeiros apóstolos do Senhor... excetuando-se algumas 

pouquíssimas figuras que marcaram as suas existências materiais 

com uma excepcional coragem moral. 
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   E aqui estamos novamente, apresentando mais e mais elementos 

circunstanciais que poderão ser testados por qualquer mentalidade 

que se interesse pelos empolgantes temas da Reencarnação 

Programada & “Múltipla”, da Mediunidade, e naturalmente o da 

Vida Espírita, como um todo, passando a nos favorecer com a sua 

contribuição direta, ou mesmo indireta, na divulgação deste serviço 

que, a rigor, pertence ao Espírito da Verdade. 

   Ao invés de procurarmos desestabilizar o trabalho em andamento 

com observações chocantes acerca da vida emocional e psicológica 

do querido médium que faz a caridade de nos atender, que todos 

procurem a verdade dos fatos onde os fatos existem, na obra 

inteira de Chico Xavier, pelo menos nas edições até a data do seu 

falecimento, ou até o começo da divulgação da nossa obra original 

“São Luis IX”, nos livros basilares do Espiritismo, quanto na sagrada 

vida dos Profetas do Antigo Testamento... Quando, pela mensagem 

triunfante do Mestre de Nazaré, no Evangelho, haveremos de nos 

deparar com fantásticas e emocionantes revelações 

matemáticas, em forma de números-chaves, palavras-

chaves, e frases-chaves, acerca deste assunto. 

   O certo mesmo é arregaçarmos as mangas, levantar o pó das 

sandálias, e seguir adiante, procurando cumprir a nossa sempre 

humilde tarefa dentro do Consolador Prometido, que é o de elevar o 

nome do Cristo aos patamares da glória humana, sem que isto 

possa representar uma necessidade substancial para Ele, mas, sim, 

para cada um de nós, sempre muito carentes de luz e paz, 

enriquecendo o mundo carnal com a realidade indissolúvel da Vida 

Eterna. 

   Jesus Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Allan Kardec (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 09 de setembro de 2016) 
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   Nota do médium: Um dia antes de termos recebido essa importante 

mensagem do Codificador, tomamos conhecimento que haveríamos de 

fazer um trabalho mediúnico-matemático a partir dos Códigos Secretos 

de Deus em “O Livro dos Médiuns”, que haveria de se seguir aos que 

o precedem neste livro, em torno das Comunicações do Cristo, visto 

que poderíamos acrescentar alguma coisa a mais ao já apresentado a 

respeito das revelações secretas sobre São Luis IX nesta específica 

Edição Histórica, pela FEB. 

   E o seu texto acima, pelo menos para mim, na minha condição de 

médium bisonho, explicita muito bem a condição de decepção que, hoje, 

vivem os Espíritos Amigos em relação aos adeptos do Espiritismo, 

particularmente acerca de determinadas pseudo-lideranças de nossa 

causa que, de maneira lamentável, insistem em se colocarem na condição 

“exclusiva” de intermediários dos Espíritos Superiores, por integrarem 

algum, ou qualquer, corpo de direção em centros espíritas, editoras 

espíritas, ou coisa parecida. 
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   Não vamos aqui chegar ao extremo de enumerar os grupos ou as 

pessoas que se comprazem nesta condição de “insanos”, como 

piedosamente os qualifica Allan Kardec, embora a nossa vontade fosse a 

de dar nomes aos bois... Mas, como a Justiça Divina se encarrega de 

deixar tudo no seu devido lugar, seja hoje ou seja amanhã, por meio da 

Lei de Ação e Reação, vamos aguardar o tempo da desencarnação de 

cada um desses desprevenidos companheiros, somente que rogando aos 

Poderes Celestiais para que lhes conceda “uma dor” que possam 

suportar, para que não venham a perturbar, ainda, mais o Cosmo 

Espiritual, por meio de um Segunda Morte. 
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Canuto de Abreu Acrescenta  

   Só mesmo um Espírito pontiagudo e carregado de otimismo 

poderia transpor as enormes lacunas existentes entre a alegria e a 

tranqüilidade do Mundo Mental Superior, e o coração obscuro dos 

homens revestidos de matéria carnal... sem que a nossa palavra 

signifique que nós, os mortos vivos, e muito vivos mesmo!... se 

apresentem, do Lado de Cá da Vida, sem essa ferramenta 

importantíssima da vida orgânica, pois não pensem que No Mundo 

dos Espíritos, ao desencarnarem, vocês só se verão através de 

sombras e névoas!... 

 

   Nem pensem nisto, meus irmãos. 
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   Se bem que, da maneira como os meus amigos do planeta vão 

lidando com as coisas santas do Cristo, é bem possível que, ao 

partirem para o plano da verdade, após a perda da vestimenta 

fisiológica, acabem mesmo por se depararem com alguma Região 

do Espaço Invisível que, geralmente, acolhe os imprevidentes e os 

indecisos da Terra como se, estes, fossem verdadeiras trevas 

ambulantes, a queimarem-se de angustia por conta da consciência 

culpada... mas, esta é uma outra história que espero não contar, 

pois não sou afeiçoado a teatros sinistros, ou filmes de terror.  

_________________ 

Um rápido estudo prático sobre a sobrevivencia da alma após 

a morte do corpo carnal e a sua interação cultural, científica, 

e religiosa,  com os seres e os fatos do mundo físico, 

decodificado pela:                                                                               

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”                   

Segunda Parte 

 

- Página # 384, Segunda Parte, Capítulo XXXI, Dissertações 

espíritas, Acerca do Espiritismo, item V: 
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   Vamos dar um pouco mais de prosseguimento ao estudo anterior 

do nosso companheiro André Luiz, e vamos ver como nos saímos ao 

continuar desvendando esse mistério dos Céus, tomando como 

fonte de consulta a Edição Histórica de “O Livro dos Médiuns”, 

81ª. edição, em sua 1ª. impessão, de 6/2013, na tradução de 

Guillon Ribeiro, pela honrosa Editora da Federação Espírita 

Brasileira, dando um caráter todo “histórico” e científico a 

nossa empresa, assim como no estudo que André realizou um 

pouco mais atrás: 

- A Mensagem de São Bento: A palavra “voltar” (que cai sobre 

o # 53, na ordem corrida das palavras, etc.), expressa de maneira 

positiva a nossa proposta de estudo, pois nos direciona para a 

“VOLTA” do Espírito São Luis.  

   Um achado simbólico, enigmático e muito surpreendente! 

- 5 + 3 (desse # 53, do “voltar”) = 8. O mês (8) de agosto de 

desencarnação de São Luis de França (Vivaldo Filho), no século 

13. 

- Item V: de VIVALDO. Que (V) em algarismo romano significa o 

# 5. Quando esse # 5 + 8 (encontrado acima) = 13 (do século da 

desencarnação de São Luis)...  

   Quando: 1 + 3 (do século da desencarnação de São Luis) = 

4... O exato O mês (4) de abril da reencarnação de São Luis de 

França (Vivaldo Filho). 

   Notemos que dentro da mensagem de São Bento, para esta 

mesma enigmática Página # 384, Segunda Parte, Capítulo XXXI, 

Dissertações espíritas, Acerca do Espiritismo, item V, vamos 

encontrar o seleto jogo de números-chaves que sistematicamente 

evocam a vida e a morte do Espírito São Luis, o diretor espiritual de 

Allan Kardec nas atividades da “Sociedade Espírita de Paris”. 

   Entretanto, não podemos nos esquecer desse # 384: 

   Quando teremos: 
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- 3 + 4 = 7: O mês (7) de julho da reencarnação de Vivaldo 

Filho (São Luis), no século 20. 

- 8: O mês (8) de agosto de desencarnação de São Luis de 

França (Vivaldo Filho), no século 13. 

    

   

  São Luis IX (Século XIII)               Vivaldo Filho (Século XX) 

Quanto ao caráter de seriedade (sem severidade!), das 

comunicações apresentadas no decorrer da presente obra, 

“SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação 

Espírita”, podemos humildemente assegurar que é dos 

mais respeitáveis possíveis, concluindo a partir daí que os 

postulados do Espiritismo estão sendo integralmente 

respeitados. 

Nota: Extrato da Obra original “São Luis IX”. 

   O quadro aritmético das Vidas Sucessivas de São Luis/Vivaldo 

Filho se apresenta de maneira excelente, embora incompleto...  
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   Então, apreciemos mais estes #: 

- 20 + 13 (do século de um e do outro) = 33. Temos aqui o 

sagradíssimo # que corresponde à idade com que Jesus Cristo 

morreu. 

   Mas se somarmos esses dois #: 3 + 3 = 6. Teremos o exato 

mês (6) de junho, quando a Cristandade comemora o nascimento 

de São João Batista, que foi o precursor do Cristo de Deus, e 

naturalmente o Espírito da Verdade, como temos lecionado nas 

obras mediúnicas anteriores por Vivaldo Filho (com a devida 

observação de que ele, João Batista, também teve a sua 

Reencarnação “Múltipla” como João Evangelista). 

   

   E assim, vamos encerrando as nossas modetas reflexões, rogando 

ao Supremo Poder da Vida que nos conceda a alegria da paz, e a 

felicidade do Amor, sempre o Amor. 

Canuto de Abreu (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de setembro de 2016) 
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   Nota do médium: Somente fomos acessar esse registro biográfico 

abaixo após o termino dessa psicografia de Canuto de Abreu, que, 

embora, ele já tivesse participado da versão anterior e original do livro 

“SÃO LUIS IX”, eu, infelizmente, nada me recordava sobre a sua vida 

pessoal e a sua personalidade de quando na sua ultima reencarnação... 

Relato isso com verdadeiro sentimento de vergonha, mas procurando 

cumprir a minha humilde tarefa de, como médium e repórter encarnado 

do Mundo dos Espíritos, relatar as coisas da minha vida mental tal qual 

como elas se manifestam por meu simplório intermédio... 

 

   Nota Biográfica: Neste 19 de janeiro de 2016, comemoramos os 124 anos de 

nascimento de um dos maiores historiadores espíritas de todos os tempos, 

Silvino Canuto Abreu. 

   Médico, farmacêutico, advogado, pesquisador, escritor e filósofo, Dr.Canuto 

Abreu foi o orador oficial no dia 18 de abril de 1957 quando das 

comemorações do Centenária do Espiritismo, no ginásio do Pacaembu, em São 

Paulo. Escreveu livros memoráveis como a biografia de Bezerra de Menezes, 

traduziu em 1957 e publicou em comemoração aos 100 anos da Doutrina 

Espírita, o Livro dos Espíritos em bi-lingue (francês e português) e O Evangelho 

Por Fora. Escreveu vários artigos nos anos 50 no jornal Unificação, da USE, que 

mais tarde foram transformado no excelente livro O LIVRO DOS ESPÍRITOS E 

SUA TRADIÇÃO HISTÓRICA E LENDÁRIA onde dispomos da gravação completa 

que em breve, será disponibilizadas em CD para o público no Museu Espírita 

de S. Paulo. Ouça 5 minutos deste arquivo histórico narrado pelo próprio Dr. 

Canuto Abreu. https://soundcloud.com/radioemmanuel/canuto-abreu-nascia-ha-

123-anos-em-19-de-janeiro-1892  

https://soundcloud.com/radioemmanuel/canuto-abreu-nascia-ha-123-anos-em-19-de-janeiro-1892
https://soundcloud.com/radioemmanuel/canuto-abreu-nascia-ha-123-anos-em-19-de-janeiro-1892


         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

237 

Hernani G. Andrade Acrescenta  

   

_____________ 

O ilustre amigo, Dr. Hernani Guimarães Andrade, para mim, que compreendo 

tão pouco, ou mesmo quase nada, da Vida Mental das criaturas, menos ainda 

da minha própria, posso assegurar, pelos poderes insuperáveis do coração que 

vibra em cada um de nós, que se trata de uma das mais belas almas que vivem 

e transitam pela vida terrena, pois, embora de caráter muito humilde, apesar 

de sua profunda cultura, sempre se serve dos aparelhos mediúnicos que 

mais lhe expressa respeito à figura magnânima de Nosso Senhor Jesus 

Cristo... Pois, para ele, para o querido Prof. Hernani, este sábio mestre da 

Parapsicologia, O Nosso Mestre de Nazaré será sempre a mais perfeita bússola 

que nos desvendará os grandes e enigmáticos segredos do Universo, que, por 

enquanto, se mantém escondidos dentro do nosso próprio Espírito. 

Chico Xavier (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de setembro de 2016) 

_____________ 
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   Pelo visto, para mim ficou a parte mais espinhosa dessa tarefa 

matemático-transcendental, já que terei de desvendar os enigmas 

numéricos que foram embutidos, pelos Espíritos Nobres da 

Revelação Espírita, nesta obra sem precedentes do mundo 

científico-religioso... 

   Não me importo em tornar-me cobaia dos Amigos da Vida Mais 

Alta, aliás, para mim será sempre um prazer imenso me colocar à 

disposição de qualquer serviço sério de investigação que diga 

respeito aos casos da Reencarnação e da Mediunidade, 

particularmente... visto que a minha última existência sobre a face 

do mundo material, transformou-se, para mim mesmo, num caso 

intrigante de desvendamento de mistérios, todos eles muito bem 

ocultos, apesar de, sem sempre, impossíveis de serem descobertos, 

já que a intenção dos agentes espirituais é a de nos ver sempre 

interessados em desvendar os grandes “enigmas” da nossa 

existência, particularmente os que afetam diretamente à nossa casa 

mental. 

 

Aqui vemos o Dr. Hernani ao lado da incansável batalhadora do 

Espiritismo-Médico, a Dra. Marlene Nobre, recentemente desencarnada. 
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_________________ 

Um rápido estudo prático sobre a sobrevivencia da alma após 

a morte do corpo carnal e a sua interação cultural, científica, 

e religiosa,  com os seres e os fatos do mundo físico, 

decodificado pela:                                                                               

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”                   

Terceira Parte 

 

- Página # 385, Segunda Parte, Capítulo XXXI, Dissertações 

espíritas, Acerca do Espiritismo, item IX: 

   Continuemos agora dando prosseguimento ao estudo anterior dos 

nossos dois companheiros, André Luiz e Canuto de Abreu, e 

notemos como vamos nos sair ao continuar desvendando mais esse 

mistério dos Céus, tendo como fonte de consulta a sempre Edição 

Histórica de “O Livro dos Médiuns”, 81ª. edição, em sua 1ª. 

impessão, de 6/2013, na tradução de Guillon Ribeiro, pela honrosa 

Editora da Federação Espírita Brasileira, procurando ao máximo 

dar um caráter todo “histórico” e científico ao nosso estudo, 

da mesma maneira que antes o fizeram os dois instrutores: 
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- A Mensagem do Salvador: A palavra “Salvador” (que cai 

sobre o # 4, na ordem corrida das palavras, etc.), nos remete 

imediatamente à lembrança da cidade de Salvador (na Bahia de 

Todos os Santos), que se tornou palco para a “VOLTA” do Espírito 

São Luis na roupagem do médium Vivaldo Filho. 

   Temos aqui um outro achado simbólico, enigmático e 

profundamente surpreendente! 

   Visto que: 

- 4: É o exato mês (4) de abril da reencarnação de São Luis de 

França (Vivaldo Filho), no século XIII. 

    

Jesus Cristo – O Salvador do Mundo. 

   Já temos uma sinalização inicial (matematicamente falando!), que 

São Luis haveria de ser o responsável por estas Revelações dentro 

da Obra Básica da Terceira Revelação. 

   Mas não nos detenhamos mais... vejamos o que nos aguarda 

nesta Página (que se segue aos estudos anteriores), de # 385 , 
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Segunda Parte, Capítulo XXXI, Dissertações espíritas, Acerca do 

Espiritismo, item IX: 

   Uma vez identificada a cidade Salvador, como a de nascimento 

de Vivaldo Filho (São Luis), numa alusão perfeita à figura 

magnânima de Jesus Cristo, que positivamente assina esta 

mensagem em “O Livro dos Médiuns”, vamos ver as demais 

conexões numéricas que possam nos desvendar mais estes 

“Sinais” & “Códigos” de Deus na Obra do Espiritismo, para 

isso vejamos aseguir: 

- O Item é o de # IX (9): 

   - “Quando o # 9 representa a titularidade familiar do Rei Luis IX 
(9) de França, e ainda representa o mês (9) de setembro, do ano 
de 2012, quando Vivaldo Filho concluiu a sua primeira obra pela 
psicografia, pelo menos a sua primeira parte original, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 
Coord. de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 
homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB), fazendo uma alusão conectiva com a 9ª. Esfera 

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

que foi dessa Esfera Espiritual terrena que partiram as Entidades da 
Luz que passaram a formalizar o caráter psicográfico da 
mediunidade de Vivaldo P. S. Filho (a reencarnação atual de São 
Luis IX).”  
 

(Também retiramos este extrato acima do Livro # 24). 

 

   Precisamos estar sempre lembrando aos nossos amigos leitores 

que se fixem com bastante atenção na precisão dos fatos numérico-

matemáticos, que vão decodificando os sinais e códigos 

secretos que foram preparados para esse fim, o de revelar-nos a 

VOLTA do Espírito São Luis IX. 

   Voltemos para uma análise sintética da Página # 385: 

- 3 + 8 + 5 = 16.  
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   Quando, numa nova soma (1 + 6) = 7. O mês (7) de julho da 

reencarnação de Vivaldo Filho (São Luis), no século XX. 

   Agora vejamos o que encontramos, em forma de Códigos 

Secretos no Espiritismo, a partir desse resultado de # 7 (do 

resultado da soma da Página # 385) acrescido do # 384, que 

é a pagina anterior que deu origem aos estudos de André Luiz e 

Canuto de Abreu: 

   Temos: 7, 3, 8, 4: Precisamos compreender que estamos 

lidando com números-chaves em forma de sinais e códigos 

secretos. 

- 7: O mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo Filho (São 

Luis). 

- 7 + 3 = 10. O dia (10) do nascimento de Vivaldo Filho (São 

Luis). 

- 8: O mês (8) de agosto da desencarnação de São Luis 

(Vivaldo Filho). 

- 4: O mês (4) de abril do nascimento de São Luis (Vivaldo 

Filho). 

_________________ 

   Portanto, meus irmãos, fica evidente que o mais Alto já 

preparava, sim, a volta desse grande Benfeitor da Vida Espiritual 

Superior, que, infelizmente, ainda é tão pouco estudado, sequer 

devidamente conhecido, dentro mesmo dos arraiais do 

Espiritismo-Evangélico no Brasil, o que é, realmente, de se 

estranhar, pois não há como estudar a obra integral de Allan Kardec 

sem se surpreender com as inúmeras referências de que o Espírito 

São Luis fora o seu Diretor Espiritual na “Sociedade Parisiense 

de Estudos Espíritas”... A bem da verdade, sabemos, inclusive, 

que há um esforço muito grande das trevas para que ele seja, 

definitivamente, esquecido pelos próprios espíritas, amedrontados 

que estão, sejam esses seres encarnados ou desencarnados, por 
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verem esse trabalho espiritual aqui, por seu próprio intermédio 

mediúnico, tomar fôlego entre os adeptos sinceros e fiéis à Jesus de 

Nazaré. 

 

   Indiscutivelmente, que não desejamos abrir a cabeça de 

quem quer que seja, para que, de maneira descaridosa, e mesmo 

abrupta, possamos fazer valer a nossa palavra, mesmo que o nosso 

mais sincero desejo seja o de que todos os espíritas, sem exceção, 

possam se unir aos estudos patrocinados de Mais Alto pelo Espírito 

da Verdade, movidos todos pelo desejo ardente de fazer frente a 

tantos desmandos que vemos tomar corpo em todas as searas do 

pensamento religioso humano, não por causa das Religiões, em si 

mesmas, pois são preciosas dádivas do Céu para que o mundo 

material se espiritualize o quanto antes, segundo o esforço e a 

compreensão de cada um, mas por causa dos seus aparentes 

seguidores, que somos todos nós, enquanto Espíritos libertos da 

roupagem carnal, ou não, já que tanto estamos fazendo pelas coisas 

de Mamon, quase totalmente esquecidos da nossa filiação com 

Deus, o Criador dos Universos, e Provedor de todas as coisas. 

   De verdade, não temos palavras que possam agradecer ao nosso 

querido médium Vivaldo, não somente pela caridade de nos 

proporcionar a sua presença astral, já que o sentimos pelas suas 

afetuosas irradiações perispírituais, mas, acima de tudo, por nos 
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dedicar algo do seu precioso tempo, se esgotando fisicamente para 

que possamos realizar a vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que 

é a de fazer o Espiritismo avançar século adentro. 

 

   No mais, rogamos a Deus a generosa oportunidade de nos 

amarmo-nos uns aos outros, e de nos instruir segundo o 

entendimento de Allan Kardec e Francisco C. Xavier. 

 

Hernani G. Andrade (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de setembro de 2016) 

   Nota do médium: Ficamos sabendo que o outro assunto que seria 

apresentado pelo Dr. Hernani, foi deixado para uma outra oportunidade, 

segundo os nosso Amigos Espirituais: “Para quando os espíritas 

estiverem mais aptos para Novas Revelações.” 
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   Nota Biográfica: 

Hernani Guimarães Andrade 

   Nasceu em 31 de maio de 1913, em Araguari, Minas Gerais. Tornou-se 

espírita aos 16 anos de idade, atraído pela racionalidade e pela coerência dos 

postulados de Allan Kardec. Mudando-se para São Paulo, cursou Engenharia 

Civil na Escola Politécnica da USP, formando-se em 1941. Pouco depois de 

formado, tornou-se engenheiro-chefe na Companhia Siderúrgica Nacional, em 

Volta Redonda (Rio de Janeiro), entre 1943 e 1951. 

   Retornando à metrópole paulistana, ingressou no Departamento de Águas e 

Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) onde ocupou inúmeros cargos, 

até 1983, quando se aposentou compulsoriamente aos 70 anos de idade como 

diretor de Divisão desse organismo. 

   Após estudar exaustivamente as obras clássicas da Doutrina (Delanne, Denis, 

Bozzano, Flammarion, Crookes, Aksakoff, Richet, Crawford, Lombroso, de 

Rochas e tantos outros), examinou os experimentos e as teorias dos 

Metapsiquistas e dos Parapsicólogos, na busca da realidade e da essencialidade 

do espírito. Possuía conhecimentos aprofundados de Física e de diversos 

aspectos das Ciências Biológicas, da Cosmologia, da Estatística e da Psicologia. 

Tinha apreciável domínio de várias disciplinas filosóficas, principalmente aquelas 

mais relacionadas com a Ciência (Lógica, Epistemologia, Metodologia de 

Pesquisa, Gnosiologia).  

   Suas atividades didáticas foram muitas. Foi diretor-fundador e professor de 

Matemática do Ginásio Macedo Soares (Volta Redonda - RJ), professor de Física 

na Escola Técnica da Usina de Volta Redonda (RJ) e professor-visitante na 

Universidade John F. Kennedy, na Argentina, onde proferiu aulas e conferências 

sobre Parapsicologia.  

   Fundou em 1963, juntamente com outros estudiosos do aspecto científico da 

Doutrina, o IBPP - Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofisicas, com sede em 

São Paulo. O termo “Psicobiofísica” foi cunhado pelo Engenheiro italiano 

Professor Dr. Marco Todeschini - presidente do “Centro Internazionale di 

Psicobiofísica”. 

   Hernani Guimarães Andrade retornou ao plano espiritual em 25 de abril de 

2003, aos 89 anos de idade, deixando uma obra respeitável, no campo da 

pesquisa científica, com dezessete livros publicados. 

http://cpaevirtual.blogspot.com.br/2009/05/biografia-de-hernani-

guimaraes-andrade.html 

http://cpaevirtual.blogspot.com.br/2009/05/biografia-de-hernani-guimaraes-andrade.html
http://cpaevirtual.blogspot.com.br/2009/05/biografia-de-hernani-guimaraes-andrade.html
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São Luis IX 

REVISITADO 

______________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

______________ 

As Despedidas # 2, do Espírito: 

Léon Denis 
COM A PARTICIPAÇÃO DE 

MARTINS PERALVA 

& Convidados! 
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________COM A PALAVRA: 

O FILÓSOFO DO ESPIRITISMO 

   

   A minha, muito, insignificante participação aqui será tão breve 

quanto à que fui levado a realizar na obra magnífica, de caráter 

biográfico, sobre o nosso Mestre Allan Kardec... 

   Não sei ao certo como começar esse nosso pequenino comentário 

biográfico-espiritual sobre outro grande Mestre da Vida Maior, que, 

ao lado do Codificador do Espiritismo, um mais ou menos na Terra e 

o outro mais ou menos no Céu, a duras penas, conseguiu fincar o 

mastro grandioso da Terceira Revelação na França do século XIX, 

com isso, podendo os dois insignes Mensageiros de Jesus Cristo 

fazer cumprir a promessa do Messias de Nazaré, que haveria de nos 

enviar um Consolador, para que, Ele, pudesse nos direcionar os 

passos por caminhos mais atraentes e menos inseguros que os de 

outrora, como havia acontecido com os Profetas, e, por que não 

dizermos, até com os seus dedicados Apóstolos, visto que até hoje o 

homem terreno se debate sobre um certo nevoeiro que encobre as 
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santas palavras do Deus de Bondade, seja por meio da torrencial 

personalidade dos antigos devotos do Criador, ou por intermédio 

dos seus generosos, e um tanto desrespeitosos, seguidores da 

primeira hora Cristã. 

   Podemos nos aventurar em mais algumas revelações numéricas 

em torno de um assunto tão intrigantemente sagrado?  

   Sim, pois, por mais que nos mantenhamos em fervor religioso e 

em profunda reverencia espiritual, diante de tamanho acúmulo 

de evidências e absolutas provas mediúnico-matemáticas, 

provas após provas aritméticas, precisamos ser intransigentes no 

que se refere aos quadros surpreendentes de perfeita 

sinalização codificada, agora, por intermédio do Espírito São 

Luis reencarnado, podendo ser tudo devidamente decodificado, 

ou pelo menos quase tudo, o que foi maravilhosamente 

construído pelos sábios técnicos da Matemática Divina no decorrer 

dos séculos sobre a face da Terra, com ênfase para o transporte 

reencarnatório, de um só Espírito, através dos milênios da vida 

planetária, tudo muito bem documentado pelos Livros Sagrados dos 

Cristãos e pelos registros doutrinários do Espiritismo, como tem sido 

o nosso objetivo apresentar de maneira breve e muito 

circunstancial, pois se fossemos desenterrar todo o corcel de 

elementos matemáticos sobre as inúmeras tarefas desse grandioso 

Espírito da Luz, é certo que haveríamos de nos debruçar sobre esse 

serviço, pelo menos, pelos próximos cinqüenta anos, tempo mais ou 

menos necessário, sobre a Terra, para que uma única pessoa, como 

vem ocorrendo com ele mesmo, possa executar essa impressionante 

missão. 

   Embora a nossa vontade seja a de dar prosseguimento a essa 

tarefa, por intermédio dele mesmo, na sua personalidade atual, 

vemos que seria algo meio que sem propósito... visto que para ele o 

que mais importa é lançar as bases do seu próprio sacrifício, quanto 

que para nós, os seus devotados discípulos espirituais, nos resta 

apenas aplaudi-lo com o coração cheio da graça divina, pois não há 

outra forma de lhe homenagear o Espírito, senão, com algumas 
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poucas manifestações de humildade e reconhecimento, já que, de 

nossa parte, mesmo, nada temos a lhe oferecer, pois somos, 

ainda, muito pobres diante do seu vigor, da sua lealdade ao 

Espiritismo, e do seu profundo amor ao Todo-Poderoso. 

   Obrigado amigo, muito obrigado irmão querido! 

 

 

   Léon Denis (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de setembro de 2016) 

   Mota do médium: É certo que o muito querido Benfeitor Léon Denis 

não necessite de apresentação, pois, creio, que no Espiritismo do Brasil 

poucos adeptos não devam já ter ouvido falar nele, ou em suas 

inumeráveis obras doutrinárias, todas elas de altíssimo valor moral, 

científico e filosófico.  

   Em nosso livro mediúnico “SÃO LUIS IX”, eu tive a oportunidade de 

relatar como foi o meu primeiro contato com ele, isso, logo no comecinho 

da alvorada de nossas singelas faculdades mediúnicas. 
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Martins Peralva Acrescenta  

   Meus queridos irmãos de Espiritismo! 

   Seria mesmo uma grande pretensão de minha parte acressentar 

alguma coisa ao assunto que nos traz aqui, além do que já foi dito 

pelo nosso grande filósofo na Vida Maior, Léon Denis, mas, se me 

permitem, eu ficaria imensamente contente em poder alinhavar às 

judiciosas reflexões deste laureado Benfeitor, por meio de um 

enternecido pedido... 

 

   Por caridade, deixemos de lado tanta vaidade e tanto tolo 

orgulho, e procuremos dar uma maior atenção aos escritos dos 

Espíritos de Luz por intermédio do nosso caro Vivaldo Filho, pois não 
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podemos desfilar de um lado para o outro do púlpito espírita 

envergando uma aureola de santidade quando, em verdade, ainda 

nem mesmo conseguimos nos desvencilhar da maldita tragédia 

desses tributos de Mamon, endereçados aos homens, encarnados e 

desencarnados, insatisfeitos com a vitória, ou semi-vitória, dos seus 

irmãos de crença evangélica. 

   Não vamos cair na tolice de julgar ou condenar quem quer que 

seja, pois somos todos caminheiros da Eternidade, e, por isso 

mesmo, estamos sempre muito necessitados uns dos outros e, 

profundamente, carentes da Misericórdia de Deus. Entretanto, como 

adeptos de um Espiritismo verdadeiramente desconectado com 

os elitismos do mundo transitório, vamos procurar meditar 

em tudo o que temos estudado até aqui, nos fortalecendo e 

nos entrincheirando diante das arremetidas insistentes, e 

constantes, dos Espíritos das sobras sobre toda a população 

religiosa do mundo material, pois não somente os homens e 

mulheres da Doutrina dos Espíritos correm perigo, mas todo o 

contingente de crentes espalhados por todo o planeta, de todas as 

crenças, pois quem vive na fé sincera do Bem, embora a cobertura 

do Alto, sempre estará na linha de frente combatendo, ou sendo 

combatido pelas hordas da ignorância... 

 

Sempre há uma luz além do túnel escuro do egoísmo e do orgulho. 
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   Por isso mesmo, é que temos insistido, aqui e ali, onde seja 

possível nos manifestarmos, que os Espíritos da Luz, também, 

carecem do auxílio dos que estão vivendo na experiência carnal, 

pois, mais que os outros Espíritos menos elevados, são alvos 

preferenciais daquelas famílias incontáveis de seres espirituais 

terríveis e sombrios que, a todo o custo, desejam e esperam pelo 

fim do mundo. 

   Jesus Cristo é o inigualável pacificador da Terra, e, cada um de 

nós, como seus fiéis servidores pela causa do Consolador, temos o 

dever de seguir-lhe o exemplo magnânimo, buscando 

incansavelmente servir, ajudar e socorrer, não nos esquecendo, 

porém, de que ao nosso lado, bem ao nosso ladinho, poderá estar 

um santo, ou até mesmo um anjo reencarnado, a nos olhar 

profundamente a alma tentando buscar, de nosso Espírito, aquela 

fagulha de luz, aquela pequenina claridade, que seja, que haverá de 

iluminar todo o mundo, mediante a nossa vivencia perfeita das 

palavras imortais do doce Rabi: “VÓS SOIS DEUSES”. 

 

   E a Reencarnação, seja ela Programada e/ou “Múltipla”, como 

vem sendo fartamente documentada por meio de nossas obras 

psicografadas por Vivaldo Filho (São Luis IX), lança dentro do nosso 

meio doutrinário, por força das centenas e centenas de evidencias 
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matematicamente documentadas, as bases inabaláveis da 

nossa Vida Universal com Deus. 

_________________ 

Um rápido estudo prático sobre a sobrevivencia da alma após 

a morte do corpo carnal e a sua interação cultural, científica, 

e religiosa,  com os seres e os fatos do mundo físico, 

decodificado pela:                                                                               

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”                   

Parte Única 

 

- Página # 5, Prefácio, por Léon Denis: 

   Estamos aqui nos debruçando numa obra que merece o total 

respeito por parte de todos os nossos irmãos espíritas, “Biografia 

de Allan Kardec”, na sua 1ª. edição brasileira, pela Companhia 

Editora Nacional, São Paulo, de 2015, na tradução de Carlos 

Eduardo Silveira Matos, pelo fato mesmo de estar em sua primeira 

edição nacional vale para nós por um caráter todo “histórico” e 

científico, da mesma maneira que antes o fizeram os três 

instrutores: 
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- O Prefácio de Léon Denis: A palavra “oito” (que cai sobre o 

# 4, na ordem corrida das palavras, etc.), nos remete 

imediatamente à lembrança do mês (8) de agosto da 

desencarnação de São Luis (Vivaldo Filho). 

   Enquanto que o # 4: Naturalmente nos remete ao mês (4) de 

abril do nascimento de São Luis (Vivaldo Filho). 

   Isto, meus irmãos, ocorrendo logo no inicio da mensagem 

preparada por Léon Denis especialmente para essa biografia 

preciosa por Henri Sausse, o mais renomado biógrafo de Allan 

Kardec, também francês e contemporâneo do Mestre de Lyon. 

   Mas vejamos que as surpresas matemáticas não param por ai, 

dentro dessa tradução brasileira da obra original francesa. 

 - O Prefácio de Léon Denis: A palavra “voltou” (aparece pela 

primeira vez no texto e cai sobre o # 12, na ordem corrida das 

palavras, etc.), nos sugere imediatamente a “VOLTA” do Espírito 

São Luis na roupagem do médium Vivaldo Filho, sendo que ao 

somada com o # 5 da página desse Prefácio (12 + 5), vamos ter 

o resultado de # 17:  

   O mesmo que: 

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

- 7: O mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo Filho (São 

Luis). 

   Ainda aqui, num livro seleto da Doutrina Espírita e venerado por 

muitos historiadores pelo seu conteúdo, a “VOLTA” do Espírito São 

Luis na roupagem do médium Vivaldo Filho, se manifesta de forma 

retumbante, absolutamente sincronizada com todas as informações 

precedentes que temos ofertado aos companheiros do solo 

planetário.  

   Não é verdade que novamente temos aqui um achado simbólico, 

enigmático e profundamente surpreendente?! 
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    Mas precisamos ir mais além, por isso pedimos a atenção 

dos que se detém sobre as nossas revelações: 

- O Prefácio de Léon Denis: Ao seu final, já na página de # 10, 

a palavra “memória” (aparece pela primeira vez no texto e cai 

sobre o # 43, na ordem corrida das palavras, etc., dentro desse 

parágrafo), nos sugere imediatamente a “VOLTA” do Espírito São 

Luis na roupagem do médium Vivaldo Filho, por força do próprio 

conjunto de Revelações sobre as suas Vidas Sucessivas (Vida 

Passada e/ou Futura), quando teremos o seguinte resultado:  

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

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

Filho (São Luis). 

   Para nós o assunto, aqui, está mais do que definido. 

   Compreendemos que nem todos os nossos leitores conseguirão 

acompanhar o nosso raciocínio, pois sabemos que a grande maioria 

dos adeptos brasileiros do Espiritismo, muito amorosos que são, 

se identificam mais com as histórias românticas produzidas pela 

mente encantadora de muitos dos nossos Mensageiros Espirituais, 

compartilhando com eles a ventura de uma experiência afetiva entre 

almas gêmeas, quando isso é possível de acontecer, e, por isso 

mesmo, deixo aqui o meu carinho extremo a todos os meus colegas 

de procissão espiritista, vibrando, com cada um de vocês, naquele 

desejo ardoroso em fazer-me compreender pelas portas do coração, 

antes que do cérebro. 

   Muita paz, saúde e luz para todos. 

 

Martins Peralva (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de setembro de 2016) 
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   Nota do médium: Quase ao termino da psicografia acima, fiquei um 

tanto ansioso para saber se haveria mais alguns “sinais” matemáticos 

neste Prefácio assinado por Denis, que pudessem nos ajudar na 

elucidação desses enigmas milagrosos contidos nas obras do Espiritismo, 

e uma vez moído de curiosidade, fui procurar... quando, então, ao 

efetuar a soma de todas as páginas deste especifico prefácio, me 

deparei com mais uma grande surpresa, que passo agora para vocês, 

meus queridos leitores:  

- O Prefácio (vai da página 5 à 10): 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 45. 

   Quando: 4 + 5 = 9:  

    - “Quando o # 9 representa a titularidade familiar do Rei Luis IX (9) 

de França, e ainda representa o mês (9) de setembro, do ano de 2012, 
quando Vivaldo Filho concluiu a sua primeira obra pela psicografia, pelo 
menos a sua primeira parte original, “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coord. de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob 
(Chico Xavier/FEB), fazendo uma alusão conectiva com a 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), já que foi dessa Esfera Espiritual terrena que partiram as 
Entidades da Luz que passaram a formalizar o caráter psicográfico da 
mediunidade de Vivaldo P. S. Filho (a reencarnação atual de São Luis 
IX).”  
 

(Extrato acima do Livro # 24). 
 

   Dessa maneira, complementando o trabalho que já havia sido dado por 

encerrado pelo nosso querido Instrutor Espiritual Martins Peralva.  

   Nota biográfica: José Martins Peralva Sobrinho (Buquim (SE), 1 

de abril de 1918 - Belo Horizonte, 3 de setembro de 2007) foi um escritor 

e espírita brasileiro. 

   Filho do espanhol Basílio Martins Peralva, um dos pioneiros da doutrina 
espírita no Sergipe, e de sua esposa, Etelvina da Fonseca Peralva. 

   Desde os seis anos de idade, o jovem Martins Peralva iniciou-se na 
doutrina sob a assistência e orientação diretas de seu 
pai, médium curador, polemista e doutrinador. 

   Aos 13 anos de idade perdeu o pai e foi trabalhar inicialmente como 
apontador na reconstrução do prédio do Tesouro do Estado de Sergipe, e 
depois como fiscal de construções, reformas e limpeza de casas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Buquim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1918
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
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   Fez concurso público para o cargo de escriturário da Prefeitura 
Municipal de Aracaju, vindo a ocupar os cargos de oficial administrativo e 
assistente da Procuradoria da Fazenda Municipal. 

   Em agosto de 1942, sem família em Aracaju, e morando em uma 
"república", desposou Jupira Silveira, com quem teve três filhos. 

   Em 1949, quando foi ao Rio de Janeiro como representante do Sergipe 
na "Festa Nacional do Livro Espírita" - promovida por nomes como os 
de Leopoldo Machado, Artur Lins de Vasconcelos Lopes e Carlos 
Imbassahy -, estendeu a sua viagem até Minas Gerais, com o fim de 
conhecer o médium Francisco Cândido Xavier. O encontro aconteceu na 
noite de 13 de maio de 1949, numa reunião do "Centro Espírita Luiz 

Gonzaga", em Pedro Leopoldo. Desse encontro nasceu-lhe o desejo de 
transferir-se para Belo Horizonte. 

   Concretizado o projeto, travou contato com a União Espírita 
Mineira (UEM), vindo a desenvolver atividades no Centro Espírita Célia 
Xavier por quinze anos. 

   Em 1964 ligou-se à UEM, vindo a exercer os cargos de 1º Secretário e, 
posteriormente, os de Vice-Presidente, Secretário de "O Espírita Mineiro", 
diretor do Departamento de Doutrina e Divulgação e diretor-executivo do 
Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais. 

Obra  

Deixou cinco obras de cunho evangélico-doutrinário: 

 Estudando a Mediunidade (FEB) 

 Estudando o Evangelho (FEB) 

 O Pensamento de Emmanuel (FEB) 

 Mediunidade e Evolução (FEB) 

 Mensageiros do Bem (UEM) 

 Evangelho Puro, Puro Evangelho - Na Direção do Infinito (Vinha de 
Luz) - coletânea com os principais artigos publicados em jornais e 
outros veículos de comunicação, organizada por Geraldo Lemos Neto 
e Basílio Silveira Peralva. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Martins_Peralva 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Machado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artur_Lins_de_Vasconcelos_Lopes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Imbassahy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Imbassahy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_C%C3%A2ndido_Xavier
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1949
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Leopoldo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Esp%C3%ADrita_Mineira
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Fénelon 

Elucidando os Enigmas 

da Filosofia Espírita 
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Filosofar é sempre muito fácil, basta-nos pensar um pouco e 

veremos, pelas portas da imaginação, todo um cortejo de 

fantásticas imagens que, geralmente, estão em conexão com o 

cérebro... 

Meus filhos! Difícil mesmo é sentir, e sentir naquele sentimento todo 

forjado na mais pura delicadeza, naquele mais puro ideal de amar e 

servir, indiscutivelmente, centrado num coração desprovido de 

materialidade, Uno com o Pai, e uníssono com a perfeita liderança 

do Cristo e Senhor de Nossas Vidas... 

Fazemos sempre questão de representar as nossas ações por 

criações mentais constrangedoras, via de regra, produzidas por 

outras mentalidades mais imperfeitas e mais ignorantes que nós 

mesmos, pois, se antes de tudo, todo pensamento vem de Deus, 

como suas criaturas que somos todas nós, não há como por dúvida 

de que toda mensagem interior, como exterior, vem por meio de 

outras forças mentais, que também se subordinam à Sua Vontade 

Suprema, embora nem sempre estejam em concordância com a Sua 

Lei Natural... 

A Lei de Deus é de Justiça, Amor e Caridade. 

E dentro desse clima operante de vitalidade e doença, luz e 

sombras, vamos vendo os homens e as mulheres do mundo terreno 

se movimentar, num verdadeiro concerto de Evolução Perpétua, 

cada um dando o melhor de si, sem que isso necessariamente 

esteja de acordo com a romântica maiêutica do viver e pensar, agir 

e criar, construindo e enriquecendo o mundo das forças físicas pela 

manifestação do Deus conosco. 

Se estamos diante de uma grande e enigmática incógnita da Vida, 

não podemos nos contrapor a essa onda de perfeito entrosamento, 

onde todos, indistintamente, poderão se encontrar e se reencontrar 

diante de fatos e das situações que nos conduzirão ao Paraíso... 

- Da matemática perfeita NA EQUAÇÃO DO AMOR. 

- Da luz e da beleza. 
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- Da originalidade e da grandeza, sem orgulho e nem egoísmo. 

E da mecânica exata do respeito às diferenças. 

Se hoje, por algum motivo que seja, não nos adequamos a alguma 

situação ou a alguma experiência que estejamos vivenciando: 

dentro do lar, no templo, no trabalho, ou em sociedade, procuremos 

pensar, meditar e refletir, conduzindo as nossas pequeninas 

ações do dia a dia, que seja, por uma Filosofia toda Espiritual, 

quando os alicerces do nosso coração sejam capazes de suportar as 

censuras do mundo, as pedradas do caminho, e a descaridade 

alheia, mas que, acima de qualquer coisa, se mantenha firme no 

propósito de ser leal à Deus, na paz da própria consciência. 

Ressuscitemos com o Cristo. 

 

Fénelon (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de junho de 2016) 
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Capa da Obra da CELD 

Léon Denis 

Elucidando os Enigmas 

da Psicologia Espírita 
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REVISTA ESPÍRITA 
por ALLAN KARDEC – Jornal de Estudos Psicológicos  
 

  

Ano 7 – 1864 – Página 17 
 

(Da 2ª. edição, FEB, 12/2004) 

________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. 

Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão 

responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas da Criação. O 

Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo 

efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de 

Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS” (EDIÇÃO HISTÓRICA), q. 4, Provas da existência de 

Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, 

Edição da FEB. 

________________ 

https://livrodosmediuns.wordpress.com/
https://livrodosmediuns.wordpress.com/1a-parte-nocoes-preliminares/cap-4-sistemas/


         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

263 

   Numa situação como esta, quando vemos se delineando uma 

floresta imensa de evidentes provas matemáticas sobre os 

impressionantes fatos da “Numerologia Espírita”, sem 

desconsiderarmos que em toda mata selvagem sempre haveremos 

de encontrar pela frente feras assassinas como matagal fechado, 

temos de considerar todas as possibilidades do caminho, que 

poderá ser acolhedor, como em qualquer região repleta de Natureza 

farta e feliz, quanto terrivelmente perigosa, por conta mesmo da 

variada quantidade de animais ferozes que estão sempre a espreitar 

o viajor desprevenido, e até certo ponto inocente. 

   Por isso mesmo, toda atenção de nossa parte será meio de 

evidente segurança, o que naturalmente nos leva a crer que, num 

serviço como o que estamos a executar, as ferramentas principais, 

além da lógica e do bom senso, indiscutivelmente são as que 

submetemos à apreciação do estimado leitor, substancialmente 

forjadas por aqueles que, talvez, viessem a se tornar os nossos mais 

ferrenhos e obstinados contraditores, embora todo o nosso apreço e 

veneração pelos Editores da Federação Espírita Brasileira. 

   Então, vale aqui a ressalva de que, positivamente, todos nós 

devemos total respeito e acolhimento às obras da FEB, entretanto, 

para qualquer serviço que possa vir a ser conduzido como o nosso, 

dentro de nossa especialização, deveremos ter em mente que 

somente as edições das respectivas obras mencionadas, utilizadas 

como fontes de consulta para a devida decifração dos códigos 

secretos sobre a VOLTA de São Luis de França, com datas 

anteriores ao ano de 2015, ou a partir dele para traz, com a 

rigorosa atenção e obstinada fidelidade aos livros e 

anotações de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, como 

fontes primordiais de consulta doutrinária pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, poderão ser aceitas como fonte de 

evidências seguras para tal feito, já que as informações, por ele 

mesmo apresentadas, sobre o seu retorno ao solo material como o 

médium Vivaldo P. S. Filho, foram divulgadas publicamente neste 

ano de 2015, quando a promoção gratuita da obra original “SÃO 
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LUIS IX”, no que lhe resguardará a idoneidade científica em 

torno de fatos e eventos matemáticos, aliás, como cabe a qualquer 

tarefa de investigação doutrinária pelo Espiritismo. 

 

   Até pouco, o nosso médium querido somente se baseava nas 

informações dos mensageiros desencarnados, e encarnados, que lhe 

garantiam a idoneidade psíquica dos fatos da Matemática Divina 

que corriam pelas suas antenas mediúnicas, entretanto, de algumas 

semanas para agora, o vemos se regozijar pelas declarações 

científicas vindas de outras fontes que não as suas, propriamente 

ditas, mas de uma quantidade bastante acentuada de idôneos 

investigadores que, mesmo antes dele, e de que jamais tomou 

conhecimento até aqui, das academias do mundo carnal tem se 

debruçado da devida decodificação dos Códigos Secretos da 

Bíblia (Torah), não apenas lhe surpreendendo pelo fato em si 

mesmo, mas, indiscutivelmente, lhe descerrando a condição de 

confiabilidade científica de suas próprias faculdades mediúnicas, 

considerando, sim, que nada ele sabia sobre os sábios da Terra que 

já haviam tomado para si mesmos a tarefa de desvendar mais esse 

grande mistério da Vida Oculta da Bíblia, pois os sinais deixados ali 

são de uma fatalidade matemática incontestável, embora as 

naturais nuanças de interpretação no que diz respeito aos fatos e 

acontecimentos futuros da vida planetária, já que a vida humana 

também se encontra subordinada às ocorrências do momento, 
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evidenciando o livre arbítrio das criaturas encarnadas e 

desencarnadas no que toca à sua moral e aos seus desejos 

de crescimento e elevação para a Vida Perfeita e Triunfante 

do Criador. 

    

   Concentremo-nos aqui numa nova perspectiva, quando por meio 

da “Revista Espírita”, de Allan Kardec, vamos ver que os sinais e 

códigos secretos pelo Espiritismo são mesmo a base doutrinária que 

faltava para que os doutores e sábios da matemática internacional 

conseguissem conectar os quatros vivos da Mecânica 

Transcendetal com as informações oriundas de publicações 

humanas, mas que, por sua vez, apresentam toda a 

caracteristica da boa fonte, como dever ocorrer com qualquer 

serviço de investigação técnica que prima pela segurança dos fatos 

e das coisas, já que aqui, em nosso caso particular, nos utilizamos 

de uma edição da Revista de antes da divulgação pública das 

revelações espirituais por meio do nosso aparelho mediúnico. 

- Ano 7: Que muito bem representa o mês (7) de julho do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). Página # 17: Que 

representa o dia (10) e o mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis IX). 
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   Vejamos se a situação doutrinária apresentada aqui não se 

reporta imediatamente ao caso minuciosamente detalhado por 

Kardec, no que diz respeito à solidez doutrinária dos fatos 

matematicos levantados pelo nosso Vivaldo, e que se afigura como 

uma exata conexão entre uma e outra ocorrência, já que São Luis 

voltaria para dar execução ao que Allan Kardec estabelecera:  

   - “As solidas bases em que ele se apoia triunfarão sem custo das 

divisões que os adversários não deixarão de suscitar, porque estes 

não contam com Espíritos que protejam sua obra e se servem dos 

próprios inimigos para garimparem o sucesso. Teria sido um fato 

sem precedentes pudesse uma doutrina ter se estabelecido sem 

dissidência e, se podemos nos admirar de algo, quanto ao 

Espiritismo, é ver formar-se a unidade tão prontamente. 

   Seja como for, o Espiritismo ainda não penetrou em toda parte e 

em muitos lugares mal é conhecido de nome. Os raros adeptos aí 

encontrados o atribuem a duas causas: a primeira, ao caráter das 

populações, muito absorvidas pelos interesses materiais; a segunda, 

à ausência de pregações contrárias. Eis porque apelam, com todas 

as suas forças, para sermões do gênero dos que foram pregados 

alhures, ou alguma manifestação ruidosa de hostilidade, que chame 

a atenção e desperte a curiosidade. 

   Mas o sinal mais característico do ano de 1863 foi movimento 

que se produziu na opinião, concernente à Doutrina Espírita; é 

surpreendente a facilidade com que o princípio é aceito por pessoas 

que até há pouco o teriam repelido e levado ao ridículo. As 

resistências – falamos das que não são sistemáticas e interesseiras 

– diminuem sensivelmente. Citam-se vários escritores de boa-fé que 

fizeram luta renhida contra o Espiritismo, e que hoje, dominados 

pelo seu meio social, sem se confessarem vencidos, renunciam a 

uma luta que consideram inútil. É que a necessidade de uma 

transformação moral se faz sentir cada vez mais; a ruína do velho 

mundo é iminente, porque as idéias que ele preconiza já não estão 

à altura a que chegou a Humanidade inteligente. Tudo parece a ele 

conduzir e, na retaguarda, entrevêem vagamente novos horizontes; 
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sente-se que é preciso algo melhor do que o que existe e o 

procuram inutilmente no mundo atual; alguma coisa circula no ar 

como uma corrente elétrica precursora e cada um espera; mas 

cada um também diz que não é a Humanidade que deve recuar.” 

   Analisemos as seguintes palavras dentro do texto de Allan Kardec 

que fatalmente nos reporta aos acontecimentos doutrinários atuais  

da “Numerologia Espírita”: 

- Palavra “garimpagem” (que recai sobre a palavra de # 38 

dentro do texto corrido desse seguimento da página 17): É 

exatamente o que fazemos aqui, numa garimpagem de sinais e 

códigos secretos onde os Arqueólogos do Espaço derramam as 

revelações matemáticas sobre o Espírito de São Luis 

reencarnado. 

- Palavra “sinal” (que recai sobre a palavra de # 3 dentro do 

texto corrido desse novo seguimento – segundo parágrafo – da 

página 17): É exatamente o que fazemos aqui, numa garimpagem 

de sinais e códigos secretos onde os Arqueólogos do Espaço 

derramam as revelações matemáticas sobre o Espírito de São 

Luis reencarnado. 

- Palavra “corrente” (que recai sobre a palavra de # 63 dentro 

do texto corrido desse seguimento – segundo parágrafo – da 

página 17): É exatamente o que fazemos aqui, numa garimpagem 

de sinais e códigos secretos onde os Arqueólogos do Espaço 

derramam as revelações matemáticas sobre o Espírito de São 

Luis reencarnado, dando origem a uma incalculável corrente de 

evidências aritméticas em torno da VOLTA de São Luis IX e a sua 

atual missão dentro da Nova Genealogia do Cristo. 

   Agora somemos as palavras (seus #): 

- 38 + 3 + 63 = 104. 

   Aparentemente sem evidências conclusivas, mas se formos 

verificar com mais detença temos: 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo Filho. 
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- 4: O mês (4) do nascimento de São Luis. 

   Numa conexão milagrosa e verdadeiramente enigmática. 

   Agora somemos esse resultado de 104 + 17 (o # da página em 

estudo) = 121. 

   Quando: 1 + 2 + 1 = 4. 

   Pois agora reprisemos a questão # 4 de O Livro dos Espíritos: 

________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra 

do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas da 

Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência 

de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada 

pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são 

nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS” (EDIÇÃO HISTÓRICA), q. 4, Provas da 

existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, Edição da FEB. 

________________ 

   Evidentemente que, para aqueles que já se debruçaram no estudo 

de nossas obras anteriores, tudo vem se encadeando e se 

desenvolvendo de maneira sistemática, embora de uma 

maneira diversa da nossa possam se encontrar outras evidências, 

como se verdadeiramente estivéssemos nos defrontando com algo 

milagroso, como assim mesmo o é!... 

   E o que haveríamos de encontrar na obra básica da 

Codificação do Espiritismo se, da mesma maneira de acima, 

no caso de “O Livro dos Espíritos”, formos nos socorrer dos 
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sagrados apontamentos em “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”? 

___________________ 

   No resultado acima de # 4, quando nos reportamos para 

o “Evangelho Segundo o Espiritismo”, encontraremos 

no seu CAPÍTULO IV (4): NINGUÉM PODERÁ VER O 

REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO, que 

apresenta, na INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS, duas (2) 

mensagens sobre a Reencarnação assinadas pelo 

Espírito São Luis (que muito bem pode nos está 

sugerindo as suas duas personalidades em estudo! – São 

Luis e Vivaldo Filho), nos itens 24 e 25, além da nota de 

Allan Kardec no item 26. 

___________________ 

   E somente para fecharmos essa conta que parece não ter fim, 

somemos os números dos itens assinados por São Luis e Allan 

Kardec, nesta específica INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS que fala 

sobre a Reencarnação: 

- 24 + 25 + 26 = 75. 

   Quando o # 7: marca o exato mês (7) de julho do nascimento 

de Vivaldo Filho, que seria a reencarnação futura de São Luis. 

(Desse Ano 7 da “Revista Espírita”). 

  

   Enquanto que o # 5 (desse # 75 encontrado acima e por último) 

podemos deduzir da seguinte maneira: 
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___________________ 

Questão # 5, de “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”: 

    Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, que 

todos os homens trazem em si, da existência de Deus?  

   “A de que Deus existe; pois, donde lhes viria esse sentimento, 

se não tivesse uma base? É ainda uma conseqüência do 

princípio – não há efeito sem causa.” 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, Primeira parte, Capítulo I, De 

Deus,  93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica), FEB – 5/2013). 

___________________ 

   Portanto, meus irmãos de crença, se formos verificar com toda a 

isenção de ânimo possível, todos nós chegaremos a uma só 

conclusão, que é a mais justa: NÃO HÁ EFEITO AQUI SEM UMA 

CAUSA TOTALMENTE DIVINA!... 

   O Espírito de Deus paira sobre a cabeça de São Luis de França 

reencarnado, assim com na dos demais Mensageiros da Causa 

Evangélica pelo Espiritismo que já se comportam como verdadeiros 

e leais seguidores do Cristo Amado... 

   Entretanto, precisamos cumprir a nossa pequenina tarefa de 

agora, não em relação aos Poderes de Deus que são sempre 

grandes e inabordáveis para a nossa enorme pequenez e ignorância 

diante da Sua Glória, mas defronte a nossa extrema desvalia em 

Lhe abarcar toda a capacidade de prever os acontecimentos futuros, 

passados e presentes, com a clarividência absoluta que Lhe é 

peculiar, pois para o Criador, absolutamente, nada está 

encoberto, embora para nós mesmos, enquanto seus filhos ainda 

muito imperfeitos, tudo, ou quase tudo, se encontra submerso sob 

um maravilhoso véu de incógnitas e possibilidades que dizem 

respeito ao nosso livre-arbítrio e que vão se delineando para 

cada um de nós à proporção que vamos nos iluminando e nos 

educando segundo a graciosa Lei de Justiça, Amor e Caridade, já 
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que todos nós, invariavelmente, estamos atrelados ao fatalismo da 

Sua Perfeita Vontade. 

   Por isso, demos por encerrado o nosso estudo com mais esse 

excelente exemplo de clarividência doutrinária, quando o Espírito da 

Verdade substanciou o texto original de Allan Kardec com os 

evidentes “sinais” aritméticos que foram inseridos mais tarde 

nesta elaborada 2ª. edição da “Revista Espírita”, edição nacional 

produzida pela Editora da Federação Espírita Brasileira: 

Ano 7 – 1864 – Página 107 
 

(Da 2ª. edição, FEB, 12/2004) 

   Evidentemente que essa especifica página # 107 simboliza 

muito bem: 

- 10 (ou 10 x o # 10, do 107): O dia (10) de nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis). 

- 7: O mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo Filho (São 

Luis). 

 

https://livrodosmediuns.wordpress.com/1a-parte-nocoes-preliminares/cap-4-sistemas/
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Tanto quanto as imagens de nosso Vivaldo Filho que nos utilizamos aqui para 

ilustrar o nosso trabalho, as equações apresentam-se muito semelhantes umas 

às outras, porém o quadro de observação é sempre distinto, merecendo de 

nossa parte toda uma acurada atenção em seus específicos detalhes de 

interpretação matemática, sempre muito racional e carregados de lógica. 

   Não podemos deixar escapar uma só letra desse precioso sufrágio 

dos médiuns que, a despeito de sua seriedade em torno dos 

assuntos mediúnicos que lhe dizem respeito, sempre estão sendo 

colocados diante de fatos e situações embaraçosas que, geralmente, 

são articulados por pessoas verdadeiramente devotadas ao mau, 

pois com o único objetivo de desconsiderarem os tarefeiros da 

mediunidade, devotados e modestos, que, via de regra, labutam 

com ardor e valiosíssimo desprendimento pela causa que abraçaram 

no Espiritismo. 

   Observemos o texto original do Codificador, dessa página 107 

(Variedades, UMA TENTAÇÃO), e vejamos como ele repousa 

suavemente sobre o texto anterior, da página 17, deste mesmo 

Ano 7 da Revista Espírita, como se o Espírito da Verdade 

desejasse ilustrar a vida espiritual apostolar de São Luis à frente do 

Espiritismo nascente pela sua tarefa futura, como o médium 

Vivaldo Filho: 

   - “Certo dia, um rico estrangeiro – foi ele mesmo que nos narrou 

o fato – procurou essa senhora para lhe pedir que desse uma 

comunicação. Ele não tinha a menor noção do Espiritismo e ainda 

menos a crença. Pondo a carteira sobre a mesa, disse-lhe: 

“Senhora, eis aqui dez mil francos que vos dou, se disserdes o nome 

da pessoa em quem estou pensando.” Basta isto para mostrar onde 

chegava o seu conhecimento da doutrina. A respeito, fez-lhe a 

médium observações que todo espírita verdadeiro faria em 

semelhante caso. Mesmo assim, tentou, mas nada obteve. Ora, logo 

depois da partida desse senhor ela recebeu, para outras pessoas, 

comunicações muito mais difíceis e complicadas do que ele lhe havia 

pedido. 

   Para esse senhor o fato deveria ser, conforme lhe dissemos, uma 

prova da sinceridade e da boa-fé da médium, porque os charlatães 
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sempre têm recursos à suas disposição, quando se trata de ganhar 

dinheiro. Mas do fato resultam vários ensinamentos de outra 

gravidade. Os Espíritos quiseram provar-lhe que não é com dinheiro 

que os fazem falar, quando não querem; além disso, provaram que 

se não tinham respondido à pergunta, não fora por impossibilidade 

da parte deles, já que disseram, depois, coisas difíceis a pessoas 

que nada ofereciam. A lição era maior ainda para o médium; era 

demonstrar-lhe sua absoluta impotência sem o concurso deles e lhe 

ensinar a humildade, porque, se os Espíritos tivessem estado às 

suas ordens, se bastasse a sua vontade para os fazer falar, era o 

caso de exercer o poder agora ou jamais. 

   Eis aí uma prova manifesta em apoio do que dissemos na Revista 

de fevereiro último, a propósito do Sr. Home, sobre a 

impossibilidade em que se acham os médiuns de contar com uma 

faculdade que poderia faltar-lhes no momento em que lhes fosse 

necessária. Aquele que possui um talento e que o explora está 

sempre certo de o ter à sua disposição, porque é inerente à sua 

pessoa; mas a mediunidade não é um talento; só existe pelo 

concurso de terceiros; se esses terceiros se recusam, não há 

mais...” (...mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu 

exercício está anulado. Um médium sem a assistência dos Espíritos 

é como um violonista sem violino – à página 108). 

   Uma vez reconhecendo que não há acaso sobre a face da Terra, 

nem no Espaço, vamos notar que a seqüência, o encadeamento e o 

sincronismo, aqui se apresenta de maneira milagrosa, pois não há 

como negar a condição de autenticidade dos fatos da Numerologia 

Espírita dentro da proposta que estamos nos debruçando para fazer 

realçar aos olhos dos leitores e dos investigadores da Reencarnação 

e da Mediunidade, de uma maneira geral: 

- Palavra “contar” (que recai sobre a palavra de # 288 dentro do 

texto corrido desde o primeiro parágrafo – da página 107): Numa 

interpretação toda particular, é exatamente o que estamos fazendo 

aqui, numa garimpagem de sinais e códigos secretos onde os 

Arqueólogos do Espaço contam as peças de um imenso colar de 
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revelações matemáticas sobre o Espírito de São Luis 

reencarnado. 

   Quando: 2 + 8 + 8 (da palavra # 288) = 18.  

   Temos aqui o mês (1) de janeiro de nascimento e o mês (8) 

de agosto morte de Elvis Presley, o Espírito responsável pela 

Caravana de Entidades da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

geral ou Cultural e Ciência) que passaram lhe patrocinaram a 

eclosão de suas faculdades psicográficas, a rigor, no ano de 2012, 

com a produção da obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

Espíritos Diversos, Coord. Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB). 

   Quando: 1 + 8 = 9. Esta específica obra, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, a primeira de sua lavra psicográfica, 

propriamente dita, foi concluída no mês (9) de setembro do ano 

2012. 

   Mas prossigamos: 

- Palavra “contar” (que recai sobre a palavra de # 31 dentro do 

texto corrido desse seguimento – contando pelo terceiro parágrafo – 

da página 107): Numa interpretação toda particular, como cabe a 

este serviço de decodificação, é exatamente o que estamos 

fazendo aqui, numa garimpagem de sinais e códigos secretos 

onde os Arqueólogos do Espaço contam as peças de um imenso 

colar de Revelações Matemáticas sobre a VOLTA do Espírito de 

São Luis reencarnado. 

   Quando: 3 + 1 (da palavra # 31) = 4. O exato mês (4) de 

abril da reencarnação do Rei Luis IX (9) de França (Vivaldo 

Filho) 

   Quando também sabemos que estamos nos debruçando sobre a 

página de # 107, que corresponde ao dia (10) do mês (7) da 

reencarnação de Vivaldo Filho (Rei Luis IX de França). 
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   Portanto, aqui vemos sincronismo, seqüência e 

encadeamento precisos, deixando a descoberto os preciosos 

Sinais & Códigos Secretos de Deus na “Revista Espírita” de 

Allan Kardec, pela mente mediúnica de São Luis de França.  

   Por isso mesmo vale a perfeita lembrança seguinte: 

________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra 

do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas da 

Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência 

de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada 

pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são 

nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência de Deus, 

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, Edição da FEB. 

________________ 
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   A continuação dessa belíssima história matemático-reencarnatória, 

se o Todo-Poderoso assim o permitir, será contada em futuros 

capítulos especiais, narrada pelas mentalidades espirituais que, 

desde eras recuadas da vida planetária, já se consagram ao 

cumprimento da profecia de que: Jesus Cristo irá voltar. 

   Deus salve a Terra. 

Léon Denis (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 19 de junho de 2016) 
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   Nota do médium: Como podemos observar, parece que o estimado 

Espírito Léon Denis deu começo a uma série de Revelações Espirituais em 

torno da “Revista Espírita”, publicada originalmente por Allan Kardec 

de 1858 à 1869, quando da sua desencarnação, originando um estudo 

matemático sobre os sinais e Códigos Secretos de Deus deixados 

pelos Espíritos Superiores desde o tempo do Codificador até a sua última 

edição pela Federação Espírita Brasileira, até o ano de 2015, quando da 

divulgação pública de nosso livro “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual 

da Codificação Espírita”, embora a edição da R. E. de 2004 seja a 

utilizada por ele por fazer parte do nosso modesto acervo de obras 

espíritas. 

 

   Cremos que seja muito apropriado recordarmos aos nossos amigos 

leitores que o grande e inesquecível Denis foi o primeiro Espírito Superior 

que passou a se apresentar de maneira mais ostensiva à minha faculdade 

clarividente, isto por meio de fenômenos visuais impressionantes, 

quando passamos a lhe perceber a aura magnânima se estender por uma 

região indescritível do Céu terreno, como se estivéssemos, e assim 

estávamos a ver mesmo, vislumbrando o seu Espírito amigo e glorioso 

tomando quase a totalidade da abóboda celestial da Terra. 

   Por essa época, de maneira surpreendente para a minha acanhada 

compreensão em torno da minha própria tarefa mediúnica, víamos 

literalmente os Espíritos Superiores da Codificação do Espiritismo 

enviar os seus pensamentos luminosos, diretamente dos Céus, na direção 

de nossa vidência mediúnica. 
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Emmanuel 

Elucidando os Enigmas 

do Compromisso  
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Jamais deveremos dizer que: “desta água nunca beberei”... 

Principalmente quando passamos a compreender a existência 

humana, em seus diversos setores de aprendizado e serviço, como 

uma verdadeira oficina de apoio aos caídos, e de auxílio aos que 

lutam e se esforçam pela elevação de seus próprios Espíritos, seja 

por meio da exaustiva tarefa caseira, onde vemos mulheres 

benditas e homens honrados se desprenderem das suas mais caras 

reminiscências românticas para o cultivo da paz no seu ambiente 

domestico, ou na cumplicidade do árduo trabalho fora de casa, 

quando mulheres leais e homens honestos passam a empreender 

largo tributo de dor e humilhação somente com a idéia de manter a 

segurança financeira e de saúde dos que lhes esperam na 

retaguarda, filhos queridos e entes amados!... 

Mas, por qual motivo estaríamos evocando tanta beleza e tanta 

lealdade num serviço doutrinário como este, onde vimos os Espíritos 

do Senhor, quase em unanimidade, oferecerem aos seres da Terra 

material uma oportunidade de pensarem, ou repensarem, um pouco 

mais na possibilidade das “separações”?!... 

Na verdade, como amigo que somos de todos aqueles que se 

devotam com sinceridade às grandes Verdades de Deus, não 

poderíamos deixar de dar a nossa parcela mínima de contribuição 

ao edifício imenso da Terceira Revelação, mesmo que na 

condição de um insignificante semeador de lealdade... Então, 

que fique bem claro para cada um de nós, seres imortais em busca 

de luz e perfeição, que nada se encontra fora do contexto da 

Evolução Humana... 

Nunca, é uma palavra extremamente forte para adjetivar qualquer 

forma de atuação humana diante da imensidão do Universo, que 

sempre está a nos exigir informação, cultura, instrução e 

entendimento, já que tudo se movimenta e se desenvolve em 

bases de perfeita Realização Divina... Mas, pressupondo que 

podemos nos utilizar desse termo, vamos verificar que NUNCA 

seremos capazes de realizar o amor em nós sem a bendita 

disciplina da dor e do sofrimento, pois, se verdadeiramente 
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almejamos uma vida de paz e segurança, não podemos entendê-la, 

A VIDA, sem a contribuição da experiência. 

 

Sejamos leais à Deus, ofertando as nossas mais íntimas intenções 

ao santuário sagrado da consciência. 

Sejamos sempre prudentes como uma serpente e simples como 

uma linda pomba, almejando, sim, a nossa própria felicidade, como 

personalidades individualizadas, entretanto não nos esquecendo que 

também somos seres eternos perfeitamente interligados uns aos 

outros. 

E que o Bom Deus nos assegure a tranquilidade de Espírito para 

que, hoje ou amanhã, sempre sejamos capazes de rever, 

humildemente, as nossas ações de ontem, imbuídos da necessidade 

que todos temos de cumprir o mandamento: “NÃO FAÇAIS AOS 

OUTROS O QUE NÃO GOSTARIA QUE OS OUTROS LHE 

FIZESSE”. 

Se tivermos esse pensamento em mente diante de 

qualquer tomada de decisão, naturalmente que ficará 

fácil para nós mesmos termos a certeza de que a vida 
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será sempre generosa para nós, quando em nosso 

coração toda atitude de nossa parte tenha sido 

motivada, e realizada, no mais sincero idealismo da 

Caridade, em nós, por nós, para nós, e, principalmente, 

para os outros. 

 

 

Emmanuel (Espírito reencarnado) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de junho de 2016) 

   Nota do médium: Como a maioria de nós já sabe o grande Instrutor 

Emmanuel já se encontra reencarnado no solo da Terra desde o ano 

2000, segundo informação de Chico Xavier a alguns amigos pessoais. E 

aqui, ele analisa as separações conjugais, muitas vezes, como uma 

extrema necessidade das Almas Gêmeas se reencontrarem, 

mesmo que por força da Justiça Humana, via divorcio. 
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   De minha parte, a partir de minhas próprias observações clarividentes, 

posso assegurar que Emmanuel continua tão livre das amarras materiais 

quando se encontrava desencarnado e dirigindo as faculdades mediúnicas 

de Chico Xavier, embora saibamos que o caráter muito específico de cada 

reencarnação, sobre a face da vida planetária, sempre requeira uma 

maior dose de atenção por parte dos Instrutores da Vida Maior que ficam 

do Lado de Lá a nos conduzir e orientar os passos terrenos. 

 
 

O médium Vivaldo P. S. Filho 
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   Uma outra coisa que vale sempre a pena rememorarmos em nossos 
apontamentos, é o fato de os nossos abnegados Benfeitores Espirituais 
estarem chamando a atenção dos sérios investigadores espíritas, e 
mesmo os não espíritas, para a capacidade que pessoalmente temos de 
produzir os efeitos maravilhosos da Mediunidade de Efeitos Físicos, 
abstração feita de nossas percepções clarividentes, clariaudientes, e de 
efeitos intelectuais, de uma maneira geral, pois sabemos muito bem o 
quanto muitos desavisados companheiros de doutrina estão havidos por 
tentarem desarticular o nosso humilde esforço de fazer as devidas 
Revelações Transcendentais que ora temos obtido por parte desses 
mesmos zelosos e dedicados Instrutores da Vida Maior, infelizmente, na 
sua maioria, não por ignorância dos Postulados Espíritas, mas 

exclusivamente por profunda vaidade e desrespeito ao trabalho alheio, 
por acreditarem-se merecedores de alguma regalia espiritual que, 
absurdamente, lhes tenham dado o direito de “repreender o próximo” 
sem antes terem mensurado com a própria desvalia. 
 

   Naturalmente, quando os nossos Amigos Espirituais nos oferecem 
subsídios psíquicos para ofertar tamanha segurança mediúnica aos 
demais interessados pela Mediunidade, não querem dizer com isso 
que, caso sejamos levados (espontaneamente) aos laboratórios 
do mundo, tudo se apresentará pelas nossas faculdades 
parafísicas como num verdadeiro passe de mágica... 
Evidentemente, que as circunstancias do ambiente, mentais e 
emocionais, haverão de nos influenciar a todos, que nestes eventos 
tomem acento, visto que, para que os fenômenos espirituais venham a se 
realizar com o sucesso desejado por todos, médiuns, investigadores e 
demais colaboradores, encarnados quanto desencarnados, jamais 
poderão ser desconsideradas as oportunidades do momento, visto que 
até mesmo uma pequena desconsideração por parte de alguém do seleto 
grupo de assistente poderá me custar sérios problemas de saúde física e 
mesmo psíquica. 
 

   Portanto quando relatamos os nossos casos da mediunidade, levem em 
consideração as condições ambientais em que foram produzidos, visto 
que ninguém, vivo ou morto, está em condições de produzir 

coisa alguma sozinho, pois tudo vem de Deus e são os Espíritos que 
nos orientam os passos, sejam eles pelas trevas da ignorância ou pelos 
gloriosos caminhos da Justiça, do Amor e da Caridade, sempre na 
dependência das nossas intenções. 
 

   Como acaba de nos recordar o querido Emmanuel, em seu generoso 
capítulo acima: - “Sejamos prudentes como uma serpente e 
simples como uma pomba.” (Jesus). 
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Odilon Fernandes 

Elucidando os Enigmas 

da Mediunidade 
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“Pois àquele que tem lhe será dado, e terá 
com abundância.”  

 

– Jesus (Mateus 13:12) 
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Médiuns! Estamos à serviço do Cristo!... 
    

   

“O que não podemos é cruzar os braços e silenciar, 
deixando os nossos irmãos médiuns ao desamparo 

e tratando a mediunidade como se fosse um 
assunto tabu.” 

(Odilon Fernandes/Carlos A. Baccelli, “MEDIUNIDADE E 

DOUTRINA”, Mediunidade e Nós, IDE, 11ª. edição, 2008). 

 
   Sempre que nos defrontamos com alguma situação de 
desconforto é natural que nos sintamos constrangidos a recuar... 
Isso faz parte do processo de defesa que nós todos trazemos dentro 
do próprio coração, como forma de nos precavermos contra 
todo o tipo de leviandade e de desconsideração que venha 
em nossa direção... 
 

   Afinal, somos seres conscientes, e por isso mesmo precisamos 
estar atentos às ventanias e aos vendavais que, geralmente, 
acometem os homens e as mulheres que intentam transpor os 
mares assustadores da ignorância e da maledicência humana, via de 
regra, fustigados também pelo inevitável açoite do próprio atraso 
moral.  
 

   Por isso, nunca poderemos nos furtar aos esclarecimentos do 
Divino Mensageiro de Belém que, ao se apartar de todo o tipo de 
artimanhas e convites de Mamon, preferindo a companhia dos 
criminosos arrependidos e dos irmãos mais humildes, ofertou ao 
mundo, pelo seu magnífico exemplo, o caminho da Caridade que 
todos nós devemos trilhar, por meio da gentileza e da justa 
apreciação ao sentimento de solidariedade e fraternidade, já que 
todas estas pessoas, irmãos de crença ou não, que vemos de uma 
hora para outra se arrojar sobre os médiuns, de uma maneira geral, 
com a infeliz idéia de lhes interditar o serviço desbravador da 
Imortalidade, ou da Verdade Integral, não passam mesmo de 
pobres companheiros e companheiras necessitados de tudo, como 
se fossem pequeninos animais selvagens à espera de um socorro 
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por parte dos seres mais evoluídos, para que possam, 
definitivamente, conquistarem a razão... 
 

   Sinceramente, pedimos a Deus que tenha dó dessas criaturas que 
não fazem outra coisa senão gastar os seus neurônios num esforço 
que peca pela própria hediondez da ação, quando buscam somente 
interditar a Palavra de Salvação e Esclarecimento do Messias de 
Nazaré, pela Mediunidade, sacrificando os médiuns. 
    

Espírito Odilon Fernandes 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
    

   Nota do médium: Psicografia carinhosamente produzida pelo querido 
Benfeitor Dr. Odilon Fernandes em Salvador/BA, no dia 25 de junho de 
2016, às 02hs34min, que é muito conhecido em nosso meio doutrinário 
pelos livros de inestimável valor científico, filosófico e religioso que tem 
vertido do Mundo Maior para o Plano Físico por intermédio das faculdades 
mediúnicas de Carlos Antônio Baccelli, de Uberaba, em Minas Gerais, 
tendo a sua primeira obra dessa interessante parceria, “MEDIUNIDADE 
E DOUTRINA” (Editora IDE), sido prefaciada pelo Espírito Emmanuel, 
em psicografia de Francisco Cândido Xavier. 
 

      
    

O sábio Instrutor da Vida Mais Alta Dr. Odilon também foi um dos Autores 

Espirituais de nosso Livro # 3: “À RIGOR TUDO É MEDIUNIDADE”, em 

parceria com os Espíritos William S. Moses e W. Krell. 
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   Muito entusiasmado, o nosso sábio instrutor, Dr. Odilon, nos 
persuadiu, quase que de maneira insistente, por conta mesmo da minha 
teimosa resistência em continuar falando sobre as minhas Vidas 
Sucessivas, visto que outras eminentes figuras, não tão apagadas como 
eu mesmo, pelo menos nesta atual encarnação, aos nossos olhos 
poderiam figurar como excelentes exemplos de personalidades que fazem 
parte do glorioso conjunto de Espíritos da Falange da 

Verdade que, de uma maneira ou de outra, podem ser destacados 

dos impressionantes quadros da “Ciência Espírita”, já que estão 

também inseridos nas obras de Allan Kardec e Chico Xavier, quando 

da Bíblia Sagrada, em forma “sinais” e “códigos” secretos, tudo 

muito bem alinhavado pelas mãos das venerandas Entidades da Luz que 

conduzem a Humanidade terrena pelo esclarecimento da Cultura do 
Espiritismo, a costurar para os nossos empolgados leitores algo mais do 

que está configurado em “O Livro dos Espíritos”, no que diz respeito 

à Reencarnação (Matematicamente) Programada de São 
Luis de França, isto que levando em consideração o alto valor 

documental das edições impressas pela Editora da Federação Espírita 
Brasileira, não somente para os espíritas como para os sérios estudiosos 
da mediunidade, como um todo, pois aqui, mais uma vez, veremos como 
os Poderes Celestiais foram felizes em imiscuir dentro da Obra Básica da 

Terceira Revelação os quadros mais que perfeitos da Mecânica 
Matemática Divina: 

 

  
Re-Edição Original de 1857 & Edição Histórica de 2013 
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- “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, Parte Segunda – Capítulo IX, 

Da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, Anjos da 
guarda. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos, 
Edição Histórica, 93ª. edição – 1ª. impressão, pela FEB, de 
5/2013:  
 

   Item 489. Quando sabemos que: 

 

   - Os # 4 e 8, respectivamente, representam o mês (4) de abril 
da reencarnação de São Luis IX (9) de França, enquanto o mês 
(8) de agosto representa o da desencarnação de São Luis IX (9) 
de França. 
 

   Quando o # 9 representa a titularidade familiar do Rei Luis IX (9) de 

França, e ainda representa o mês (9) de setembro, do ano de 2012, 
quando Vivaldo Filho concluiu a sua primeira obra pela psicografia, pelo 
menos a sua primeira parte original, “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coord. de Elvis Presley & Santa Clara 

de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 
Xavier/FEB), fazendo uma alusão conectiva com a 9ª. Esfera 

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

foi dessa Esfera Espiritual terrena que partiram as Entidades da Luz que 
passaram a formalizar o caráter psicográfico da mediunidade de Vivaldo 
P. S. Filho (a reencarnação atual de São Luis IX). 
 

   Há Espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para 
protegê-lo? 
 
   “Há o irmão espiritual, o que chamais o bom Espírito ou o bom 
gênio.” 
 

   Aqui a coisa se manifesta com uma surpreendente interfece com o 
bom Espírito ou bom gênio de Vivaldo Filho (São Luis), que é 
exatamente Chico Xavier (que foi a reencarnação de Allan Kardec)... 
Mas onde estaria a se apresentar essa interface que acabamos de 

mencionar?... Exatamente no # da página onde cai esse enigmático 

item 489: Página 246. 
 

- 2 e 4: Que representam o dia (2) e o mês (4) de abril do 
nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec). 
 

- 6: Que representa o exato mês (6) de junho quando se comemora na 
Cristandade o nascimento de São João Batista, O Espírito da 

Verdade (a reencarnação passada de Allan Kardec/Chico Xavier, 
numa “Reencarnação Múltipla” com São João Evangelista). 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

290 

    
   Vemos aqui o sistema de “sinais” e “códigos” secretos em “O Livro 
dos Espíritos”, na sua edição definitiva realizada por Allan Kardec em 
1860, nesta Edição Histórica pela FEB, 93ª. edição, de 5/2013, ser 
devidamente decodificado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, quando o próprio Espírito São Luis, 

atualmente reencarnado como o médium Vivaldo P. S. Filho, 
voltou para realizar essa façanha sob a orientação direta do seu bom 
Espírito ou bom gênio. 
 

______________________ 
    
   Até aqui, a conexão de uma situação reencarnatória (São Luis) com 
a outra (Chico Xavier), quanto a exatidão dos fatos matemáticos por 
meio de encadeamento e seqüência precisa, se apresenta de maneira a 
sustentar o edifício milagroso da “Numerologia Espírita”, dentro da 
sua real proposta de decifração dos SINAIS SECRETOS DE DEUS 
dentro da Obra incomparável e sem precedentes de Allan Kardec e Chico 
Xavier, assim como vem sendo feito, embora por uma metodologia 
toda particular, por renomados acadêmicos e sábios do mundo no que 
diz respeito aos Códigos Secretos da Torah (Antigo Testamento). 
 

   Antes de darmos continuidade aos nossos novos estudos dos “Sinais” 
de Deus em O Livro dos Espíritos, vamos rememorar aqui o 

precioso (e sintético) artigo que capturamos da Internet sobre esses 
estudos que acabamos de mencionar, e que consta em nosso Livro # 
22, “OS SINAIS DE DEUS NA VIDA ETERNA”, pelo Espírito Ruth, os 
que estão sendo realizados pelos cientistas internacionais em torno dos 

Códigos de Deus na Bíblia, fazendo dessa maneira uma conexão, 

mesmo que muito simplória, com o serviço que tem sido produzido por 
nossas faculdades mediúnicas a partir do glorioso pensamento dos 
Espíritos da Falange da Verdade, isto, desde o ano de 2013, quando 
passamos a receber psicograficamente as primeiras páginas da obra 

original “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação 
Espírita”, o que tem nos deixado verdadeiramente entusiasmado com 

tamanha beleza espiritual, ao vermos que o nosso esforço modesto, e o 
dos nossos Guias e Mentores da Vida Maior, não tem sido em vão, 
mesmo porque até poucas semanas atrás eu nada sabia sobre os 
importantes estudos que já vinham sendo levados a efeito sobre este 
assunto, isso desde meados dos anos de 1990. 
 

   De qualquer maneira, o mais importante pra mim, particularmente, é 
ver que todo esse esforço tem dado frutos verdadeiramente científicos, 
pois, em sã consciência, nenhum sábio espírita, eu disse “sábio” espírita 
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(risos...), poderá se colocar contra um serviço mediúnico e de pesquisa 
como este, tão cheio de evidentes provas quanto carregado de pura 

beleza transcendental, pois aqui, positivamente, vemos a Vontade do 
Senhor se derramar sobre as nossas cabeças em forma de mil 
bençãos divinas: 

 

O Código da Bíblia 

Esse código é uma revelação de Deus, segundo Rogério da Costa: "No livro de 
Daniel, Deus o deu duas revelações, uma diretamente acessível — a saber, o 
próprio conteúdo bíblico —, e uma outra revelação selada, sendo esta última 
chamada de Código da Bíblia". 

Esta revelação selada permaneceu oculta por cerca de 3200 anos, e desde o 
ano de 1997 as comunidades científica e judaica estão alarmadas com a 
descoberta de informações que vieram à tona com a descoberta do 
computador. 

A divulgação mundial da descoberta de um código na bíblia judaica (antigo 
testamento), veio através de um livro intitulado de "O Código da Bíblia", 
escrito por um jornalista americano chamado Michael Drosnin, que foi o 
divulgador do assunto. Todavia Drosnin é apenas o canal da informação, pois 
o verdadeiro descobridor é um cientista judeu, chamado Dr.Eliyahu Rips, 
que reside há mais de vinte anos no estado de Israel e que atualmente é 
professor na Universidade Hebraica da capital Jerusalém. 

A prova da autenticidade desta descoberta se dá na precisão de mais de mil 
fatos que aconteceram, com detalhes e datas, tudo codificado nos cinco livros 
de Moisés (O Torah), tais como: o assassinato de dois membros da família 
Kennedy, o atentado à bomba de Oklahoma, a eleição de Bill Clinton, tudo 
desde a II Guerra Mundial até o caso Watergate, do Holocausto Nazista até a 
bomba de Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a queda de um cometa 
em Júpiter, a descoberta da data da Guerra do Golfo vinte e um dias antes de 
ela acontecer, a data do assassinato de Ytzhak Rabin mais de um ano antes do 
crime ter ocorrido em Tel-Aviv. 

O interessante é que o código aparece no inverso do texto bíblico, além da 
surpreendente descoberta de que em cada profecia messiânica do antigo 
testamento, apesar de os judeus não aceitarem a Jesus como o Messias, 
aparece no código a seguinte frase: "O meu nome é Jesus, Eu sou o Messias". 
Contudo, o código apresenta três fatos que na seqüência das informações 
ainda não aconteceram: 

1º. O código apresenta a I e a II Guerras Mundiais com todos os detalhes, as 
datas e os nomes dos envolvidos. Na seqüência, em torno do sobrenome do 
ex-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, e da palavra Jerusalém, o código 
apresenta as seguintes frases: 
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- Dia da III Guerra Mundial; 

- Todo o seu povo irá para a guerra; 

- Holocausto atômico em Jerusalém; 

- 9 de Av - 5760/5766 (calendário judaico), que traduzido para o nosso 
calendário gregoriano será em torno de 25 de julho de 2000/2006. 

Porém, o calendário judaico não tem vogais para se saber a relação entre 2000 
e 2006. 

2º. O código apresenta vários terremotos, desde os que aconteceram há muito 
tempo até os mais recentes. Ex.: o maior terremoto do mundo, que aconteceu 
na China em 1976, na cidade de Tang Chan, onde mais de 800.000 chineses 
morreram. E continuando, o código apresenta mais três grandes terremotos 
que virão: dois deles entre os anos de 2000 e 2006, sendo um na China e outro 
no Japão, e um outro em Los Angeles (EUA) com informações que, segundo o 
código, indicam o seu total desaparecimento do mapa em 2010. 

3º. O código apresenta o choque de um cometa com o planeta Júpiter, que 
aconteceu em 1994. Em sua seqüência aparece a queda de três cometas 
gigantescos no planeta Terra; a primeira em 2006, a segunda em 2010 e a 
terceira em 2012, sendo que esta última se esfacelará antes do choque. A 
predição de dois cometas caindo na Terra encontra-se no livro das revelações 
(Ap. 8:8-10). 

O CÓDIGO DA BIBLIA 

Resumo do livro de M. Drosnin 

No final do século XVIII, um sábio judeu, conhecido como Genius de Vilna, 
referindo-se à Torah, os cinco primeiros livros da Bíblia, afirmou: 

"A regra é que tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será, até o fim dos 
tempos, está incluído na Torah da primeira à última palavra. E não só num 
sentido geral, mas nos detalhes de cada espécie e de cada um 
individualmente, com detalhe dos detalhes de tudo o que lhe aconteceu desde 
o dia de seu nascimento até sua morte" (O Código da Bíblia, p.18, de M. 
Drosnin). 

Transcorria a Segunda Grande Guerra Mundial, quando um rabino da 
Tchecoslováquia chamado H.M. Weissmandel, movido pelo desejo de 
encontrar um possível código na Bíblia, começou a contar as letras hebraicas 
da Torah. Já no primeiro capítulo de Gênesis, notou que, saltando 50 letras e 
depois outras 50, e assim por diante, soletrava-se a palavra TORAH. Admirado, 
viu que o mesmo resultado podia ser encontrado nos demais livros que 
compõem a Torah. Este surpreendente resultado, que não pareceu-lhe casual, 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

293 

levou-o a escrever um pequeno livro, falando de sua descoberta. 

Cinqüenta anos depois, o Dr. Eliahu Hips, um matemático de fama mundial, 
que é catedrático na Universidade de Jerusalém, ouviu através de um rabino, 
sobre esse curioso livro, cuja única cópia podia ser encontrada na Biblioteca 
Nacional de Israel. Curioso, Hips foi em busca de tal livro, e pode comprovar o 
curioso fato em sua própria Bíblia. 

Hips, lembrou-se de outros cientistas que, muito antes dele, haviam investido 
tempo à procura de um possível código na Bíblia. Isaac Newton fora um deles. 
Newton, que havia imaginado a mecânica do sistema solar, havia descoberto a 
força da gravidade, aprendeu o hebraico, e passou metade de sua vida 
tentando descobrir esse código, o qual acreditava existir. 

http://www.misteriosantigos.com/codbiblia.htm 

 

______________________ 
    

   Um estudo matemático-profético minucioso foi realizado em nosso 

Livro # 19, “UM NOVO AMANHECER”, por André Luiz, desvendando 
na obra de Chico Xavier a sua ligação reencarnatória com a sua 
personalidade passada de São João Batista. 

 

 
 

Jesus Cristo no seu batismo por João Batista. 
 

http://www.misteriosantigos.com/codbiblia.htm
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   Agora voltemos a nossa atenção para o nosso estudo anterior, o da 

decodificação dos “sinais” secretos em O livro dos espíritos, 

somente que agora fazendo uso da sua primeira edição de 1857, 

exatamente como foi produzida pela Federação Espírita Brasileira, em 
EDIÇÃO HISTÓRICA BILINGUE, por tradução de Evandro Noleto 
Bezerra, 1ª, edição – 1ª. impressão – 4/2013, como vemos antes 
mesmo de darmos começo ao livro “SÃO LUIS IX”, configurando assim 
independência editorial e científica para esta específica obra da FEB: 
 

   Tenhamos sempre em mente que estamos nos debruçando sobre 
informações conexas, encaixadas fielmente dentro do conjunto de 
elementos matemático-mediúnicos, e literários, que formam o 
quadro milagroso da “Numerologia Espírita” executado pelo 

Espírito da Verdade em O Livro dos Espíritos, tenha sido ele 
produzido originalmente pelas mãos do próprio Codificador, no 
século XIX, ou mais tarde pelas mãos atenciosas dos Editores da 
Federação Espírita Brasileira... De todo o modo, estamos verificando 
que tudo se encaixa, se desenvolve e se enquadra com perfeição 

milagrosa, nos descortinando os SINAIS SECRETOS DE DEUS na Obra 
da Terceira Revelação!... 
 

- “O livro dos espíritos”, Edição histórica bilíngüe por Allan 

Kardec, Livro Terceiro – Capítulo III, Penas e recompensas 
futuras, 1ª. edição – 1ª. impressão, pela FEB, de 4/2013:  
 

   Item 489. Quando sabemos que: (o mesmo em relação ao texto anterior, 

no que diz respeito aos fatos da “Mecânica Matemática”, como destacado um 

pouco mais acima dentro dessa nossa nota do médium) 
 

   Porém, com o seguinte detalhe acerca da edição histórica de 1857, 
exatamente como Allan Kardec a produziu (e como aparece nesta edição 
bilíngüe da FEB):  
 

   Na edição original de 1857, esse item (489) caiu à Página # 
155. Enquanto que a sua impressão na nova versão bilíngüe da 
FEB, em 4/2013, caiu sobre a Página # 527. 
 

   Observemos atentamente como esses SINAIS & CÓDIGOS 
SECRETOS DE DEUS, em relação à “VOLTA” de São Luis de França 
(Vivaldo Filho) foram dispersos aqui, isto na mesma conexão de antes, 
como vimos há pouco, em relação a sua tarefa santificada junto à Chico 
Xavier (Allan Kardec/João Batista): 
 

- 4 + 1 + 5 = 10. O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo Filho 

(São Luis). Em todos os aspectos UM NÚMERO SAGRADO ENTRE OS 
CRISTÃOS. 
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- 8 + 9 = 17: O exato dia (10) e mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis). 
 

- 5 + 5 + 7 = 17: Novamente, o exato dia (10) e mês (7) de julho do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis). 
 

- O # 2 aparentemente perdido dentro desses números-chaves, 
podemos muito bem entender de estarmos falando sobre duas (2) 
personalidades distintas, São Luis (Vivaldo Filho) e/ou Chico Xavier 
(Allan Kardec, ainda que tivesse sido também o Espírito da Verdade). 
 

 
 

Vivaldo Filho em seu Lar, em Salvador, Bahia. 
 

   Vejamos a tradução desse item 489 da edição original francesa de 
1857, a partir da tradução pela FEB, em sua EDIÇÃO HISTÓRICA 
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BILINGUE, como apresentada à página 337 dessa tradução por 
Evandro Noleto Bezerra:  
 

   O Espírito que expia suas faltas em nova existência não 
experimenta sofrimentos materiais? [LE-983] 
 

   “É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as 
tribulações da vida representam um sofrimento para ela; mas só o 
corpo sofre materialmente. 
 

   “Muitas vezes, falando de alguém que morreu, costumais dizer 
que não mais sofrerá. Nem sempre isso exprime a realidade. Como 
Espírito, está isento de dores físicas; dependendo, porém, das faltas 
que haja cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas; 
pode mesmo vier a ser ainda mais infeliz em nova existência. O mau 
rico pedirá esmola e estará sujeito a todas as privações da miséria; 
o orgulhoso, a todas as humilhações; o que abusa de sua 
autoridade e trata com desprezo e crueldade os subordinados se 
verá forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele o foi.  
Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de 
outra existência, quando não resultam de faltas da vida atual. Logo 
que houverdes saído daqui, compreendereis isso.” 
 

      O homem que se considera feliz na Terra porque pode satisfazer às suas 
paixões é o que emprega menos esforços para se melhorar. Se muitas vezes 
começa a expiar esses prazeres efêmeros já mesmo nesta vida, com certeza os 
espiará em outra existência tão material quanto aquela. 
    
   Mesmo que por uma rápida reflexão em torno dessa resposta dos 
Espíritos Superiores à Allan Kardec, vamos verificar como o Espírito da 
Verdade (que era ele mesmo em estado de Emancipação da Alma – em 
estado semiconsciente ou até mesmo conscientemente!) desejava fixar 
na mente futura de São Luis, quanto da sua mesmo, em sua volta futura 
como Chico Xavier, que as suas dores e males materiais, e mesmo 
morais, eram todos de caráter missionário, e não expiatório, como muito 
bem se define por esse exemplo acima, já que as duas figuras em estudo 

são Espíritos Missionários, na acepção correta da palavra (naturalmente 
que aqui peço desculpas aos meus queridos leitores pelo 
aparente “senão”, pois não tenho outra alternativa senão 
executar a tarefa que me cabe neste momento, que é o de 
oferecer subsídios psíquicos à palavra dos nossos Benfeitores 
Espirituais, que, por meu insignificante intermédio, procuram 
rechear os nossos textos mediúnicos com o que eles acham mais 
apropriado em termos culturais e doutrinários!). 
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   O nosso estudo, eminentemente doutrinário e evangelizador, não 
escapa da racionalidade e da subordinação aos princípios que abraçou, o 
da Nova “Ciência dos Números” como a temos apresentado e 

praticado, por isso deixaremos a interpretação particular e mais detida do 
texto acima por conta de cada um dos leitores, e ficaremos, por 
enquanto, com a frieza mesma dos números dessa espetacular Ciência 
Decodificadora: 
 

   Estudemos este item 489, da edição original francesa de 1857, já 

transposto para o item 983, da edição definitiva de O Livro dos 
Espíritos: 
 

- 9 + 8 = 17. O exato dia (10) e mês (7) de julho do nascimento 
de Vivaldo Filho (São Luis). 
 
 

- 4 e 8 = Os # 4 e 8, respectivamente, representam o mês (4) de 
abril da reencarnação de São Luis IX (9) de França, enquanto o 
mês (8) de agosto representa o da desencarnação de São Luis 
IX (9) de França. 

 

- 9: A titularidade de Família de São Luis IX. 
 

   E finalizando o nosso esquema decodificador, temos o sagrado # 

3, pelo menos para nós Cristãos, que representa a Santa Trindade, além 

de ter sido o número de anos do Messianato do Cristo Amado, numa 
perfeita alusão à atual missão de Vivaldo Filho (São Luis) na produção 
mediúnica pela psicografia, propriamente dita, que somente foi iniciada 
em junho de 2012, culminando com a conclusão de sua obra prima “SÃO 
LUIS IX”, concluída e devidamente divulgada, pela  Internet, no 
ano de 2015, ou seja, 3 anos após o começo de sua tarefa na 
psicografia. 
 

   Entretanto: se somarmos esse 9 + 3 = 12. (Quando 1 + 2 = 3. Que também 

é o Capítulo III, Penas e recompensas futuras, dessa edição original francesa de 

1857 que estamos a nos debruçar!). 
 

   O exato ano de 2012 do começo da recepção das mensagens dos 
Espíritos de Luz da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

geral ou Cultural e Ciência) que deu origem ao seu primeiro livro, 
rigorosamente, psicográfico, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por 
Espíritos Diversos, Coord. de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), 

e que foram o estopim para a execução da nova tarefa de São Luis 

(reencarnado) diante dos impressionantes quadros dos “Sinais” & 
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“Códigos” Secretos de Deus pela “Numerologia Espírita”, 

apresentada por ele mesmo, como o médium baiano Vivaldo Filho. 
 

Vejamos se aqui não vemos desvendado um 
verdadeiro romance divino, somente que 

contado a partir dos Sagrados Números de 
Deus? 

 

 
 

 
Vivaldo Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de junho de 2016) 
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__________________ 
    

 
 

Num mundo ainda tão tumultuado como a Terra, as coisas não 

poderiam se apresentar de forma muito diferente da que 

estamos a nos debruçar 

, já que somente por meio de “sinais” e “enigmas”, “palavras-

chaves” e “números-chaves”, é que o homem terreno poderá 

deter, no cerne de sua própria consciência, que a Verdade 

Integral de Deus só se fará necessariamente compreensível 

quando todos nós, sem distinção e sem detença, 

reconhecermos que somente Ele tem o poder e a força 

suficientes para nos retirar da ignorância primitiva por meio 

de claridades que, por em quanto, nos ofuscaria ainda mais a 

visão. 
 

Inácio Ferreira (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 27 de junho de 2016) 
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                          Neio Lúcio 

Elucidando os Enigmas 

da Paixão 
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Quem, por ventura, de verdade, saberia como elucidar as 

grandes incógnitas do coração, particularmente quando 

observamos o romantismo perfeito entre criaturas afins 

que, indiscutivelmente, se fazem apóstolas devotadas, uma 

da outra?... 

UM VERDADEIRO AMOR VALE MAIS QUE MIL PEÇAS 

DIFERENTES DO TESOURO MAIS CARO DA TERRA!... 

Se essa afirmativa pudesse tocar todas as pessoas sobre a 

face da vida material, sem dúvida que poderíamos, já, 

contar com um imenso paraíso sobre a vida planetária, 

senão intelectualmente, indiscutivelmente, pelo AMOR!...  

Naquele sentimento todo forjado nas chamas sagradas da 

PAIXÃO!... 

Naquela paixão: 

VIVA E ATIVA. 

COMPREENSIVA E SUBMISSA. 

DEVOTADA E COMPARTILHADA. 

NUNCA REJEITADA. 

SEMPRE LEAL E VERDADEIRA. 

Não podemos desconsiderar que já existem homens e 

mulheres, sobre a vida terrestre, que se enquadram a esses 

conceitos de VIDA FELIZ E VIDA PACIFICADA, 

entretanto, seria uma temeridade tentarmos localizá-las a 

um só golpe de vistas, quando sabemos que, tratando-se 

das coisas do coração, sempre é muito difícil, como 

raríssimo, testar a nossa capacidade de observação... 
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Não por falta de antena psíquica adequada para tal 

empresa, mas pelo fato, mesmo, de os nossos irmãos 

encarnados estarem sempre se movendo por ações que, 

geralmente, nos escapa a uma análise mais precisa:  

SUAS ALMAS BRILHAM... 

 

TREMEM, E FAZEM TREMER... 

SOLTAM FAÍSCAS, QUE MULTILICAM-SE POR VARIEDADES 

DE TONS E CORES. 

SOLTAM LABAREDAS INCANDESCENTES, QUE MAIS SE 

ASSEMELHAM ÀS MULTIPLAS RAJADAS DE FORÇA E 

VIBRAÇÃO SOLAR... 

Tudo é festa nesse intercâmbio de elementos vibratórios, 

porém se não tomarem cuidado com os seus pensamentos 

e as suas emoções, por mais evoluídos que sejam, por 

mais nutram afeto e carinho, respeito e veneração, pela 

pessoa amada, tudo poderá vir a se transformar numa 
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verdadeira e aterrorizante jornada carnavalesca, onde 

todos, sem distinção alguma, haverão de chorar muito, e 

muito ranger os seus dentes, tal como nos fora mencionado 

pelo Cristo em Seu Evangelho de Redenção. 

Façamos o que nos cabe, busquemos entrosar-nos pelo 

carinho e pelo respeito, não nos descuidando de atender às 

forças poderosas da mente, criando cultura e educação, 

saúde e paz, pela luz do entendimento em Deus. 

 

Espírito Santa Marina  

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 17 de setembro de 2016, às 05hs39min) 

   Nota do médium: Neio Lúcio, que foi o Prof. Arthur Joviano, pai 

do chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo/MG, 

Rômulo Joviano, foi o Espírito responsável pela transmissão da carta 

mediúnica acima, quando tivemos a palavra da inesquecível Santa 

Marina, também uma das reencarnações passadas de nossa doce 

alma gêmea Elizabeth d´Espérance (Senhora F. O.), como já tivemos a 
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grata satisfação de anotar em nosso livro original: “SÃO LUIS IX – O 

Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”.  

 

   O mesmo estudo feito por André Luiz/Elizabeth D´Esperance a partir da 

obra de Emmanuel (por Chico Xavier), “ENCONTRO MARCADO”, como 

vimos em nosso Livro # 23, “OS SINAIS DE DEUS NA VIDA 

ETERNA – VOL. 2”, poderá ser executado no livro “CÉLIA LUCIUS, 

SANTA MARINA”, da Editora Vinha de Luz, por Flávio Mussa Tavares, 

quando serão encontradas novas inquebrantáveis evidências 

matemáticas sobre o tema, embora em caráter distinto, mas com a 

mesma substância que tem tomado toda a nossa atenção, desde o mês 

(10) de outubro de 2013. 

“Afora tu mesmo, ninguém te decide o 

destino.”  

– André Luiz (Chico Xavier)  

Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz. 
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Freud 

Elucidando os Enigmas 

do Holocausto 
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   Seja como for, sempre estaremos como indefesas cobaias 

diante das incontáveis incógnitas do Universo Mental, 

mesmo por que, invariavelmente, somos Herdeiros do 

Criador da Vida, fadados, ou predestinados, ao 

cumprimento da Lei Soberana do Amor!... Por isso mesmo, 

a cada passo dado no decorrer de nossas múltiplas 

existências, vamos precisar de nos socorrer de cada 

partícula de sentimento e de cada gota de boa vontade 

que, generosamente, venha em nossa direção por meio da 

gentileza e da elegância dos que nos compartilham a 

experiência humana, seja na carne material ou na carne 

espiritual. 

   Naturalmente, que após longos anos do Lado de Cá da 

Vida, que sempre se manifesta de forma variada e 

complexa, segundo a cultura e o entendimento de cada 

criatura, filha de Deus, será muito natural que, de minha 

parte, eu me refaça dos conceitos atrasados do estudo 

puramente acadêmico, e passe a nutrir um especial pendor 

para as coisas da Espiritualidade, pois se eu não viesse a 

tomar essa posição, diante dos fatos que tenho 

testemunhado por aqui, seria o mesmo que me colocar 

contra os vôos aeroespaciais somente pelo fato de eu 

mesmo nunca ter conhecido um astronauta, ou mesmo ter 

tocado na areia lunar. 

   A minha observação é questionável, bem o sei, 

entretanto, visto por um prisma particular, posso 

assegurar-lhes que ainda, mesmo por aqui, não consegui 

escutar as vozes dos santos, e nem tão pouco as canções 

tocadas pelas harpas luminosas dos anjos benditos do 
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Senhor, e nem por isso continuo indiferente às realidades 

de mais Acima. 

   Pois é, meus amigos, cada experiência nova em nossa 

vida será sempre uma oportunidade imensa de 

aprendizagem, principalmente quando estamos nos 

permitindo aprender. 

   Uma das coisas que mais me chamou a atenção na 

Região Espiritual onde me encontro, fora a presença do 

meu mundo íntimo em torno de mim mesmo, como se eu 

estivesse perfeitamente observando um Universo imenso 

pairando ao meu redor, obviamente que me retirando da 

minha antiga concepção materialista e me alojando em um 

novo edifício de novas reflexões, pois, ali, diante de mim, 

somente via e escutava os gritos lancinantes das criaturas 

perturbadas que, valha-me Deus, tinham em mim o seu 

algoz, por não ter-lhes ofertado o patrimônio divino e 

sedutor da Vida Espírita. 

   Mesmo assim, cá estou. Procurando-me retratar diante 

dos analfabetos da ALMA, que, assim como eu mesmo, já 

se permitem rascunhar algumas poucas palavras no Imenso 

Caderno da Mente, contribuindo com a própria alegria na 

execução da paz nos seus irmãos, todos filhos de um 

mesmo Pai.  

   E consola-me saber que estou de volta ao Mundo 

Material, não apenas contribuindo com algumas poucas 

palavras de fé e esperança aos que deixei ai, mas, 

principalmente, por estar lidando com a Mediunidade, uma 

ferramenta eleita pelo Criador para aclarar os corações de 

suas criaturas pela Educação do Espírito. 
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   Quem estiver cogitando de crivar o nosso medianeiro 

com alguma injustificada demonstração de desrespeito, por 

está ele se utilizando do nosso insignificante nome para 

grafar essas pequenas linhas espirituais, pedimos que, 

antes de fazê-lo, vá se consolar nos braços de Jesus Cristo, 

nutrindo do Senhor do Mundo a exata medida da caridade 

e do respeito ao próximo.  

   Seguramente, vamos nos satisfazer quando verificarmos 

que as mentes subjacentes são explosões do ego, 

geralmente carregadas de substâncias adrenaloides que 

oferecem, ao nosso mundo íntimo, verdadeiros holocaustos 

de dor e aflição, por conta de um coração inundado pela 

teimosia em não se aceitar como realmente é: PURA LUZ! 

 

Espírito Sigmund Freud  

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 24 de setembro de 2016) 

   Nota do médium: Nos meus anos de mediunidade, e 

particularmente pela psicografia, jamais pensei que fosse 

receber uma mensagem desse grande médico, embora sempre 

estimei a cultura e a versatilidade, na sua generalidade, dos 

Espíritos que nos visita. 

   Biografia:  

   Sigismund Schlomo Freud (Freiberg in Mähren, 6 de 

maio de 1856 — Londres, 23 de setembro de 1939), mais conhecido 

como Sigmund Freud, foi um médico neurologista e criador 

da Psicanálise. Freud nasceu em uma família judaica, em Freiberg in 

Mähren, na época pertencente ao Império Austríaco, atualmente a 

localidade é denominada Příbor, na República Tcheca. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Freiberg_in_M%C3%A4hren
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1856
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1939
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neurologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judaica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freiberg_in_M%C3%A4hren
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freiberg_in_M%C3%A4hren
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Austr%C3%ADaco
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Tcheca
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São Luis IX 

REVISITADO 

______________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

______________ 

 

A Lei da Reencarnação perante 

A CIÊNCIA DA TERRA 

Vivaldo P. S. Filho 
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   Muito nos doeu o coração por termos tido de trazer à público uma 

ocorrência que poderia ter ficado no “esquecimento”, como foi o 

caso relatado sobre a nossa súbita retirada de um determinado 

Grupo de Estudos Psicanalíticos, no inicio dessa obra de luz, que, 

verdadeiramente, pertence aos Espíritos Amigos que nos orientam e 

dirigem as nossas humildes faculdades mediúnicas, desde o ano de 

1995, quando, em verdade, passamos a perceber o mundo invisível 

a nossa volta de maneira mais ostensiva, me deixando surpreendido 

pela força e pelo poder dos Agentes Vivos da Vida Espiritual, pois as 

situações que eu passei a verificar, desde então, foram para mim 

somente comparadas às narrativas da Bíblia, pois, literalmente, o 

Céu passou a se iluminar e a conversar comigo, como se os Seres 

Divinos estivessem tentando me orientar quanto aos rumos futuros 

de minha atual reencarnação, embora, a rigor, só demos começo ao 

mandato de amor pela Mediunidade com Jesus Cristo no ano 

seguinte, em 1996, quando são passados 20 anos de ininterrupta 

ligação com o mais Alto, pela graça de Deus e pela profunda 

tolerância dos meus Guias diante da minha tão limitada condição 

moral... 

   De qualquer maneira, apesar do grande desconforto em 

apresentar determinados fatos da nossa vida mediúnica, como o 

que relatamos, e que não foi o único, precisamos entender que, 

antes de tudo, VALE SEMPRE A BOA INTENÇÃO!... Pois, “antes da 

ação Deus nos julga pela intenção” (O. L. E.). 

   Rogo a Jesus que os seres da Terra, nossos irmãos em Cristo, 

possam vir a aceitar o quanto antes a Lei da Reencarnação, já que 

uma vez tendo esse entendimento, e o aceitando como 

ferramenta de Elevação Espiritual, todos nós estaremos aptos a 

melhorar de Moradia Universal, numa época em que, mais do que 

antes, muito tem se falado sobre as, possíveis, vidas em outros 

Planetas. 

   Isso, sem atinarmos, ainda, que a nossa vida mental, como 

Espíritos Eternos e Múltiplos, também é um Universo à parte, todo 

ele forjado na fornalha da experiência. 
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Dr. Robert Lanza Named One of TIME Magazine’s 

100 Most Influential People in the World. 
 

 

   

O que afirma uma das mais importantes 

mentes da Ciência contemporânea sobre          

a Reencarnação. 

http://www.robertlanzabiocentrism.com/dr-robert-lanza-named-one-of-time-magazines-100-most-influential-people-in-the-world/
http://www.robertlanzabiocentrism.com/dr-robert-lanza-named-one-of-time-magazines-100-most-influential-people-in-the-world/
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Cientistas comprovam a reencarnação humana 

 

   Desde que o mundo é mundo discutimos e tentamos descobrir o que 
existe além da morte. 

   Desta vez a ciência quântica explica e comprova que existe, sim, vida 

(não física) após a morte de qualquer ser humano. 

   Um livro intitulado “O biocentrismo: Como a vida e a consciência são as 
chaves para entender a natureza do Universo” causou frisson na Internet, 

porque continha uma noção de que a vida não acaba quando o corpo morre 
e que pode durar para sempre. O autor desta publicação o cientista Dr. 
Robert Lanza, eleito o terceiro mais importante cientista vivo pelo 

NY Times, não tem dúvidas de que isso é possível. 

Além do tempo e do espaço 

   Lanza é um especialista em medicina regenerativa e diretor científico 
da Advanced Cell Technology Company. No passado ficou conhecido por 

sua extensa pesquisa com células-tronco e também por várias experiências 
bem sucedidas sobre clonagem de espécies animais ameaçadas de extinção. 

Mas não há muito tempo, o cientista se envolveu com física, mecânica 
quântica e astrofísica.  

   Esta mistura explosiva deu à luz a nova teoria do biocentrismo que vem 

pregando desde então. O biocentrismo ensina que a vida e a consciência 
são fundamentais para o universo. 

   É a consciência que cria o universo material e não o contrário. 
Lanza aponta para a estrutura do próprio universo e diz que as leis, forças e 

constantes variações do universo parecem ser afinadas para a vida, ou seja, 
a inteligência que existia antes importa muito. Ele também afirma que o 

espaço e o tempo não são objetos ou coisas, mas sim ferramentas de nosso 
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entendimento animal. Lanza diz que carregamos o espaço e o tempo em 

torno de nós “como tartarugas”, o que significa que quando a casca sai, 
espaço e tempo ainda existem. 

   A teoria sugere que a morte da consciência simplesmente não existe. Ele 

só existe como um pensamento porque as pessoas se identificam com o seu 
corpo. Eles acreditam que o corpo vai morrer mais cedo ou mais tarde, 

pensando que a sua consciência vai desaparecer também. Se o corpo gera a 
consciência então a consciência morre quando o corpo morre. Mas se o 
corpo recebe a consciência da mesma forma que uma caixa de TV a cabo 

recebe sinais de satélite, então é claro que a consciência não termina com a 
morte do veículo físico. Na verdade, a consciência existe fora das restrições 

de tempo e espaço. Ela é capaz de estar em qualquer lugar: no corpo 
humano e no exterior de si mesmo. Em outras palavras é não-local, no 
mesmo sentido que os objetos quânticos são não-local. 

   Lanza também acredita que múltiplos universos podem existir 

simultaneamente. Em um universo o corpo pode estar morto e em outro 
continua a existir, absorvendo consciência que migraram para este 

universo. Isto significa que uma pessoa morta enquanto viaja através do 
mesmo túnel, acaba não no inferno ou no céu, mas em um mundo 
semelhante a ele ou ela que foi habitado, mas desta vez vivo. E assim por 

diante, infinitamente, quase como um efeito cósmico vida após a morte. 

Vários-mundos 

   Não são apenas meros mortais que querem viver para sempre, mas 

também alguns cientistas de renome têm a mesma opinião de Lanza. São 
os físicos e astrofísicos que tendem a concordar com a existência de 
mundos paralelos e que sugerem a possibilidade de múltiplos universos. 

Multiverso (multi-universo) é o conceito científico da teoria que eles 
defendem. Eles acreditam que não existem leis físicas que proibiriam 

a existência de mundos paralelos. 

   O primeiro a falar sobre isto foi o escritor de ficção científica HG Wells em 
1895 com o livro “The Door in the Wall“. Após 62 anos essa ideia foi 
desenvolvida pelo Dr. Hugh Everett em sua tese de pós-graduação na 

Universidade de Princeton. Basicamente postula que, em determinado 
momento o universo se divide em inúmeros casos semelhantes e no 

momento seguinte, esses universos “recém-nascidos” dividem-se de forma 
semelhante. Então em alguns desses mundos que podemos estar presentes, 
lendo este artigo em um universo e assistir TV em outro. 

   Na década de 1980, Andrei Linde, cientista do Instituto de Física da 
Lebedev, desenvolveu a teoria de múltiplos universos. Agora como 
professor da Universidade de Stanford, Linde explicou: “o espaço consiste 

em muitas esferas de insuflar que dão origem a esferas semelhantes, e 
aquelas, por sua vez, produzem esferas em números ainda maiores e assim 

por diante até o infinito. No universo eles são separados. Eles não estão 
cientes da existência do outro, mas eles representam partes de um mesmo 
universo físico. 
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   A física Laura Mersini Houghton, da Universidade da Carolina do Norte, 

com seus colegas argumentam: “as anomalias do fundo do cosmos existe 
devido ao fato de que o nosso universo é influenciado por outros universos 

existentes nas proximidades, e que buracos e falhas são um resultado 
direto de ataques contra nós por universos vizinhos. 

Alma 

   Assim, há abundância de lugares ou outros universos onde a nossa alma 

poderia migrar após a morte, de acordo com a teoria de neo biocentrismo. 

   Mas será que a alma existe? Existe alguma teoria científica da consciência 
que poderia acomodar tal afirmação? Segundo o Dr. Stuart Hameroff, uma 

experiência de quase morte acontece quando a informação quântica que 
habita o sistema nervoso deixa o corpo e se dissipa no universo. Ao 
contrário do que defendem os materialistas, Dr. Hameroff oferece uma 

explicação alternativa da consciência que pode, talvez, apelar para a mente 
científica racional e intuições pessoais. 

   A consciência reside, de acordo com Stuart e o físico britânico Sir Roger 

Penrose, nos microtúbulos das células cerebrais, que são os sítios primários 
de processamento quântico. Após a morte, esta informação é liberada de 

seu corpo, o que significa que a sua consciência vai com ele. Eles 
argumentaram que a nossa experiência da consciência é o resultado de 
efeitos da gravidade quântica nesses microtúbulos, uma teoria que eles 

batizaram Redução Objetiva Orquestrada. 

   Consciência ou pelo menos proto-consciência, é teorizada por eles para 
ser uma propriedade fundamental do universo, presente até mesmo no 

primeiro momento do universo durante o Big Bang. “Em uma dessas 
experiências conscientes, comprova-se que o proto-esquema é uma 
propriedade básica da realidade física acessível a um processo quântico 

associado com atividade cerebral.” Nossas almas estão de fato construídas 
a partir da própria estrutura do universo e pode ter existido desde o início 

dos tempos. Nossos cérebros são apenas receptores e amplificadores para a 
proto-consciência, que é intrínseca ao tecido do espaço-tempo. Então, há 
realmente uma parte de sua consciência que é não material e vai viver após 

a morte de seu corpo físico. 

   O Dr. Hameroff disse ao Canal Science, através do 
documentário Wormhole: “Vamos dizer que o coração pare de bater, o 

sangue pare de fluir e os microtúbulos percam seu estado quântico. A 
informação quântica dentro dos microtúbulos não é destruída, não pode ser 

destruída, ela só distribui e se dissipa com o universo como um todo”; 
Robert Lanza acrescenta aqui que não só existe em um único universo, ela 
existe, talvez, em outro universo. 

   Se o paciente é ressuscitado, esta informação quântica pode voltar para 

os microtúbulos e o paciente diz: “Eu tive uma experiência de quase 
morte”. 
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   Ele acrescenta: “Se ele não reviveu e o paciente morre, é possível que 

esta informação quântica possa existir fora do corpo, talvez 
indefinidamente, como uma alma.” 

   Esta conta de consciência quântica explica coisas como experiências de 

quase morte, projeção astral, experiências fora do corpo e até mesmo 
a reencarnação sem a necessidade de recorrer à ideologia religiosa. A 

energia de sua consciência potencialmente é reciclada de volta em um 
corpo diferente em algum momento, e nesse meio tempo ela existe fora do 
corpo físico em algum outro nível de realidade e, possivelmente, em outro 

universo. 

*** Artigo publicado originalmente em inglês no site SPIRIT SCIENCE AND METAPHYSICS: 

http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/scientists-claim-that-quantum-theory-proves-
consciousness-moves-to-another-universe-at-death/ 

Sources: 

http://www.learning-mind.com/quantum-theory-proves-that-consciousness-moves-to-

another-universe-after-death/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biocentric_universe 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2225190/Can-quantum-physics-explain-

bizarre-experiences-patients-brought-brink-death.html#axzz2JyudSqhB 

http://www.news.com.au/news/quantum-scientists-offer-proof-soul-exists/story-fnenjnc3-

1226507686757 

http://www.psychologytoday.com/blog/biocentrism/201112/does-the-soul-exist-evidence-

says-yes 

http://www.hameroff.com/penrose-hameroff/fundamentality.html   

 

 

 
- See more at: http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/scientists-claim-that-quantum-
theory-proves-consciousness-moves-to-another-universe-at-death/#sthash.vud5MxLe.dpuf   

http://www.duniverso.com.br/cientistas-comprovam-reencarnacao-humana/
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/scientists-claim-that-quantum-theory-proves-consciousness-moves-to-another-universe-at-death/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2225190/Can-quantum-physics-explain-bizarre-experiences-patients-brought-brink-death.html#axzz2JyudSqhB
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2225190/Can-quantum-physics-explain-bizarre-experiences-patients-brought-brink-death.html#axzz2JyudSqhB
http://www.news.com.au/news/quantum-scientists-offer-proof-soul-exists/story-fnenjnc3-1226507686757
http://www.news.com.au/news/quantum-scientists-offer-proof-soul-exists/story-fnenjnc3-1226507686757
http://www.psychologytoday.com/blog/biocentrism/201112/does-the-soul-exist-evidence-says-yes
http://www.psychologytoday.com/blog/biocentrism/201112/does-the-soul-exist-evidence-says-yes
http://www.hameroff.com/penrose-hameroff/fundamentality.html
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A Entrevista Com: 

SÃO LUÍS DE FRANÇA 

De trás pra frente! 
Entrevista realizada entre os dias 18 e 30 de setembro de 2016. 
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Entrevistando 

São Luis de França 

   
 

   NUMA CONVERSA INFORMAL, ENTRE O ESPÍRITO SÃO LUIS E SANTA 

ISABEL DA HUNGRIA (UMA DAS REENCARNAÇÕES SUCESSIVAS DE 

SANTA ISABEL DE ARAGÃO), VAMOS VER COMO O QUERIDO ESPÍRITO 

DESDOBRADO DO NOSSO MÉDIUM VIVALDO P. S. FILHO SE SAI 

DIANTE DAS PERGUNTAS, ÀS VEZES, DESCONCERTANTES, 

PRODUZIDAS PELA MENTE VIGOROSA  DESSA GRANDE E SÁBIA 

BENFEITORA DA VIDA MAIS ALTA: 

 

1) Meu nobre amigo e conselheiro! Com o coração enternecido de 
alegria, venho lhe ofertar as bênçãos do mais Alto, consagradas 
naquela ternura de sempre, já que tens ciência perfeita do 
quanto os teus benfeitores de ama e te devota respeito 
extremo...  
 
E já lhe crivando o coração generoso e leal ao Divino Amigo, 
lhe pergunto, sem meias palavras: De que maneira pode você 
caracterizar a sua própria obra mediúnica, dentro desse 
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conjunto de 26 livros até aqui, que lhe absorveu, quase por 
completo, a saúde física e mental, visto que ninguém, em sã 
consciência, poderá afirmar que psicografar milhares de 
páginas, em pouco mais de quatro anos, seja algo de pequena 
importância? 
 

R- Sei que se trata de uma pergunta generosa de sua parte, 

minha venerável irmã, por isso mesmo lhe serei sincero... Para 
mim, os meus livros mediúnicos caíram sobre a minha cabeça, 
por assim dizer, como um verdadeiro véu de luzes benditas e 
abrasadoras, pois todo serviço que envolve a ação dos Espíritos 
Superiores, seja ele produzido por qualquer médium, sempre 
envolverá os centros de forças do intermediário terreno, e 
mesmo dos espirituais, com rajadas intensas do fogo vivo de 
Deus, esteja o médium percebendo isto ou não... 
Evidentemente, que cada médium perceberá aquilo que mais 
lhe seja saudável ao Espírito, tomando como pressuposto que 
os seus guias desencarnados sejam sempre zelosos em relação 
à sua saúde física e mental, como há se ser, mesmo, em 
relação aos Guias de maior elevação moral. 
 
Mas, em relação mais íntima com o conteúdo de meus livros 
mediúnicos, que, diga-se de passagem, são de origem 
espiritual, mesmo os que trazem um cunho maior de pesquisa e 
estudo, não tenho palavras para classificá-los, mormente o meu 
profundo carinho por cada um deles. Sei que pode parecer um 
tanto deselegante o autor dar nota em sua própria obra, mas, 
vejamos, se eu não afirmar aqui, de viva voz, que cada um 
deles traz o cunho autentico da mensagem de Allan Kardec e 
de Chico Xavier, poderia parecer que eu estou sendo “humilde 
demais”, visto que a todo instante do nosso labor psicográfico 
os Espíritos Amigos afirmam, e atestam, a nossa ligação 
estreita com essas duas figuras sublimes da Terceira 
Revelação. 
 
Para mim, que não passo de uma personalidade muito 
insignificante, ter a minha missão anexada à desses dois 
baluartes do Espiritismo, não é somente uma graça, mas, 
indiscutivelmente, um milagre, tamanho tem sido o meu 
esforço de poder fazer jus à proteção divina.  
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2) É sempre incrível observarmos como as coisas se encadeiam de 
maneira que, uma palavra antes, servirá para que demos 
prosseguimento a um estudo inteiro... A prova disto, é que, 
sem você se aperceber do que ocorre do lado de Cá da Vida, 
deu-nos a condição de introduzir em nossa Entrevista um 
assunto da mais alta relevância, pois diz respeito à sua 
“missão” junto à figura de Allan Kardec e à de Chico Xavier, 
duas almas, mas o mesmo Espírito. 
 
Há algum tempo atrás, quando você já estava em pleno ritmo 

da descoberta dos Sinais & Códigos Secretos de Deus na 
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Obra do Espiritismo, na recepção do Livro # 6, “São Luis 

IX” (VOLUME 3), fizemos questão de deixar algumas 
informações que deveriam ser dadas, da Matemática Divina, 
para depois, pois sabíamos lá em nosso íntimo que você 
haveria de conseguir cumprir fielmente a sua tarefa, como, 
também, ir um pouco mais além do que o programado... 
  

 
 

Adelino da Silveira e a sua excelente obra. 

 
Estamos falando do capítulo KARDEC & SÃO LUIS 
PROSSEGUEM, assinado por mim mesma na roupagem 
perispíritual de Veneranda, que trouxe à baila uma série de 
evidências matemáticas sobre a sua VOLTA na obra “Kardec 
Prossegue”, pelo professor Adelino da Silveira, pela Editora 
LEEPP, de Uberaba/MG, 4ª. edição, 2009, sem contar o 
cruzamento de dados entre uma mensagem escrita para você 
de próprio punho pelo médium uberabense Carlos A. Baccelli, 
e do seu secretário Sr. Luis Carlos Barbosa.  
 
Você já sabe muito bem do que estamos a tratar, pois 
rapidamente foi buscar auxílio no livro em questão, curioso e 
atento como é... (Risos da Benfeitora!). 
 
Até hoje, como já pode observar, tal detalhe “histórico” e 
matemático, pelo menos por você, havia passado despercebido, 
o que para nós, os seus Amigos do Lado de Cá, serviu como 
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uma graciosa oportunidade para lhe presentear neste seu novo 
momento mediúnico, quando estamos em homenagem sincera 
e leal pela passagem dos seus 20 anos de labor na 
Mediunidade com Jesus de Nazaré. 
  
Prestemos bem atenção nos detalhes numéricos, quando 
veremos que, verdadeiramente, não há acaso no Universo: 
 

 
 

Nesta dedicatória acima, que consta do livro que você recebeu 
de presente do estimado médium Baccelli, vemos a data: 
26/3/10. 
 
Pois bem: 
 

- 2 + 6 = 8. O exato mês (8) da desencarnação de São 

Luis de França (seguramente, uma das reencarnações 
passadas de Vivaldo Filho). 
 

- 3 + 1 = 4. O exato mês (4) da reencarnação de São Luis 

de França (seguramente, uma das reencarnações passadas de 
Vivaldo Filho). 
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Quando, uma grande parcela dos espíritas brasileiros, sabem 
que o nosso consagrado medianeiro Baccelli foi um dos mais 
íntimos amigos de Francisco Cândido Xavier, privando da sua 
intimidade por longos 25 anos. 
 

 

 
 

Nesta dedicatória acima, que consta do mesmo livro, e da 
mesma página, que você recebeu de presente do estimado 
médium Baccelli, vemos a data: 04/04/10. Somente que aqui 
com a singela dedicatória do irmão Luiz Carlos. 
 
Pois bem: 
 

- 4 + 4 = 8. O exato mês (8) da desencarnação de São 

Luis de França (seguramente, uma das reencarnações 
passadas de Vivaldo Filho), no século XIII. 
 
- 4 (quando sozinho): O exato mês (4) da reencarnação de 
São Luis de França (seguramente, uma das reencarnações 
passadas de Vivaldo Filho), no século XIII. 
 
E temos mais: 
 

- 4 + 4 + 1 = 9.  

 
Quando sabemos que este enigmático # 9, corresponde ao 
mês (9) de setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo Filho 
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concluiu a primeira parte original de seu primeiro livro, a 
rigor, pela psicografia, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 
em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 
Xavier/FEB), quando, também, os Espíritos da Luz da 9ª. 
Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 
Ciência), iniciaram uma revoada celestial sobre a sua cabeça, 
lhe trazendo uma série de mensagens reveladoras e morais. 
 
Isto ocorrendo três (3) anos antes de você mesmo ter 
começado a recepção do livro original “SÃO LUIS IX”, e, 
quando, sequer, fazia idéia das suas existências passadas, pelo 
menos nesta condição apresentada pelos seus amorosos Guias 
Espirituais. 
 
Este novo testemunho matemático-mediúnico vem agora 
fortalecer ainda mais a sua primorosa missão na Terra, dentro 
do seio Evangélico pelo Espiritismo, pois, cremos, ninguém 
poderá se levantar contra fatos tão retumbantes de uma 
mecânica toda transcendental, principalmente por ter nascido 
das mãos de um venerável companheiro como o médium 
Carlos A. Baccelli, e do seu leal escudeiro Sr. Luiz Carlos 
Barbosa. 
 
Então, lhe pergunto, estimado São Luis reencarnado, seria de 
seu gosto voltar agora para a Vida Maior?... Ou prefere 
continuar na lida, por ai mesmo, apesar das incríveis dores 
morais que tem passado por força do seu, quase total, 
isolamento? 
 

R- Poxa, essa pergunta veio mesmo para me deixar sem jeito 

na frente dos nossos queridos leitores (risos), visto que a doce 
benfeitora sabe muito bem que um dos meus mais acalentados 
sonhos é o de VOLTAR para Casa, no Grande Lar, para poder 
desfrutar da alegria e da felicidade que ainda, e por enquanto, 
não tive oportunidade de vivenciar nesta minha atual 
reencarnação, a não ser pela profunda ternura que sinto pelos 
meus familiares e alguns amigos mais próximos. 
 
Ufa, chego até a suspirar fundo... (risos). 
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As lágrimas parecem tentar escorrer pelos meus olhos. 
Mas, vou lhe ser honesto.  
 
Continuo com o desejo de retornar ao Mundo Espiritual 
Superior, de onde devo ter vindo (risos), mas, em decorrência 
de tamanha luta por parte dos meus guias e mentores da Vida 
Mais Alta, creio que o melhor a fazer é ficar por aqui, mesmo 
que isso me custe um tanto mais de solidão e de sofrimento. 
 
Sem contar, é claro, pela imensa estima e carinho que tenho 
por todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, tem se 
beneficiado com o nosso modesto labor mediúnico, que são 
pessoas comuns, sem grandes aptidões espirituais, mas que 
trazem, na intimidade de suas almas, um ardor imenso por se 
elevarem aos Planos Celestiais... Estes são os leitores dos 
nossos livros, pois sei, e sinto, que eles precisam, ainda e por 
algum tempo, de toda a ajuda possível, mesmo aquela partindo 
de um ser tão rastejante quanto eu mesmo. 
 
O amor faz milagres. E o maior milagre do amor é a gente 
ser solidário uns com os outros. 
 
E no meu caso, vou modestamente aprendendo com os meus 
próprios livros mediúnicos a majestade sublime da Caridade. 
 

 
 

Vivaldo Filho em seu Lar, em Salvador, Bahia (09/2016) 
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3) O que você pode nos dizer a respeito dos comunicados de 
Além-Túmulo, que são assinados por Espíritos que, um pouco 
antes, quando ainda se encontravam reencarnados no solo da 
Terra, foram grandes astros e estrelas da Música, do Cinema, e 
da Cultura, de uma maneira geral, além daqueles que são 
conhecidos no mundo como grandes religiosos e doadores de 
paz? 
 
Pergunto-lhe isso, pois vemos que tem alguns irmãos dentro do 
Espiritismo que não se conformam com o caráter versátil da 
sua mediunidade, embora, no íntimo, eles estejam desejando 
esse tipo de mediunidade para eles mesmos. 
 

R- É incrível como certas pessoas, religiosas ou não, se 

constrangem com a felicidade dos outros, principalmente 
quando essa felicidade atinge, em cheio, o ego ferido de cada 
uma delas. 
 
Mesmo porque, quem se deixa levar por esse tipo de gente, 
que só vive pra maldizer o trabalho e o esforço alheio, não 
merece nem começar na sua tarefa... A mediunidade é uma 
faculdade que não pode ser limitada por ninguém, e as 
Entidades desencarnadas, quanto as encarnadas em estado de 
Emancipação da Alma, invariavelmente, vão aonde desejam, 
embora certas limitações que possam acometer uma ou outra 
de menor elevação espiritual. 
 
E por isso mesmo, precisamos deixar essa turma, que pretende 
engessar o Espiritismo e, pior ainda, a Espiritualidade, seguir 
seu caminho, quando, mais a frente, haverão de colher os 
frutos amargos de sua plantação peçonhenta, embora o nosso 
desejo ardente de que todos revejam a sua posição e procurem 
crescer moralmente, partindo, de começo, pela aceitação dos 
valores espirituais no seu próximo, visto que se esses Espíritos 
me procuram, ou procuram por outros médiuns em outros 
locais, é porque, de alguma maneira, se afinam fluidicamente 
conosco. 
 
Eu falo isso, pelo fato de os Espíritos nem sempre encontrarem 
um médium bem capacitado tecnicamente para que lhes 
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possibilite a identificação perfeita, entretanto, nem por isso eles 
deixarão de se comunicar, e, até mesmo, de se identificar com 
o nome que tiveram em sua última passagem entre nós... 
Obviamente, que isso vai variar de acordo a intenção e o 
desejo de cada Entidade, encarnada ou desencarnada, que, 
mesmo sabendo que poderá causar alguma confusão de 
identificação, caso seja do seu interesse, naturalmente vão dar 
nomes aos bois, que são eles mesmos. 
 

   
 

Um exemplo muito tranqüilo a esse respeito poderemos 
encontrar no excepcional Capítulo 9, de “Nos Domínios da 
Mediunidade”, escrito por André Luiz (Chico Xavier/FEB). 
 
Aliás, quem somos nós para impor a nossa vontade a este ou a 
aquele Espírito, que é dono do seu livre arbítrio, e sem contar 
que nada é mais prazeroso para qualquer religioso saber que “a 
fé independe de forma.”? E, por favor, sem essa de dizer que o 
Espírito que apresenta o seu nome real de vidas passadas num 
comunicado qualquer, geralmente por médiuns inexperientes, 
só faz isso por leviandade ou por capricho, vaidade ou por 
excêntricismo. 
 
Recordemos que Jesus sempre afirmava que Ele era o 
Caminho, a Verdade e a Vida. E se pensarmos, como alguns 
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por ai, vamos taxar o nosso meigo e amado Senhor como a 
criatura mais vaidosa que apareceu na face da Terra, visto que 
os seus mais próximos amigos e apóstolos eram simples 
pescadores. 
 
Um absurdo em todos os casos. 
 
Como os Amigos Espirituais tem nos mostrado no decorrer de 
nossas tarefas na psicografia, a questão da identidade dos 
seres do Outro Mundo é algo de somenos importância, quando 
o interesse maior é o de instruir as sociedades do mundo, como 
um todo. Entretanto, no nosso modesto entendimento, isso não 
que dizer que eles, os seres do Além-Túmulo não gostem, ou 
não desejem, se manifestar com os seus “nomes” de ontem, 
sem que isso venha a se transformar num caso surreal de pura 
vaidade, ou personalismo espiritual. 
 
Precisamos entender que os Espíritos “são gente”, pessoas 
como qualquer uma encarnada no solo planetário, e tem suas 
vontades próprias. E tanto eles quanto qualquer um de nós, se 
sentiria imensamente satisfeito em poder ser reconhecido pelos 
que ficaram para trás, na retaguarda do mundo. 
 
As “selfs” também existem do Lado de Lá da Vida, e em maior 
expressividade de força e poder, tanto visual como físico-
mental. 
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Agora, no meu caso em particular, geralmente, eles me 
apresentam alguma característica da personalidade deles, 
quando estavam encarnados, para que possa me auxiliar na 
“proeza” de fazer os outros crerem em seus comunicados, além 
de algum detalhe físico e espiritual mais marcante. 
 
Eu mesmo, particularmente, não aprecio e nem gosto quando 
um determinado Espírito, seja ele popular na Terra ou no Céu, 
não se identifica com a personalidade real dele, seja desta 
ultima encarnação ou de há 2000 mil anos atrás. (Risos). Para 
mim, “gente” tem que ter personalidade e identidade... E 
quanto ao fato da possibilidade, ou não, dele comprovar a sua 
identidade, atual ou remota, isso é outra história, que 
poderemos ir tirando as dúvidas no decorrer de nossa 
conversa, ou, quem sabe, de uma longa amizade.  
 
Mesmo entre os espíritas menos estudiosos, já se sabe que há 
estelionatários e criminosos tanto do lado de cá quanto no 
Mundo dos Espíritos, ai em maior número ainda, e que não é 
certo aceitar qualquer comunicado de maneira cega, como 
assim nos esclarece “O Livro dos Médiuns”, porém, uma vez 
dada a sua pretensa identidade pelo ser desencarnado, ou um 
encarnado em estado de desdobramento astral, caberá ao 
médium, em primeiro lugar, e aos demais que lidam com a sua 
mediunidade, realizar a necessária, e muito natural, análise da 
comunicação, seja ela verbal ou escrita, visual ou magnética. 
Sem mistérios e sem qualquer fetichismo de ambas as partes, 
pois, nessas ocorrências Entre Dois (ou mais!) Mundos, 
precisamos ter a mente arejada e o coração sem sombras. 
 
É claro que, em se tratando do próprio medianeiro, ele já traz, 
em si mesmo, as ferramentas magnéticas capazes de lhe fazer 
perceber, ou visualizar, algo da aura espiritual do ser que se 
manifesta, por ele mesmo ou por outra pessoa, genericamente 
falando. O mais, é conversa de quem não deseja ver a alegria e 
o entusiasmo estampados na face dos trabalhadores da 
mediunidade que, vez por outra, são visitados por Espíritos de 
alto valor moral e intelectual. 

 
4) Como você mesmo tem observado, as suas diversificadas 

faculdades mediúnicas tem se avantajado a cada dia no 
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decorrer desses seu abençoados vinte anos de tarefa 
mediúnica, embora, de alguns poucos meses para cá, você 
também tem se assustado “pela falta de Espíritos a sua volta” 
(risos da Benfeitora!), já que, apesar de se sentir mais médium 
do que antes, tem vislumbrado o Mundo dos Espíritos um tanto 
menos do que era de costume... Pois bem, dentro dessa sua 
nova qualificação psíquica, que podemos apelidar de “via 
difusa”, estamos lhe adestrando para uma leitura maior e mais 
profunda do campo espiritual superior, propriamente dito, já 
que a sua intuição se eleva de padrão vibratório a cada 
momento. 
 
Então, gostaria de saber do senhor, meu amado Mestre da Vida 
Maior, como acha que devemos agir junto a você? Dando-lhe a 
visão clara e objetiva da monumental vida dos Espíritos da Luz, 
ou lhe interditando, como o fazemos, as percepções 
mediúnicas, lhe osculando a face amiga e fraternal com o 
bafejo, puro e simples, da experiência mais elevada pela 
intuição?... 
 

R- Sinceramente, minha venturosa Santa Isabel da Hungria, a 

visão transcendental das coisas do Espírito Imortal, tanto 
interiormente como exteriormente, propriamente dito, 
realmente nos deixa completamente embevecidos, embora nem 
sempre sejam situações de caráter elevado. Mas, segundo 
entendo, pelo que tenho aprendido, ou reaprendido, por meio 
de Allan Kardec e Chico Xavier, especialmente por esses dois, 
quanto por outros sábios estudiosos de nossa causa, as 
ocorrências de teor muito elevado, geralmente, se manifestam 
à percepção mediúnica com uma sutileza retumbante (risos), e 
neste caso, para mim, que somente compreendo elevação 
espiritual com a mente e o coração perfeitamente entrosados 
com os elementos muito simplórios e sutis da vida íntima de 
cada um de nós, abstração feita de minha enorme incapacidade 
mediúnica e moral, é certo que jamais poderei optar por ações 
intempestivas da Vida Maior, mesmo que muito bem articuladas 
pelos Benfeitores desencarnados, ao invés de sentir o Cristo 
Amado pulsar e viver dentro de mim mesmo de maneira 
natural, espontânea, e sem qualquer indício de exterioridades, 
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como na bendita experiência de São Paulo, ao afirmar que “o 
Senhor vivia nele”. 
 
Hoje, para mim, estar aqui, a manter esse diálogo simples e 
saudável com uma Entidade tão bondosa e amiga de todos, 
sem espetaculares visões transcendentais, mas apenas lhe 
observando o sentimento e a clareza das emoções, já é uma 
vitória imensa diante de mim mesmo, que tenho tentado, a 
duras penas, ser um pouco melhor do que no dia anterior, 
embora, isso, nem sempre eu consiga. 
 

  
 

Santa Isabel da Hungria 
 

Entretanto, tanto hoje, como por muito tempo a frete, os cinco 
sentidos da experiência material serão imprescindíveis para que 
qualquer Espírito, muito elevado ou um tanto menos 
inferiorizado que nós mesmos (risos), possa viver no Orbe, 
executando as suas tarefas no seio da sociedade terrena, pois 
tenho tido a oportunidade de observar, a partir de mim 
mesmo, determinadas circunstâncias da minha constituição 
desfavorável ao Plano Material, isto, no que diz respeito a 
minha inadaptação aos interesses puramente materiais, ou 
seja, ao que é contrário aos interesses espirituais, como 
entendemos por meio dos estudos de Allan Kardec. 
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Pois bem, pelo menos, em duas ocasiões distintas observei-me, 
literalmente, ir desmaterializando-me, assistindo o meu 
corpo físico se decompor magneticamente, em decorrência do 
grande sofrimento moral que eu passava por aqui, como se a 
minha vida espiritual estivesse me chamando, “às pressas”, 
para a vida feliz, sem as tristezas e as desilusões da experiência 
terrena... Se bem que, em outras oportunidades, meu corpo 
físico se desmaterializava por conta de minha profunda e 
estreita ligação sentimental e emotiva com as Esferas 
Superiores de nosso Planeta Terra. De qualquer maneira, ou 
em qualquer uma dessas experiências, sempre tive a intuição 
de me manter em contato com a vida humana terrestre, sem 
me deixar envolver demasiadamente com aqueles 
maravilhosos êxtases, já que, no fundo do meu coração, eu 
sentia que precisava me manter em “solo firme” (risos)... sem 
que essa expressão queira significar que do Lado de Lá da Vida 
não haja solo firme sob os nossos pés, como já nos afirmara 
André Luis (por Chico Xavier). 
 

Em decorrência dessa minha, certa, facilidade em sintonizar 
com as Esferas Superiores, mesmo que, às vezes, de maneira 
intempestiva (risos), sou sempre orientado por vocês, meus 
queridos Benfeitores da Vida Mais Alta, a procurar levar uma 
vida humana normal e o mais “tátil” possível, para que eu não 
perca o contato com esse calor da vida palpável da Terra. 
 

 
 

A Vida nos Planos Superiores 
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Oro constantemente à Jesus pedindo a sua assistência divina 
para fazer os seres humanos avançarem espiritualmente, para 
que todos possamos, juntos, criar asas que nos elevem aos 
planos divinos da Espiritualidade. 

 
5) Procure fazer uma rápida lembrança sobre esses seus 21 anos 

graciosos de pura Espiritualidade, sendo que vinte deles em 
atividade Cristã na Mediunidade, embora a luta diária que você 
tem travado para se melhorar (risos), de trás para frente, 
qual a experiência mediúnica que você destacaria? 
 

R- Sem dúvida alguma, a de poder ver, sentir e conversar com 

Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

6) E dentre elas, qual foi a mais tocante para você, quando 
reconhecemos e sabemos que todas, por se tratar do Cristo de 
Deus, sem exceção, foram absolutamente importantes e 
profundamente excelentes... Entretanto, na nossa pequenez, 
sempre há alguma experiência que mais toca os nossos 
“sentidos”...  
 
Portanto, querido amigo, nos fale sobre isso. 
 

R- Sim, minha irmã, você está sempre certa em suas 

colocações, pois vejo em sua pergunta apenas uma 
oportunidade de nos colocar a par de terminadas experiências 
junto ao Consolador, tendo a figura máxima de Nosso Senhor 
como o Governador do Mundo, que, a rigor, é o Espírito da 
Verdade, embora João Batista seja o representante do Mestre 
no Espiritismo. 
 
Um momento particular em minha trajetória mediúnica vai ficar 
marcado para mim, em especial, quando Nosso Senhor 
simplesmente se aproximou de mim, isto, quando eu me 
encontrava em profunda dor moral, por conta da própria 
dificuldade pessoal em poder tratar das imensas dores 
humanas, por ver tantos de meus irmãos terrenos ainda se 
debaterem, uns com os outros, por força do profundo 
materialismo que paira sobre os seus corações, abstração 
feita de minha própria inferioridade, e, literalmente, se 
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colocou numa situação inversa a da que estamos 
acostumados a ver em nossas mediúnicas (eu já estou 
fora das atividades de centros espíritas há mais de cinco anos, 
pelos motivos inumeráveis que já temos relatado em nossos 
livros mediúnicos), quando me senti perfeitamente integrado ao 
seu sublime corpo numa “incorporação às avessas”, ou seja, 
Ele, o Divino Pastor das Almas Humanas, é que se serviu à 
minha personalidade como meio de interação entre minha 
mente e o coração das criaturas da Terra, através do meu 
globo ocular...  
 
E Ele, O Dono do Mundo, nos disse em tom suave e 
inesquecível: “Quando passar a ver os meus filhos, olhe 
através do meu olhar.” 
 
Minha irmã, nunca imaginei que pudesse sentir tanta tolerância 
e tanta compaixão pelas criaturas da Terra que ainda vivem na 
ignorância espiritual, pois, por meio do olhar meigo e 
magnânimo de Nosso Senhor Jesus Cristo eu pude vislumbrar a 
intimidade dos seus corações... Realmente, não vi maldade 
alguma, mas muita ignorância mesmo.  
 
E assim, eu vou seguindo tentando conciliar o meu profundo 
atraso espiritual “ao olhar” do Mestre, procurando educar, sim, 
os nossos companheiros de luta terrena, encarnados e 
desencarnados, mas, sem dúvida alguma, tentando lhes 
compreender pela verdadeira caridade segundo a visão Cristã 
pelo Espiritismo, que é a nossa causa maior. 

 
7) Mestre Vivaldo Filho! sabemos muito bem o que esse “título” 

lhe incomoda, principalmente quando essa demonstração de 
carinho e respeito parte dos seus Guias e Mentores da Vida 
Mais Alta, mas o amigo querido não pode se esquecer que, 
antes de nós mesmos, você foi generosamente tratado pela 
mesma distinção pelo confrade e benfeitor Dr. Elias Barbosa, 
quando ele ainda se encontrava encarnado no solo da 
vida planetária, e, isto, sem que ele tenha tido a satisfação 
de lhe apertar as mãos santificadas e triunfantes, já que, 
embora ele não lhe conhecesse pessoalmente, e, sequer, ter 
lido o seu primeiro livro mediúnico, pois estava em vias de 
fazer isto por uma distinção à sua figura enigmática, ele, 
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positivamente, sabia que estava diante de um ser todo 
especial, um Espírito de alta elevação moral que, segundo o 
nobre Dr. Elias pudera perceber pela sua poderosa intuição, se 
tratava de São Luis de França. 
 
Por isso, meu amigo querido, este nobre defensor de Chico 
Xavier, que lhe compartilhou a existência de lutas pessoais e 
tarefas no Espiritismo, lhe osculou a personalidade com tal 
veneração, podemos assim afirmar. 
 
Quando, de nossa parte, nada mais fazemos que lhe render o 
tributo de amizade que lhe devemos, assegurando a você 
mesmo, e aos demais irmãos que haverão de nos ouvir por 
estas linhas, que “nunca é demais tratarmos uns aos outros 
com a ‘gentileza’ extrema de nosso coração”, 
independentemente de estarmos transitando pela faixa de 
experiência dos seres humanos terrenos ou do lado de Cá da 
Vida. 
 
Com isto dito, lhe perguntamos:  
 

Qual a real natureza de suas faculdades psíquicas? Vem deste 
Planeta Terra ou de outras regiões do Universo? 
 

R- Muito obrigado, querida Santa Isabel, são palavras que 

verdadeiramente me enchem o coração de alegria, pois esta 
fora uma pergunta que eu iria fazer ao nosso inesquecível Elias 
Barbosa, mas, como vocês bem sabem, ele veio a desencarnar 
antes mesmo que eu pudesse ter lhe crivado com a 
indelicadeza de minha curiosidade (risos)... Mas, graças ao bom 
Deus eu não tive tempo disso, já que, àquela época ainda, em 
comecinho de 2011, eu não me encontrava totalmente 
preparado para tantas revelações sobre a minha real missão, e, 
nem tão pouco, sobre as inúmeras personalidades conhecidas 
que eu habitei em encarnações passadas... Mesmo porque, 
quando eu passo a meditar com maior atenção em uma dessas 
figuras reencarnatórias de meu passado terreno é como se eu, 
de súbito, passasse a me perceber como tal, indo a fundo na 
memória profunda de cada uma dessas personagens... e 
com uma riqueza de detalhes magnéticos e psicológicos que só 
mesmo eu tendo sido cada uma delas para ter acesso a 
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tamanha carga de cultura e conhecimento íntimo, fisiológico, e 
mesmo geral sobre os seus corpos espirituais, sobre as suas 
mentes e até sobre a natureza e o caráter profundo de seus 
Espíritos. 
 

Se por um lado, não tenho, e nunca tive, a pretensão de 
possuir a verdade absoluta dos fatos, principalmente dos que 
dizem respeito à Vida Espiritual, de sã consciência, não posso 
me furtar a testemunhar estes acontecimentos da minha 
biografia espiritual quando, da parte dos meus dedicados 
benfeitores desencarnados, e mesmo encarnados, tenho 
recebido tantos estímulos para que eu cumpra com a minha 
tarefa dentro do conjunto de novos elementos científicos 
que atestam a autenticidade da Lei da Reencarnação. 
 

AS VÁRIAS FACES DE UM ÚNICO ESPÍRITO 

   
      São Luis IX                           José do Egito                    O médico Sinuhe 

   

                    Boaz                                   Aristóteles                                Cícero 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

336 

 

   

               São Lucas                         Tomé de Souza                       Castro Alves 

   PELAS OBRAS PSICOGRÁFICAS DE VIVALDO FILHO, OS ESPÍRITOS SUPERIORES 

NOS DESCORTINAM ALGUMAS DAS SUAS VIDAS SUCESSIVAS, APRESENTANDO-

NOS O IMPRESSIONANTE CONHECIMENTO ACERCA DAS “REENCARNAÇÕES 

PROGRAMADAS & MÚLTIPLAS” SOB O IMPÉRIO DA MATEMÁTICA DIVIDA! 

Agora que você me perguntou, me veio à mente que minha 
trajetória não começou neste mundo de meu Deus, mas em 
outros rincões fora de nossa via láctea. 
 
Mundos tão ricos de beleza quanto de soberania moral. 
 
E, segundo entendo, são estações de luz e paz que agregam 
em si mesmas orquestras imensas de comunidades aladas, tão 
requintadas em sua constituição fisiológica, numa dinâmica 
hormonal que mais se assemelham às raízes de uma argêntea, 
conquanto de personalidades variadas, já que muitos desses 
seres que lá habitam não se diferem muito da realidade 
fisioquímica humana que temos aqui, embora outros tantos se 
configurem ao olhar do homem terreno como preciosas pétalas 
de luz. 
 
Os episódios marcantes dessas Civilizações, creio, poderão ser 
divididos com os amigos da Terra por meio da intuição de 
nossa amada Alma Gêmea, caso ela venha mesmo a 
triunfar em sua missão junto a mim, pois, sem o meu 
acolhimento emocional, será um pouco difícil que ela se 
conduza, mesmo que mentalmente, a estas paragens do 
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Infinito com vias de realizar um relatório, o mais preciso 
possível, de lá, e que possa ilustrar as mentes dos nossos 
leitores daqui sem qualquer confusão de interpretação. 

 
8) Não podemos deixar de interpelá-lo sobre um assunto que diz 

respeito à sua condição de intermediário encarnado do Espírito 
de Chico Xavier, visto que a nossa pergunta anterior diz 
respeito ao seu elo de ligação moral e de tarefas espíritas com 
o Codificador do Espiritismo, já que Chico foi a reencarnação de 
Allan Kardec. 
 
Você possui um dado muito curioso sobre um breve estudo que 
foi realizado pelo médico de Chico Xavier, nada mais nada 
menos do que o próprio Dr. Elias Barbosa, que acabamos de 
nos reportar aqui na questão anterior, trata-se do Eletro 
encefalograma que este eminente professor de medicina fez 
em Chico na década de 70, como foi fartamente difundido, à 
época, pela “Revista Época”, edição de julho de 1973. 
 
Você tem os registros fotográficos desse estudo: 
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Por favor, querido Vivaldo, analise este material que você 
possui em mãos, não como um especialista em neurociência, já 
que o amigo não o é, mas como o divulgador mediúnico da 
Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, com base 

nestes enigmáticos números que estão virtualmente 
dispostos dentro da gravura abaixo, que corresponde ao 
encéfalo de Francisco Cândido Xavier (Imagem digitalmente 

capturada do Disco 1, do documentário em DVD: “CHICO XAVIER 
INÉDITO – DE PEDRO LEOPOLDO A UBERABA”, VIDEO SPIRITE, 

2007 VERSÁRTIL HOME VIDEO: www.dvdversatil.com.br):  
 

 
 

R- Temos dito desde o nosso primeiro livro mediúnico, 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um 
Médium Espírita”, que temos como o nosso principal orientador 
espiritual o querido Espírito de Chico Xavier, dentre outras 
grandes Entidades da Vida Superior da Terra que compõe a 
Direção da Falange da Verdade, e na execução dos 26 livros 
por nosso humilde intermédio vocês mesmos, os meus 
devotados e zelosos benfeitores, tem sempre dito e 
matematicamente testemunhado, especialmente a partir do 
livro original “São Luis IX”, que, positivamente, a minha ligação 
espiritual com o inesquecível Francisco Cândido Xavier vem de 
eras recuadas no tempo, inclusive nos deixando evidenciado 

http://www.dvdversatil.com.br/
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que trabalhamos juntos pela causa do Consolador em pleno 
século XIX, quando Kardec, a encarnação passada do Chico, 
estava reencarnado, e eu, São Luis, me encontrava 
desencarnado, e aqui estamos falando em inúmeras provas 
matemáticas, no meu modestíssimo modo de ver, 
configurando-se no mais perfeito e completo conjunto de 
evidencias matemáticas sobre a Reencarnação Programada 
(& Múltipla) de um único Espírito, aliás como vocês mesmos 
tem nos orientado por meio desses livros por mim 
psicografados. 
 

Seria algo surreal, mesmo, crermos que tudo isso seja fruto de 
alguma proeza do acaso, pois os mais sábios cientistas do 
nosso planeta, de hoje e do passado, particularmente os que já 
se adéquam ao pensamento espírita, já acolhem a idéia de que 
o acaso realmente não existe. 
 

Partindo desse pensamento inicial, naturalmente que levando 
em consideração todos os elementos mediúnicos já 
apresentados em nossos livros anteriores a este, em relação a 
minha acanhada pessoa e à personalidade inigualável do nosso 
Chico, no caso Kardec-São Luis, vejamos que coisa mais curiosa 
que podemos destacar desse estudo neurológico que foi feito 
pelo saudoso médico psiquiatra Elias Barbosa, sem que isto 
venha a se tornar um estudo médico completo e definitivo 
sobre o caso, mesmo porque no do Chico não houve 
continuidade das pesquisas, mas, mais uma vez, levemos em 
consideração as inquestionáveis provas matemáticas que 
atestam que um, Vivaldo, está perfeitamente alinhado com o 
outro, Chico, seguindo assim o mesmo esquema de 
decodificação dos Sinais e Códigos Secretos de Deus para o 
Espiritismo: 
 
   Na margem esquerda da figura acima aparecem os #: 4, 4 e 
4: 
 
- 4: O mês (4) de abril do nascimento de São Luis de 
França (Vivaldo Filho). 
 
- 4 + 4 = 8. O mês (8) de agosto da morte de São Luis de 
França (Vivaldo Filho). 
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Evidentemente, que aqui não há qualquer suspeita de má fé na 
manipulação dos fatos aritméticos, já que a dedução é clara e 
obvia. 
 

   Na margem direita da figura temos os #: 3, 3 e 3: 
 
 

- 3 + 3 + 3 = 9. Temos aqui o enigmático mês (9) de 

setembro, do ano de 2012, quando eu conclui a primeira 
parte original de minha primeira obra psicográfica, 

propriamente dita, que foi em homenagem ao livro “VOLTEI”, 

por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), lembrando que esse 
número representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 
geral ou Cultural e Ciência), que foi revelada inicialmente por 
Heigorina Cunha/Chico Xavier, no livro “CIDADE NO ALÉM”, 
da Editora IDE, quando de lá, da 9ª. Esfera, que vem uma 
plêiade de Espíritos que me auxiliam desde esse meu primeiro 
trabalho pela psicografia. 
 
Mas as provas aritméticas da minha ligação espiritual com a 
missão iniciada por Chico não acaba por ai:  
 

Somemos os três números 4 da margem esquerda com os três 
números 3 da margem direita: e teremos como resultado três 
vezes o número 7.  
 

O exato mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo Filho 
(a reencarnação de São Luis de França). 
 

E realmente São Luis VOLTOU como Vivaldo Filho, 
absolutamente, que também marcado nas irradiações 
neurológicas de Francisco Cândido Xavier, como vemos a partir 
de um EEG realizado em Chico por um dos mais respeitados 
médicos que atuaram em nossa causa evangélica. 
 

Como dizem por ai, os números não mentem. E dentro desse 
pequenino esboço aritmético, vamos vendo ser decodificado 
todo um conjunto de maravilhosos elementos matemáticos que 
suportam a afirmação dos nossos estudos, de que a 
“Numerologia Espírita” é uma realidade, e de que ela 
confirma a Reencarnação Programada & “Múltipla do Espírito 
São Luis, não apenas por um ou outro elemento numérico, mas 
por meio de centenas de evidencias matemáticas em forma de 
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números-chaves, palavras-chaves e frases-chaves, 
observadas em toda a obra de Allan Kardec e na de Chico 
Xavier, quanto na Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 
 

Quem tiver paciência para estudar, boa vontade, e boa 
intenção, há de chegar a esta mesma conclusão. 
 

Entretanto, para que fechemos com chave de ouro esses nosso 
pequenino estudo, a partir de sua gentil pergunta, minha doce 
Isabel, somemos todos os números encontrados até aqui, e 
vejamos que surpresa encontraremos: 
 

- 4 + 8 + 9 + 7 + 7 + 7 = 42. 
 
E como estamos nos debruçando sobre “códigos” secretos, 
apenas invertamos a posição dos dois # acima: 
 

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

 

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

Xavier. 
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Por tudo isso que não posso ficar na dúvida quanto ao fato de 
ser Chico Xavier o meu querido Diretor Espiritual, 
evidentemente que sem levar em consideração o aspecto 
mediúnico de minhas observações pessoais no campo 
clarividência, da audiência e dos efeitos físicos, de uma maneira 
geral. 
 

No mais, o nosso profundo respeito à Carlos A. Baccelli e Elias 
Barbosa por terem sido peças fundamentais em minha vida 
mediúnica, pelo incentivo e pelo carinho que me devotaram em 
suas mensagens de elevado conteúdo evangélico, contribuindo 
de maneira decisiva para o meu aprendizado e consolidação 
espiritual nesta atual encarnação, com a importante observação 
de que essas anotações feitas pelo Dr. Elias à partir do EEG de 
Chico Xavier tem data de 1973, enquanto que ele só veio a me 
conhecer no finalzinho do ano de 2010 quando ele deu inicio a 
leitura de nosso primeiro livro mediúnico, embora se 
encerrando nas primeiras páginas por estar ele “com a casa 
cheia de familiares”, segundo ele mesmo nos informou, o que 
passou a fazer algumas semanas depois, já no começo de 
2011. 
 

  
 

Em 1973 eu era apenas uma criança de: 9 anos. Quando 
curiosamente o # 9 traz, em si mesmo, toda uma série de 
circunvoluções enigmáticas que deságua na homenagem que 
fizemos ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 
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Xavier/FEB), ao concluirmos o nosso primeiro livro pela 
psicografia, propriamente dita, “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, como já fora relatado inúmeras vezes pelos nossos 
Benfeitores da Vida Mais Alta. 
 

 
 

Elias Barbosa 
 

Enquanto que do ano de 1973 para o ano de 2010, são 37 

anos levados, já a minha idade quando eu conheci nesta atual 
encarnação o eminente pesquisador Dr. Elias Barbosa, por meio 
de correspondência eletrônica (e-mail), era de 46 anos. (Nota: 

O # 4 representando o mês de abril do nascimento do Espiritismo na 
França no século XIX, assim como o de São Luis no século XIII, e o # 6 
representando o mês de junho do nascimento de São João Batista, O 
Espírito da Verdade). 
 
 

Vejamos que curioso, se minha irmã Isabel me permite: 
 

- Anos decorridos (de 1973 para 2010): 37. 
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- 3 + 7 = 10. O exato dia (10) de meu nascimento. 
 

- 7: O exato mês (7) de julho do meu nascimento. 
 
Enquanto que: 
 
- O ano do EEG em Chico Xavier (pelo Dr. Elias): 1973. 
 

Não faremos essa conta por entendermos que obedece aos 
mesmos padrões de decifragem de logo acima. 
 
Portanto, minha queridíssima e bondosa amiga espiritual, 
temos aqui uma nova série de evidentes provas matemáticas 
que, tal quais as anteriormente apresentadas por vocês em 
nossos livros, vem fortalecer a Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, não como uma coisa inédita, pois 

sabemos que algo semelhante já vem sendo realizado desde o 
ano de 1997 por um respeitado matemático de Israel, seguido 
desde então por outros sérios investigadores acadêmicos norte-
americanos e europeus, todos revelando impressionantes fatos 
da vida futura do nosso Planeta deixados no Antigo Testamento 
em forma de Códigos Secretos de Deus, mas por se tratar 
aqui de um esforço oriundo de mãos divinas, absolutamente 
dos seres desencarnados, embora em alguns casos por 
Entidades encarnadas em estado de Emancipação da Alma, 
identificados pela ferramenta da Mediunidade, com base nas 
obras mais sagradas do Espiritismo, quanto à particularidade de 
estar sendo devidamente apresentada pelo próprio epicentro 
desse longo estudo dos seres do Invisível, que sou eu mesmo 
(risos), a reencarnação do Espírito São Luis de França. 

 
_________________________ 

 
   E assim nos damos por satisfeita, tendo tido a oportunidade 
graciosa de engrossarmos um pouco mais o conjunto de serviço que 
faz referência à VOLTA deste grande amigo e portentoso mentor, 
visto que, na sua condição de Diretor Espiritual de Allan Kardec na 
“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, soube conduzir a 
espinhosa tarefa de orientar as atividades espirituais do Codificador 
encarnado, pois se Kardec se valeu de uma incontável plêiade de 
amigos desencarnados para executar a sua missão no Espiritismo, 
não prescindiu da contribuição zelosa de São Luis de França na 
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produção dos clichês mentais para que, ele, enquanto reencarnado, 
pudesse vislumbrar o vasto Mundo Oculto pelas antenas 
especialíssimas da intuição. 
 
 

Isabel da Hungria (Espírito) 

 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de setembro de 2016) 
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Da Cidade-Luz para a Pátria do Cruzeiro: 

Luis IX-Vivaldo Filho                     
na Bahia de Todos os Santos,    

Segundo a Matemática Divina 
 
 

- Paris + Salvador = 13 (letras): 1 + 3 = 4. 
- Luis IX + Vivaldo = 13 (letras): 1 + 3 = 4. 
 
   Quando: 
  
- 4: O mês (4) de abril do nascimento de São Luis 
(Vivaldo Filho). 
- 4 + 4 = 8: O mês (8) de agosto da morte de São Luis 
(Vivaldo Filho). 
 
   E ainda temos: 
 
- Brasil + França = 12 (letras): 1 + 2 = 3. 
 
   Quando: 
 
- 3 + 4 = 7: O mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis). 
 
- 3 + 4 = 7: O mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis). 
 
   Quando somados os três números básicos encontrados 
acima, entranhados da Programação Matemático-
Reencarnatória de São Luis/Vivaldo Filho, da França para 
o Brasil:  
 

- 4 + 4 + 3 = 11.  
 

   Quando: 1 + 1 = 2. O exato mês (2) de fevereiro do 

nascimento da Senhora F. O. (A Ruth bíblica).  
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__________________ 
 

Os principais "detalhes" do amor, na beleza e na 
sensibilidade, só aparecem mesmo, queridos irmãos, a 

partir de um olhar bastante apurado dentro da alma e do 
coração daqueles seres que, antes de tudo, vibram e 

sentem com Deus!... 
 

Vemos que Sexo, sexualidade, paixão, e virilidade, são 
expressões da vida íntima de todos os Espíritos, encarnados 
e desencarnados, na conquista perene do Universo, quando 

compreendem e passam a vivenciar tais experiências, de 
elevadíssimo valor para a nossa mente e para o nosso 

coração, em profundo êxtase de comunhão com o Pai 
Celestial, sem medo e sem receios de lhes macular as 

virtudes! 
 

 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(Salvador/BA, 20 de setembro de 2016) 

__________________ 
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São Luis IX 

REVISITADO 

______________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

______________ 

 

A minha homenagem: 

Vivaldo P. S. Filho 
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_________________ 

   EM COMEMORAÇÃO AOS MEUS 20 ANOS DE TAREFAS MEDIÚNICAS 

NO CONSOLADOR PROMETIDO, DE CORAÇÃO PROFUNDAMENTE 

EMOCIONADO, DESEJO HOMENAGEAR A FIGURA QUERIDA DO 

GRANDE MÉDIUM UBERABENSE CARLOS A. BACCELLI, QUE FOI O 

COMPANHEIRO RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DA PRIMEIRA 

MENSAGEM PSICOGRÁFICA DE UM GRANDE BENFEITOR DA VIDA 

MAIS ALTA DIRIGIDA A MIM, QUE ME SERVIU DE INAPRECIÁVEL 

ESTÍMULO À MINHA ATUAL TAREFA PELO ESPIRITISMO. 

 

O médium e biógrafo Carlos A. Baccelli entre os companheiros de doutrina 

espírita Geraldinho L. Neto e Saulo Gomes, ambos também amigos de 

longa data de Francisco Cândido Xavier. 

_________________ 

 

“Fora da caridade não há salvação”. 
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VIVALDO P. S. FILHO 

PREFÁCIO – Pelo médium Carlos A. Baccelli 
  

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
  

     No campo da mediunidade, cada médium com sua condição 
receptiva, quanto cada espírito com a sua capacidade transmissora. 
  
    Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa que se articula 
entre os Dois Mundos, na qual espírito e médium se 
complementam, por serem interdependentes. 
  
    A obrigação de estudar e de conhecer compete tanto ao médium 
quanto ao espírito, pois um não pode, de maneira absoluta, suprir a 
deficiência do outro. 
  
    Neste livro, que devemos ao esforço sincero do confrade Vivaldo, 
devotado seareiro da Doutrina Espírita, nos deparamos com 
inúmeras informações hauridas em outras fontes e experiências por 
ele mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores mediúnicos 
com Jesus. 
  
    Temos certeza de que esta obra será de grande utilidade para 
todos os estudiosos do tema em pauta – Mediunidade –, 
descortinando novos horizontes à compreensão de muitos. 
  
    Conforme temos dito noutras oportunidades, se o Espiritismo 
carece de ser estudado como Ciência do Espírito que é, a 
Mediunidade precisa igualmente ser estudada como sendo um de 
seus ramos mais importantes de especialização. 
  
     É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a requisitar, 
cada vez mais, a participação consciente e responsável do 
medianeiro no intercâmbio entre os Dois Planos da Vida. 
  
    Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o médium 
espírita continue fiel ao “dai de graça o que de graça recebestes”, 
pois tanto o conhecimento do Espiritismo quanto o exercício da 
mediunidade não fazem qualquer sentido, sem que se volte para 
nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 
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   Nota explicativa: Este comentário trata-se do "Prefácio" da primeira 

obra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho, "MEDIUNIDADE EM DOIS 
MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 
MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA – Relatos de um 
Médium Espírita", Organizado pelos Espíritos de Elizabeth 

d´Espérance, Francisco Cândido Xavier e Adolfo Bezerra de 
Menezes, prefácio, este, assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon Fernandes, em 23 de 
março de 2009, durante reunião íntima nas dependências do Lar 
Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba/MG, companheiro das lides 
espíritas com enorme serviço prestado à causa do Consolador 
Prometido nas terras do Cruzeiro. 
 
   Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de um valoroso 
Instrutor da Vida Maior, especialista em Mediunidade e na Vida 
Espiritual, e autor de várias obras de alto valor doutrinário sobre estes 
temas, com a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 
("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de Difusão Espírita, 1990, 
Araras/SP), prefaciada pelo Espírito EMMANUEL, em psicografia do 
grande, e inesquecível, médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 
   
   Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente tem, ele, mais 
de 130 livros publicados, dentre os quais: 10 em parceria psicográfica 
com Chico Xavier, e os demais: de sua própria autoria mediúnica e de 
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com o Chico, o 
Baccelli, atualmente é considerado um dos maiores biógrafos no Brasil 
do Apóstolo da Mediunidade. 
  

_________________ 

 

Vivaldo P. S. Filho 

Homenagem prestada em Salvador/BA,  

10 de setembro de 2016. 
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Allan Kardec com a Palavra: 

Em Lembrança de um Amigo 

  
 

   Na obra “SÃO LUIS IX – O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA 

CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”, procuramos fazer História por meio de 

pequenas ações aritméticas, perfeitamente ajustadas aos padrões 

de lisura e confiança do Espiritismo-Científico, sem engessamento 

de qualquer espécie que pudesse entravar a opinião de outras 

pessoas que, por qualquer motivo, se colocassem contra o nosso 

modesto estudo...  

   Afinal de contas, a Verdade nunca tremerá diante de qualquer 

experiência, parta ela dos sábios, dos ignorantes, ou, mesmo, dos 

gratuitos difamadores, que, geralmente, se apresentam como peças 

fundamentais para a elucidação dos fatos, já que nenhuma 

ocorrência eminentemente científica poderá se insurgir, por si 

mesma, como a radical ferramenta de análise dos estudiosos, visto 
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que toda ajuda será sempre bem vinda quando o autor da 

“descoberta” tenha viva boa intenção. 

  Entretanto, aqui, em “SÃO LUIS REVISITADO”, vamos observar 

não somente a continuidade científica anterior, mas, muito 

particularmente, uma instrução totalmente focada no sentimento 

elevado deste nosso Amigo São Luis, quando poderemos lhe 

perceber as batidas do próprio coração por meio de páginas 

deslumbrantes e absolutamente ajustadas ao pensamento moral da 

Terceira Revelação, num misto de Animismo e de Mediunidade, 

tendo ele formulado as suas palavras com a capacidade mental que 

lhe é própria quanto por força das irradiações fluídicas provenientes 

dos seus generosos e mais iluminados Benfeitores da Vida Espiritual 

da Terra. 

   Não temos a pretensão de fazer com que todos os espíritas lhe 

preencham a alma com a distinção que merece, mas, 

indiscutivelmente, confiamos em Deus que, pelo menos, alguns 

espiritualistas, adeptos ou não do Espiritismo, possam se ilustrar 

com mais algumas importantes informações que, particularmente, 

dizem respeito à Lei da Reencarnação, pois, por mais 

personalistas que sejamos, ou não, jamais poderemos desconsiderar 

tais impressionantes elementos matemáticos (solidários) que, de 

maneira especialíssima, confirmam a “VOLTA” do Espírito São Luis 

de França ao solo da Pátria do Cruzeiro, em pleno século 20-21. 

   Por isso, profundamente emocionado, endossamos as duas obras 

sob os cuidados do nosso médium-mestre Vivaldo P. S. Filho, lhe 

parabenizando pela vitória de sua missão, e pelo triunfo do 

Cristianismo-Espírita, rogando ao Nosso Cristo Amado Salve todas as 

nações do Globo terrestre. 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

(Salvador/BA, 03 de outubro de 2016) 

03/10: Dia do Nascimento de Allan Kardec. 
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São Luis IX 

REVISITADO 

______________ 

   

UM SERVIÇO CRISTÃO, MEDIÚNICO E DE PESQUISA, SOB A 

INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC, FRANCISCO C. XAVIER, E DA  

BÍBLIA SAGRADA (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO), DESVENDANDO OS                                                                               

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS! 

______________ 

 

O Posfácio do Espírito: 

Emmanuel 
COM AS PARTICIPAÇÕES DE 

TIMÓTEO & ERASTO 
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_________________ 
 

 
    
   Por um estudo matemático atento nos 10 MANDAMENTOS da Lei de 

Deus à luz da Obra de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, vamos 

ver que os “Sinais” & “Códigos” Secretos pelo Espiritismo se mantém 

íntegros e fieis às Novas Revelações Espirituais iniciadas pelo médium 

Vivaldo P. S. Filho, a Reencarnação de São Luis de França. 
 

   Será importante ao estudioso espírita se ater a nota 4, do item 2, do CAPÍTULO I, Não 

vim destruir a lei, de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, da 4ª. edição especial, pela 

FEB, 2010, em relação ao texto de Allan Kardec. 

_________________ 
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O MAIOR MANDAMENTO DA LEI 
   

 

   A magnífica materialização de EMMANUEL (Materialização através 

de Chico Xavier). Ilustração feita pelo artista Joaquim Alves (Jô), da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo - FEESP, que presenciou o 

fenômeno. Contudo, em sua última materialização disse aos 
presentes: ”— Amigos, a materialização é fenômeno que pode 

deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura 

física. Todavia, o livro (Os livros, a maior prioridade) é a chuva que 
fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos 

amigos a suspensão, a partir desse momento, dessas reuniões”. "E a 
partir daquele dia, Chico — a disciplina em pessoa — nunca mais as 

realizou, servindo-se de sua faculdade mediúnica de efeitos físicos. O 
livro, no entanto, como chuva abençoada, continua fertilizando a 

lavoura do coração humano, trazendo paz, reconforto e 
esclarecimento a milhões de criaturas”...  
 

http://www.guia.heu.nom.br/materializacao.htm 

http://www.guia.heu.nom.br/EMMANUEL.htm
http://www.guia.heu.nom.br/chico_xavier.htm
http://www.guia.heu.nom.br/materializacao.htm
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   A “Numerologia Espírita” está a Serviço da 

Humanidade, e não se manifesta apenas como um 

apêndice do ego e da paixão deste ou daquele 

médium, deste ou daquele investigador ou simples 

estudante de Espiritismo ou Espiritualismo, abrindo 

clareiras por entre os Insondáveis Mistérios de 

Deus, por enquanto, ou pelo menos até há pouco 

tempo, somente decifráveis por meio de alguns dos 

corações mais aliviados pelo sentimento de 

humildade diante da GLÓRIA DO SENHOR, e diante 

de um mundo que clama, cada vez mais, por 

misericórdia e compaixão, socorro e auxílio, fremido 

que se encontra pelo próprio orgulho, e pelo 

insandescido egoísmo. 
 

   A miséria e a fome voltam a se alastrar pela vida 

planetária, por isso, meus estimados filhos, lutemos 

acirradamente contra esse mau moral que, ainda, 

teima em fazer morada no coração das infantis 

criaturas da Terra. 
 

   Não podemos dar tréguas frente ao serviço 

gigantesco que nos espera na divulgação dos 

postulados da Terceira Revelação, pois o Cristo 

Amado aguarda, de cada um de nós: Fé, 

Esperança, e Caridade. 
 

   Amemos ao Espiritismo, e confiemos a ele as 

futuras gerações do Globo terráqueo. 
 

Emmanuel (Reencarnado) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 20 de outubro de 2016) 
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   Nota do médium: Será que o Espírito que se 

identifica aqui como EMMANUEL estaria falando algum 

absurdo, ou será que não se trata desse grande 

benfeitor que tanto fez, por meio de Chico Xavier, e 

continua fazendo, agora por nosso modesto intermédio, 

pela causa santa do Consolador em terras do Cruzeiro, 

embora já esteja reencarnado há algum tempo?...  
 

   A pergunta pode ser até pertinente, pelo menos 

quando formulada por alguém que não tenha se detido 

no estudo de nossas psicografias, pelo menos as que 

são identificadas pelo seu nome... mas se torna 

absurda  quando vem carregada de cinismo e má fé, 
mesmo até por companheiros de nossa Doutrina que, 

lamentavelmente, se acreditam possuidores de alguma 

regalia referente às suas supostas autoridades sobre 

dar, ou não, referendo acerca do nosso trabalho 

psicográfico, ou de qualquer outro medianeiro, como se 

todos os demais humildes estudantes de Espiritismo, de 

Espiritualismo, e, muito especialmente,  os de 

Espiritualidade, aos quais me incluo, não fossem 

capazes de analisar a sua própria produção mediúnica. 
 

   Ignorância a parte, iremos mais uma vez verificar 

como os sábios prepostos de Jesus Cristo que compõem 

a Falange da Verdade, e que nos dirige as faculdades 
mediúnicas, continuam articulando da vida Maior 

todo um cortejo de elementos doutrinário-

matemáticos que, antes de tudo, atestam a 

absoluta idoneidade científica de nossa tarefa, 

quando, inclusive, deixa a descoberto que até mesmo 

os nossos queridos companheiros da Casa de Ismael 

estão sob o olhar atento do Espírito da Verdade, pois, 

como já foi dito em nossas obras anteriores, apesar de 

todo o nosso respeito pelos serviços da FEB, nenhum 

livro de Chico Xavier, por mais respeitável seja o seu 

organizador, publicado a partir do ano de 2015, poderá 

servir de base cientifica para a decodificação devida 
dos fatos impressionantes da “Numerologia Espírita”, 
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como vem sendo desenvolvidos no decorrer dos últimos 

anos, desde 2013, com início da recepção do livro 

original “SÃO LUIS IX”, até a sua publicidade geral 

em janeiro 2015 (com um arquivo que enviamos em 

dezembro de 2014 para os diretores da FEB), por meio 

de arquivos pessoais enviados a determinados grupos e 

personalidades do Espiritismo quanto pela Internet, 

visto que ai se perde toda uma abordagem 

eminentemente, e rigorosamente, científica, sem 

qualquer denodo para os confrades da Federação 

Espírita Brasileira, mais particularmente. 
 

   
 

   Sinceramente, não vemos como algum espírita 

poderá crer que, mesmo aqui, e mesmo que levando 

em consideração que os Editores da FEB “adorando” o 

nosso serviço mediúnico pudessem, de alguma 

maneira, terem “ajustado” os seus serviços editoriais 

para essa publicação que vamos estudar mais abaixo, 

com vistas a nos satisfazer o mérito por uma ação 

criminosa e irresponsável. Sendo assim, é racional 

pensarmos que, ainda, aqui se manifesta um caso 

evidente de comprovação espiritual em torno de nossas 

tarefas à luz da Nova Ciência da “Numerologia 
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Espírita”, com elementos matemáticos tão precisos 

quanto absolutamente milagrosos, mais uma vez vindo 

a referendar os “Sinais” & “Códigos” Secretos de 

Deus na Obra da Terceira Revelação. 
 

   Num estudo como este nunca será desnecessário 

estarmos atentos a toda e qualquer tentativa de 

desarticulação das suas bases doutrinárias e cientificas, 

embora uma grande parcela dos nossos irmãos crentes 

opine desfavoravelmente por completa falta de 

conhecimento do assunto, sem que, sequer, já 

tenham ouvido falar sobre os impressionantes “Códigos 

da Bíblia” que vem sendo decifrados por um renomado 

matemático de Israel, com destaque para uma enorme 

parcela de acadêmicos internacionais que, também, já 

se debruçam sobre esse mesmo estudo, ou mesmo sem 

que tenha realizado um estudo atento e minucioso em 
nossa obra mediúnica, particularmente nos livros que 

trazem essas Novas Revelações Matemáticas pelo 

Espiritismo. 
 

   
 

Vivaldo Filho e seu o Benfeitor Espiritual (reencarnado) Emmanuel. 
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   Evidentemente que isto não impede que continuemos 

com o nosso muito singelo esforço, já que, também, 

muitas são as cabeças pensantes da nossa Doutrina 

dos Espíritos, e de fora dela, que já se afinizam com a 

nossa tarefa na mediunidade, sempre havidos por 

novas informações do Mundo Maior, quando nos 

tempos modernos já dispomos da maravilhosa 

ferramenta da Internet, que possibilita a todos os 

trabalhadores independentes da Mediunidade se 

manifestar ao público brasileiro e internacional sem 

que, de modo algum, alguma esquisita personalidade 
do nosso sagrado meio religioso, ou de fora dele, venha 

a lhe tolher a palavra e o pensamento, numa 

completa afronta ao direto universal de livre 

pensar e de livre se expressar, embora cada um, 

antes de tudo, deva fazer a sua própria análise do que 

produz e escreve. 

___________________ 
 

“Entidades sábias e benevolentes, que já se 

desvencilharam totalmente dos envoltórios terrenos, 

basta que o desejem, para que distâncias imensas 

sejam facilmente anuladas, a fim de que os seus 

elevados ensinamentos sejam ministrados, desde que 

haja cérebro possuidor de capacidade receptiva e que 

lhes não ofereça obstáculos insuperáveis.” 

(“EMMANUEL”, cap. XXIX, O PROCESSO DAS COMUNICAÇÕES, Chico Xavier, FEB) 

___________________ 
 

   Agora, em relação aos comunicados dos Espíritos 

Superiores por nosso intermédio, apenas desejamos 

alertar aos desavisados de nossa causa cristã que 

procurem estudar mais e falar menos, criando forças na 

própria alma para que possam ajustar-se aos princípios 
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de caridade, de fraternidade, e de bom senso que tanto 

dizem apregoar, quando, na verdade, o que tentam 

mesmo é realizar a louca façanha de desmotivar os 

médiuns iniciantes para que, eles mesmos, os 

imprevidentes de sempre, possam “aparecer” mais 

diante dos palcos imundos da farisaica vida terrena, 

embora estejam lidando com uma doutrina 

eminentemente religiosa. 
 

 
 

Palais Royal: Onde se localizava a “Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas” fundada por Allan Kardec. 

    

   Que as nossas palavras sejam levadas a conta de 

incentivo aos novos quanto aos antigos lidadores da 

Mediunidade, pois não há como realizar qualquer 

trabalho doutrinário no Espiritismo sem que estejamos 

atentos a todos esses percalços, geralmente 
encontrados em centros espíritas mais antigos, 

que, por incrível possa parecer, são mais suscetíveis ao 

orgulho, ao egoísmo e a vaidade, pois que seus 
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dirigentes e tarefeiros crêem-se espíritos superiores aos 

demais, particularmente aos que supostamente estão 

adentrando as portas de nossa causa pela primeira vez, 

todos se esquecendo que pela Lei da Reencarnação é 

muito natural que, também, valorosos e glorificados 

Espíritos da Vida Maior podem estar retornando à casa 

paternal no seio de nossa evangélica causa, pois, por 

mais que lhes custe voltar ao plano dos seres infernais 

da Terra, como muito bem já nos lecionou Humberto de 

Campos (por Chico Xavier), sempre estão dispostos a 

dar um tanto mais de si mesmos pela redenção do 
Mundo Material. 
 

   Mas que fique bem entendido que isto não ocorre 

apenas agora, pois assim aconteceu com Allan Kardec, 

quando ele viu a Sociedade Espírita de Paris ser, 

sorrateiramente, infiltrada por pessoas que se 

afirmavam amigas do Cristo, quando, na verdade, não 

passavam de personalidades mesquinhas e aviltantes 

que tudo faziam para desmoronar o nobre e grandioso 

trabalho que Kardec edificava, e como foi ao tempo de 

Chico Xavier, que chegou ao ponto de afirmar: “Os 

espíritas estão desencarnado mal.”... Cabendo a 

cada um de nós, sem detença, procurar estudar, e 

estudar bastante, para que não venhamos a nos tornar 
marionetes nas mãos de pessoas que, infantilmente, 

teimam em não aceitar a condição de verdadeira 

elevação espiritual que muitos desses “novatos”, ou 

não, apresentam por si mesmos, pelo caráter particular 

de suas personalidades arrojadas e descomprometidas 

com o tenebroso elitismo doutrinário e a excessiva 

formalização a que vem sendo induzido o Espiritismo, 

quando não por suas particulares forças mediúnicas 

fulgurantes, a exalar de cada um deles, mesmo sem o 

desejarem, uma psicosfera toda especial de divina 

procedência. 
 

   De qualquer modo, a partir desse nosso pequenino, 
mas muito oportuno, alerta, vejamos que tudo vai 
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bem quando temos no coração a sincera vontade de 

realizar e construir para o Bem de todos, já que não 

podemos nos deixar abater diante das investidas das 

sombras, quando precisamos, mesmo, é deixar de 

sermos “tímidos” calando a boca dos maus, como nos 

orienta “O Livro dos Espíritos”. 

___________________ 
 

   Mesmo assim, com vistas apenas a trazer ao nosso 

leitor um pouco mais de reflexão, notemos cada 

detalhe desse pequeno estudo que, agora, realizamos 
no intuito apenas de prestigiar os companheiros da 

valorosa FEB: 

 

  
 

   Fixemo-nos apenas nos específicos detalhes da 17ª. 

mensagem do recente livro: “O EVANGELHO POR 

EMMANUEL – Comentários aos Atos dos Apóstolos”, 

por Francisco Cândido Xavier, Coordenação de Saulo 

Cesar Ribeiro da Silva, 1ª. edição – 1ª. impressão, 

8/2016, que corresponde ao: 
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- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo Filho (São Luis IX). 
    

   Dessa maneira iremos ser o mais detalhista possível, 

já que tudo irá se encadeando de maneira 

absolutamente milagrosa e materializando provas 

matemáticas irrefutáveis, como se as mãos dos seus 

organizadores, editores, revisores, etc., tivessem sido 

guiadas por poderes superiores, como assim, em 

verdade, o foi: 
 

- “O EVANGELHO POR EMMANUEL – Comentários 

aos Atos dos Apóstolos”, Cristo em nós, Atos 9:10, que 

cai à página # 58, e conclui à página de # 59.  
 

   Nota: Curiosamente (e já aqui temos evidenciado a sinergia 
perfeita com a tarefa atual de São Luis IX na roupagem fisiológica de 

Vivaldo Filho!), esse texto foi destacado da obra original “Fonte 
Viva”. FEB Editora. Cap. 17: Quando temos novamente o dia (10) e 

mês (7) do nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX), em 
conexão perfeita com a 17ª. mensagem desta obra (como vimos 

logo no inicio deste estudo). 
 

- A Palavra “salvador” (que naturalmente nos sugere 

a cidade natal de Vivaldo Filho, cidade de Salvador, na 

Bahia), dentro do texto corrido a partir do título desse 

específico capítulo, de O Evangelho por Emmanuel, 
caixa sobre a palavra de # 34. Quando: 3 + 4 = 7. O 

exato mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo 

Filho (São Luis IX), ou seja, aqui o “Código” Secreto de 

Deus foi devidamente decodificado. 
 

   E mais:  
 

- O # 9 (do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos), aqui 

antecipando todos os elementos matemáticos, esse 

magnífico número representa exatamente o mês (9) de 

setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo Filho 

completou a primeira parte original da sua primeira 
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obra pela mediunidade psicográfica, propriamente dita, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, pela Coordenação dos Espíritos Elvis Presley 

(marquemos bem esse nome) & Santa Clara de Assis, 

em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB), quando também representa a 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural 

e Ciência), de onde tem partido a maior parte das 

Entidades da Luz que me auxiliam na produção dos 

livros psicográficos. 
 

  Então, seguindo a justeza dos elementos matemáticos 

acima, já dentro do capítulo 17, primeiro tivemos o # 
9 (do “VOLTEI”), e logo a seguir o # 10 (do versículo 

10, aqui estudado por Emmanuel), que corresponde ao 

dia (10) do nascimento de Vivaldo Filho, e seguindo 

o esquema pré-estabelecido de Códigos Secretos de 

Deus na Obra do Espiritismo para esse novo 

lançamento de EMMANUEL/CHICO XAVIER pela Editora 

da Federação Espírita Brasileira, temos o # 7 (como 

resultado da soma do # 34: 3 + 4, que se justifica 

aqui pela palavra: “salvador”, a cidade de Salvador, 

na Bahia, Terra de Todos os Santos, onde nasceu e 

reside Vivaldo Filho), que corresponde ao mês (7) do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 
 

VEMOS AQUI NOVAS E EVIDENTES PROVAS MATEMÁTICAS 

PERFEITAMENTE MATERIALIZADAS, DA LIGAÇÃO ENTRE O 

TRABALHO MEDIÚNICO DE VIVALDO P. S. FILHO COM A 

OBRA DE EMMANUEL/CHICO XAVIER, EM RELAÇÃO A 

“VOLTA” DE SÃO LUIS DE FRANÇA. 
 

   Mas se os nossos atentos leitores já observaram que 

ainda falta “um algo mais” para que possamos encerrar 

mais este nosso estudo matemático-espiritual 
dentro do conceito da “Numerologia Espírita”, como os 

nossos Benfeitores da Vida Mais Alta vem lecionando 

desde o mês (10) de outubro do ano de 2013, 

observemos atentamente no esquema preciso de 
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descodificação dos Sinais & Códigos Secretos do 

Espiritismo que passaremos mais abaixo. 

______________ 
 

  
 

São Luis de França 
______________ 
 

   Peguemos agora todos os capitais # que aparecem 

nesta 17ª. mensagem, Cristo em nós: 
 

- 9 (capítulo de Atos) + 10 (versículo de Atos) + 34 

(da palavra “salvador”) + 58 (da página onde começa 
esta mensagem) + 59 (da pagina onde termina esta 

mensagem) = 170. 
    

   De maneira que ninguém possa se opor ao nosso 

esquema de decodificação dos Códigos Secretos 

de Deus pelo Espiritismo, no final de tudo, ainda 

sim, temos a conexão perfeita entre a Mensagem do 

grande EMMANUEL (por Chico Xavier), numa obra da 

FEB, com a vida atual de Vivaldo Filho, seguramente 

que a atual Reencarnação do Espírito São Luis: 
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- 17: O exato dia (10) do mês (7) de julho do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis). 
 

   Nota: Isto, em correspondência ao capítulo 17, do livro Fonte Viva, 
estudado, aqui, pelo companheiro Saulo Cesar Ribeiro da Silva em sua 
obra “O EVANGELHO POR EMMANUEL, Comentários aos Atos dos 
Apóstolos”, pela FEB, em sua 1ª. edição – 1ª. impressão, 8/2016 (que é 
o mesmo que: o dia 10 e o mês 7 do nascimento de Vivaldo 
Filho/São Luis de França). 

________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito 

sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do 

homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas da 

Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência de Deus, 

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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   ________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, 

ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, que é 

o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). (Os 

grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência de Deus, 

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Meus filhos! Poderá mesmo Vivaldo Filho ser a atual 

reencarnação do Mensageiro Espiritual São Luis IX?  
 

   Pois, vejamos os seus frutos mediúnicos e haveremos 

de lhe reconhecer a árvore, o seu grande Espírito (Lucas 

6:44). 

 

Vivaldo P. S. Filho 
Nota Especial à Mensagem de EMMANUEL:                       

“O MAIOR MANDAMENTO DA LEI”,                           

sob a inspiração de Timóteo. 
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OS CódigosSecretosdeDeus 

NA “REVISTA ESPÍRITA”, DE   

ALLAN KARDEC! 
 

 
 

Pelo Espírito Erasto 
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   Já está mais que óbvio que a VOLTA do ilustre 

Espírito São Luis de França se realizou na cidade de São 
Salvador, no Estado da Bahia, aos 10 de julho de 1964, sob 
as bênçãos do Consolador Prometido, que, junto ao seu 
grupo de valorosos Espíritos familiares e amigos, tratou de 
lhe proporcionar uma Reencarnação (Matematicamente) 
Programada ao aconchego da dor e do 
esquecimento, da humilhação e do quase completo 
abandono, evidentemente que não pelos seus amorosos 
familiares consangüíneos mais próximos, que tanto tem 
zelado por ele desde a mais tenra idade, mas pela grande 
maioria daqueles que, de alguma maneira, foram lhes 
trazido à presença santificante para que pudessem ser 
beneficiados pela justa e imprescindível prática da 
Caridade, da Solidariedade, Humildade, e da Simplicidade, 
pois, mesmo sendo ele uma Entidade Superior lapidada na 
mais completa sinergia com a vida pacificada e feliz, 
laboriosa e destemida dos Espíritos da Luz, por conta de 
sua fascinante tarefa, e da sua índole completamente 

romântica e poética, nada mais conseguiria fazer por si 
mesmo, senão, sonhar, sonhar e sonhar!... 
 

   Seria o seu carma?  
 

   Claro que não. 
 

   Seria, então, uma missão aceita por ele a pedido do 
Cristo?...  
 

   Sim, dessa forma mesma aconteceu com ele diante da 
companhia do seu inestimável companheiro e mestre Allan 
Kardec, concedendo-lhe a graciosa tarefa de sofrer e 
chorar, gemer e se exaurir, pela tarefa angustiante de 
voltar ao solo da vida planetária para elevar os corações 
atormentados e delinqüentes do Mundo pelas alegrias 
eternas de Nosso Senhor e Salvador, no lirismo santificante 
das almas, verdadeiramente, poéticas e românticas, às 
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vezes firmes e rigorosas, mas inapelavelmente justas e 
caridosas. 

________________ 

   Tomemos para o nosso estudo de um exemplar da 
“Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos”, ANO 
I, 1858, da sua 3ª. edição, pela tradução de Evandro 
Noleto Bezerra, da Editora FEB, do de 2004, que ele 
mantém em sua integra coleção particular, e que se torna 
naturalmente especial para o nosso serviço de 
decodificação: Pois os # 2 e 4 respectivamente 
corresponde ao dia (2) e mês (4) do nascimento de 
Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec, aquele que 
deu vida à “Revista”: 
 

 
 

- Apresentação da FEB: à página # 12: Quando 1 + 3 = 
3. 
 

- Notas do Tradutor: à página # 16: Quando: 1 + 6 = 
7. 
 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

373 

    Iniciemos aqui por meio da seguinte decodificação 
espírita: 
 

- 3 + 7 = 10. O dia (10) do nascimento de Vivaldo 
Filho (São Luis IX). 
 

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

   Por isso mesmo, já podemos deduzir que o quadro 
matemático da VOLTA de São Luis de França para essa 
edição da “Revista Espírita”, pela FEB, começa a ser 
delineado aos nossos olhos, e por meio dos seus 
organizadores. 
 

- Escala Espírita, se inicia à página 73 (naturalmente que 
se manifesta com as mesmas características acima). 
Entretanto, aqui estamos tratando um ESPÍRITO 
SUPERIOR, SEGUNDA ORDEM – BONS ESPÍRITOS, 
que cai à página 78, e se conclui à página 79. 
 

   Vejamos que coisa mais surpreendente que se 
desenrola a partir daqui: 

 

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

- 8 + 9 = 17: Que corresponde ao dia (10) e ao mês (7) 
do nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 
 

   Recordemos as seguintes e inspiradas palavras sobre a 

Numerologia Cristã: 

 

 “Os Números são a Linguagem Universal ofertada por Deus 

aos humanos como confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

Fonte: Wikipédia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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   Precisamos estar atentos que aqui estamos colhendo 
dados numéricos em forma de números-chaves e 

palavras-chaves, “Sinais” e “Códigos” Secretos de 
Deus que se apresentam como provas matemáticas 

materializadas da VOLTA do Espírito São Luis na 
roupagem fisiológica de Vivaldo Filho. 
 

- A Avareza, DISSERTAÇÃO MORAL DITADA POR 

SÃO LUIS À SENHORITA ERMANCE DUFAUX, 6 de 

janeiro de 1858. Que se inicia à página # 94, e se 

conclui à página # 96. 
 

   Primeiramente, vejamos que o nome de São Luis 

cai sobre os # 13 e 14, na Observação de Allan 

Kardec. 
 

- 1 + 3 = 4. 
 

- 1 + 4 = 5. 
 

   Quando: 4 + 5 = 9. 
    

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

   Agora nos debrucemos nos respectivos # 94, 95 e 96, 
das paginas que correspondem a esta primeira mensagem 
de São Luis inserida por Allan Kardec na “Revista 

Espírita”, A Avareza, apenas fazendo a recordação de 
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que, aqui, estamos tratando de perfeitos “Códigos” 
Matemáticos de Deus que nos cabe fazer a devida 

decodificação: 
 

- 9 (aparecendo três vezes, como se os Céus desejassem 
nos reafirmar de maneira insistente que São Luis voltou 
mesmo):  
 

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

   Quando: 9 + 9 + 9 = 27.  
 

   Temos aqui nesse # 27 duas vezes o 10 do dia (10) e o 
7 do mês (7) do nascimento de Vivaldo Filho (São 
Luis). (Quando: 2 + 7 = 9, do ”VOLTEI”). 

______________ 
 

   Agora finalizemos com a soma dos outros três 

números que integram essa enigmática seqüência 

de três paginas:  
 

- 4 + 5 + 6 = 15.  
 

   Quando: 1 + 5 = 6. 
 

   Isoladamente, esse número 6 poderia parecer estar fora 
do contexto, mas somado ao número de paginas que 

compõem a mensagem de São Luis, A Avareza, que é 

de 3 (6 + 3) = 9, ele se apresenta perfeitamente 
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ajustado ao conceito da sua VOLTA como Vivaldo 

Filho, a partir da sua atual missão mediúnica: 
 

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

 

______________ 
 

Segundo Santo Agostinho os 

Números não mentem 
 

   Neste finalzinho de estudo aproveitemos para identificar 
o resultado da soma de todos os números que aparecem 
nas datas em: 
 

- Apresentação da FEB (Nestor João Masotti, Presidente 
da Federação Espírita Brasileira), 18/04/2004: 1 + 8 + 4 + 
2 + 4 = 19. 
 

- Notas do Tradutor (Evandro Noleto Bezerra), 
10/10/2002: 1 + 1 + 2 + 2 = 6. 
 

- A Avareza, DISSERTAÇÃO MORAL DITADA POR SÃO LUIS 

À SENHORITA ERMANCE DUFAUX, 06/01/1858: 6 + 1 + 1 
+ 8 + 5 + 8 = 29. 
 

   Agora, somemos todos os números acima: 19 + 6 + 
29 = 54.  
   Quando: 5 + 4 = 9. 
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   De volta temos o enigmático # 9 que naturalmente 

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

__________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma 

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

reconhece o autor.’ Pois bem! Vede a obra e procurai 

o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem 

orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele 

denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um 

sopro de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não 

podendo nenhum ser humano criar o que a Natureza produz, a 

causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência 

humana tenha operado, ela própria tem uma causa e, quanto 
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maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa 

primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de 

todas as coisas, seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de 

Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, Provas da existência de 

Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 

1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, 

Edição da FEB. 

__________________ 

   AINDA AQUI, O ENCADEAMENTO RACIONAL E LÓGICO, 
A CONSEQUÊNCIA NUMÉRICA EQUILIBRADA, E O 
SEU EMBASAMENTO HISTÓRICO-DOUTRINÁRIO MANTEM-
SE FIRME SOB TODOS OS ASPECTOS DA REVELAÇÃO PELA 

NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA”. 

______________ 
 

 
 

Rainha Isabella de Navarra chorando ao pé da cama de Luis IX 
http://www.teutonic.altervista.org/B/255.html 

______________ 
 

http://www.teutonic.altervista.org/B/255.html
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   Não temos como não ter fé nisto, pois tudo aqui está em 
perfeito sincronismo com a vida moral de um em relação 
a do outro, tudo se encaixando com tamanha perfeição que 
dá mesmo vontade de chorar, visto que as lágrimas que 
derramamos em honra e homenagem aos Espíritos 
glorificados, como respeitosos orvalhos de gratidão e 
reconhecimento, alegria e sensibilidade, oferecem a 
eles mil e uma substâncias luminosas capazes de lhes 
fortalecer as almas líricas e destemidas por milhares de 
anos a frente, quando haverão de necessitar de todo o 
poder e de toda a resistência para combater o mau moral 
nas criaturas profundamente ignorantes e atrasadas, qual 
nós mesmos. 
 

   Oxalá salve o Espiritismo. 
 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(Salvador/BA, 23 de outubro de 2016) 

Mensagem de Erasto:  

“OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS”                           

Na “Revista Espírita”, de 

Allan Kardec! 
______________ 

 

“Não penseis que vim destruir a Lei ou os Profetas, não 
vim destruir mas cumprir, pois amém vos digo: até que 
passem o céu e a terra, não passará um iota ou taco da 

Lei, até que tudo se realize.” 
  

(S. Mateus, 5:17 e 18) 
______________ 
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O Poeta dos Escravos 
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Vivaldo & Luis IX: Duas Experiências 

Conjugadas pela Força e pelo Poder 

Inapelável do Amor de Deus 

DECODIFICADAS PELA NOVA CIÊNCIA DA          

“NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

 

   Como alguém poderia se atrever, 

A ressaltar o nome precioso do Cristo, 

Sem que antes possa fazer um breve exame, 

Diante de sua consciência e do seu próprio coração?... 

 

Muitos de nós, vagarosamente, 

Vamos nos insurgindo contra as maldades humanas, 

Inebriados pelas odisséias Evangélicas, 

Vividas à sobra do Senhor!... 

 

Mas se somos artífices do nosso destino, 

Como poder soletrar o alfabeto, 

De luz e paz, amor e caridade, 

Tão sonhado quanto tão pouco vivido, 

 

Se de nós mesmos, 

Embora a boa e sincera vontade de alguns, 

A sós pelo mundo, 
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Vamos discutindo este ou aquele benefício que possamos 

nos aproveitar... 

 

Sem meditarmos, e sem refletirmos, 

Diante do Altar Glorioso de Deus, 

Se vamos ter alguma chance de sustentar a mentira por muito 

tempo... 

  

Já que na Vida dos Espíritos, 

Para o Todo-Misericordioso, 

O que vale mesmo é a verdade dos fatos, 

Sem sombras e enganos, 

 

Que trazemos dentro do coração, 

Iluminando a nós mesmos, 

E poupando ao mundo, 

As tormentas de nossa indecisão!... 

 

Castro Alves (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de outubro de 2016, às 13hs06min) 

   Nota de Hernani G. Andrade (Espírito): Se 

formos analisar com frisa e isenção de ânimos as informações 
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numéricas conseqüentes e encadeadas, em forma de 

inapeláveis Sinais e Códigos Secretos de Deus 

na Obra do Espiritismo, é certo, meus amigos da vida 

planetária, que não vamos nunca nos contentar com o que 

temos em mão, mas, absolutamente, cada vez mais vamos 

procurar devassar esse incalculável Enigma Divino que, embora 

já não seja assunto essencialmente novo, deixa a descoberto o 

maravilhoso mundo da Reencarnação como suas alternativas 

surpreendentes, seja no campo florido da poesia, na soledade 

dos números, como aqui temos visto e testemunhado, ou por 

meio da baliza incandescente da vida evangélica, pois os 

atributos inapreciáveis do coração e do cérebro estão 

substancialmente atrelados ao sentimento inato de religiosidade 

que todos nós, sem exceção, já trazemos ao nascer, embora 

nem todos manifestem esse pendor da glória de Deus por uma 

Espiritualidade elevada, pelo menos não inicialmente. 

 

   Mas por qual motivo estaríamos aqui mais uma vez para dar 

esse nosso testemunho de fé na “Numerologia Espírita”, 

visto que tanto já temos dito no decorrer dos últimos três anos, 

desde que o nosso mestre reencarnado passou a receber pela 
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sua própria psicografia todos os elementos primordiais para a 

execução de uma tarefa muito bem articulada do Lado de Cá da 

Vida, visto que a Decodificação do Espiritismo haveria de ser 

realizada pelo seu Codificador Desencarnado ao tempo de Allan 

Kardec, já que o Espírito São Luis, positivamente, teria que dar 

conta desse recado justamente numa época propicia às 

grandes Revelações do Mundo Oculto, pois os tempos são 

chegados, particularmente nesse período que vai do ano de 

2012 até 2019?!... 

 

   Particularmente, isso tem haver com a psicografia que 

acabamos de ver do Espírito Castro Alves, que asseguramos 

foi uma das reencarnações do nosso Vivaldo Filho... Mas como 

poderíamos fazer para ilustrar as mentes espíritas desejosas da 

Verdade, quando sabemos que nem sempre é muito fácil 

realizar um serviço de comprovação mediúnica quando, na 

verdade, toda e qualquer ação da personalidade desencarnada, 

ou mesmo em estado de desprendimento espiritual 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

385 

momentâneo, está sujeita aos seus caprichos, quando não, e 

muito especialmente, aos desejos de Deus em fazer com que 

suas criaturas se enriqueçam não somente pela razão, 

propriamente dita, mas pela manifestação de sua inata fé nEle, 

o que por ai se justificaria aquela passagem do Cristo: “A tua 

fé te curou.”  

   Sim, verdadeiramente, somos ainda pessoas de muito pouca 

fé, por isso mesmo temos a necessidade de ver para crer. 

 

Chico Xavier em entrevista no programa “Pinga-Fogo”, TV Tupi, São Paulo, 1971. 

   Consultemos os registros de tempo do Programa 2, da TV 

TUPI, como sincronizado na versão original 2006 VERSÁTIL 

HOME VÍDEO, do DVD: “Pinga-Fogo COM CHICO XAVIER 

(EDIÇÃO HISTÓRICA)”, com duração total de 268min, e 

vejamos o que iremos encontrar somente no enigmático 

trecho, ou segmento, onde o nosso insuperável Chico recebe 

uma psicografia do Espírito Castro Alves, aqui, na noite de 21 

de dezembro de 1971: 
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- Exato tempo em que Chico inicia a psicografia da 

mensagem (sem que seja mencionado o nome de Castro 

Alves): 3:21:54.  

- 3 + 2 + 1 = 6. O exato mês (6) de junho, do ano de 2012, 

quando Vivaldo Filho inicia-se na psicografia, propriamente dita, 

a rigor, dando começo à recepção da primeira parte 

original das mensagens que comporiam a sua primeira obra 

mediúnico-psicográfica, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

por Espíritos Diversos, Coord. Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão 

Jacob (Chico Xavier/FEB), Espíritos estes em sua generalidade 

da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural 

e Ciência). 

- 5 + 4 = 9. O exato mês (9) de setembro, do ano de 2012, 

quando Vivaldo Filho inicia-se na psicografia, propriamente dita, 

a rigor, dando conclusão à recepção da primeira parte 

original das mensagens que comporiam a sua primeira obra 

mediúnico-psicográfica, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

por Espíritos Diversos, Coord. Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão 

Jacob (Chico Xavier/FEB), Espíritos estes em sua generalidade 

da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural 

e Ciência). 

______________ 

- Exato tempo em que Chico termina a recepção da 

psicografia da mensagem (sem que seja mencionado o 

nome de Castro Alves): 3:32:49.  

- 3 + 3 + 2 = 8. O exato mês (8) de agosto da 

desencarnação de São Luis IX (Vivaldo Filho). 
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- 4: O exato mês (4) de abril da reencarnação de São Luis 

IX (Vivaldo Filho). 

- 9: O exato mês (9) de setembro, do ano de 2012, quando 

Vivaldo Filho inicia-se na psicografia, propriamente dita, a rigor, 

dando conclusão à recepção da primeira parte original das 

mensagens que comporiam a sua primeira obra mediúnico-

psicográfica, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por 

Espíritos Diversos, Coord. Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão 

Jacob (Chico Xavier/FEB), Espíritos estes em sua generalidade 

da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural 

e Ciência). 

   A SITUAÇÃO AQUI É TÃO IMPRESSIONANTE QUE CHEGA 

A NOS DAR ARREPIOS POR TODO O CORPO ESPIRITUAL!! 

  O ENCADEAMENTO, O CRINCRONISMO E A SEQUENCIA 

PERFEITA SÓ PODEM SER MESMO COMPARADOS A ALGUM 

MILAGRE DO TODO-PODEROSO, JÁ QUE O “ACASO”, COMO 

AINDA COGITAM ALGUMAS MENTALIDADES INFANTIS DA 

VIDA TERRENA, DEIXA DE EXISTIR AQUI, TAMANHA A 

RIQUESA DE PROVAS MATEMÁTIVAS EM CINCRONISMO 

ABSOLUTO COM A VIDA DE SÃO LUIS (8 & 4) E A SUA 

VOLTA (9) COMO O GRANDE POETA DOS ESCRAVOS E, MAIS 

TARDE, COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO FILHO, DENTRO 

DO CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE COMPOEM A VIDA 

MEDIÚNCA DO NOSSO ESTIMADO MENSAGEIRO ENCARNADO!! 

______________ 

- Exato tempo em que Chico pega pra ler as folhas da 

psicografia da mensagem (sem que seja mencionado o 

nome de Castro Alves): 3:34:13.  
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   Façamos aqui o jogo natural da decodificação de enigmas, 

como pede qualquer serviço de decifração de códigos: 

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

Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 3 + 7 = 10. O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

Filho (São Luis IX). 

  Ainda aqui, dando seqüência às descobertas de mais acima, o 

encadeamento e o sincronismo da vida de um (São Luis IX) 

com a vida do outro (Vivaldo Filho) se apresentam invioláveis.  

- 1 + 3 = 4. E como aqui estamos falando de reencarnação, de 

vida, vejamos que o tempo se esgota com o exato mês (4) de 

nascimento de São Luis IX (Vivaldo Filho). 

 

______________ 

- Exato tempo em que Chico começa a ler a mensagem 

(sem que seja mencionado o nome de Castro Alves): 3:34:27.  

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

Vivaldo Filho (São Luis IX). 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

389 

- 3 + 7 = 10. O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

Filho (São Luis IX). 

   E dando seqüência a esse empolgante desvendar de códigos 

secretos para a VOLTA de São Luis, aqui, presidindo o 

esquema de decodificação, a sua reencarnação como Castro 

Alves, e mais tarde como Vivaldo Filho: 

- 2 + 7 = 9. O exato mês (9) de setembro, do ano de 2012, 

quando Vivaldo Filho inicia-se na psicografia, propriamente dita, 

a rigor, dando conclusão à recepção da primeira parte 

original das mensagens que comporiam a sua primeira obra 

mediúnico-psicográfica, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

por Espíritos Diversos, Coord. Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão 

Jacob (Chico Xavier/FEB), Espíritos estes em sua generalidade 

da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural 

e Ciência). 
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   VOLTAMOS A DIZER QUE NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR 

TAMANHA FONTE DE EVIDENCIAS MATEMÁTICAS QUE NÃO 

SOMENTE SUGERE A REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS COMO 

CASTRO ALVES/VIVALDO FILHO, COMO PROVAM QUE A 

“NUMERLOGIA ESPÍRITA” É UM FATO E QUE DEVE SER 

ESTUDADA POR QUEM REALMENTE LHE DEVOTE RESPEITO. 

______________ 

   A partir daqui até ao final da mensagem veremos algumas 

palavras que, por si só, se destacam do texto de Castro 

Alves, como se ele estivesse desejando, e assim mesmo o 

estava, nos deixar os sinais secretos de sua própria VOLTA, 

sempre seguindo a seqüência, o sincronismo, e 

encadeamento de antes: 

- Exato tempo em que dentro da mensagem Castro 

Alves menciona a palavra “voltam” (sem que seja 

mencionado o nome de Castro Alves): 3:35:56.  

- 3 + 3 + 5 + 5 + 6 = 22.  

   Quando: 2 + 2 = 4.  

   Temos de “volta” o exato mês (4) de abril da 

reencarnação de São Luis IX (Vivaldo Filho). 

______________ 

- Exato tempo em que dentro da mensagem Castro 

Alves menciona a palavra “santos” (numa referencia 

simbólica à figura de São Luis, sem que seja mencionado o 

nome de Castro Alves): 3:36:28.  

- 3 + 3 + 6 + 2 + 8 = 4.  
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   Temos de “volta” o exato mês (4) de abril da 

reencarnação de São Luis IX (Vivaldo Filho). 

______________ 

- Exato tempo em que dentro da mensagem Castro 

Alves menciona a palavra “Bahia” (numa referencia 

simbólica à figura de São Luis reencarnado, seja como Castro 

Alves ou Vivaldo Filho, sem que seja mencionado o nome de 

Castro Alves): 3:36:58.  

- 3 + 3 + 6 + 5 + 8 = 25. 

   Quando: 2 + 5 = 7. Temos de “volta” o exato mês (7) 

de julho do nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

______________ 

   A situação continua impressionante!! Não há como invalidar 

tamanho cortejo de elementos matemáticos, perfeitamente 

sincronizados e encadeados uns com os outros, sem que 

venhamos a assumir um compromisso evidente com o 

desrespeito às Leis da Matemática e da Lógica Divina. 
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   Vejamos agora que tudo vem de enquadrando dentro de um 

perfeito esquema matemático produzido por mãos divinas, já 

que Castro Alves, que é a figura analisada aqui na 

personalidade atual de Vivaldo Filho, deixa ao seu final o 

momento culminante de sua mensagem codificada pelo 

Espiritismo, sob os cuidados da inestimável, e sem precedentes 

na história, Mediunidade de Francisco Cândido Xavier: 

- Exato tempo em que Chico Xavier menciona o nome do 

autor da mensagem que acaba de psicografar e ler para 

os ouvintes da platéia e telespectadores da TV Tupi: 

“Castro Alves”: 3:37:5.  

- 3 + 3 + 7 + 5 = 18. 

   Quando: 1 + 8 = 9. O exato mês (9) de setembro, do ano 

de 2012, quando Vivaldo Filho inicia-se na psicografia, 

propriamente dita, a rigor, dando conclusão à recepção da 

primeira parte original das mensagens que comporiam a sua 

primeira obra mediúnico-psicográfica, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coord. Espiritual de 

Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), Espíritos estes 

em sua generalidade da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte 

em geral ou Cultural e Ciência). 

   Quando o # 1: corresponde ao exato mês (1) de janeiro de 

nascimento de Elvis Presley. Quando o # 8: corresponde ao 

exato mês (8) de agosto da morte de Elvis Presley, que se trata do 

Espírito responsável pelas Entidades da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra que vem auxiliando Vivaldo Filho (São Luis/Castro Alves) na 

sua psicografia desde o ano de 2012. 

______________ 
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   Como vemos, realmente não há como ajuizar de maneira 

diferente da qual temos nos reportado pelo nosso grande 

mensageiro reencarnado, São Luis/Vivaldo Filho, quando 

sabemos que diante de nós ainda existe um manancial imenso 

de grandes enigmas a serem devidamente decifrados. 

   Mãos à obra, meus filhos, procurando seguir os passos do 

Cristo Jesus pela sombra acolhedora da Terceira Revelação. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de outubro de 2016) 

Nota Especial do Espírito Dr. Hernani G. Andrade à mensagem de 

Castro Alves, por Vivaldo P. S. Filho, em Homenagem ao 

Aniversário de Allan Kardec,                                   

comemorado em 03 de outubro de 2016. 
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Alguns pontos fundamentais 

Na impressionante obra:  

Programa 2, da TV TUPI, Canal 4,       

São Paulo, como sincronizado pela 

VERSÁTIL HOME VIDEO, no DVD:  

“Pinga-Fogo COM CHICO XAVIER 

(EDIÇÃO HISTÓRICA)” 
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   Vejamos que os nossos apontamentos giram, aqui, em torno 

de uma obra audiovisual de inestimável valor doutrinário para 

o Espiritismo, pois vale para cada um de nós, vivos do lado de 

cá ou mortos do lado dos que ainda transitam pela faixa de 

experiência terrena, a inabalável lealdade ao Senhor do nosso 

companheiro Oceano Vieira de Melo, quanto à indestrutível 

variedade de informações numéricas, em forma de números-

chaves e palavras-chaves, que aqui se apresentam como 

evidentes Sinais & Códigos Secretos de Deus na Obra da 

Terceira Revelação, com a particularidade de sempre quanto 

ao fato de os apreciarmos sob os holofotes santificados dos 

livros de Allan Kardec e de Francisco Cândido Xavier, 

naturalmente com as preciosas lições ocultas do Antigo e do 

Novo Testamento. 

J. Herculano Pires (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 03 de outubro de 2016) 

 

O Prof. José Herculano Pires no “Pinga-Fogo com Chico Xavier”.  
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José Herculano Pires Inicia o seu 

Estudo Matemático    

Consultemos o impressionante MENU (TEMAS) do 

Programa 2, da versão original 2006 VERSÁTIL HOME 

VIDEO, e verificaremos que já, aqui, começamos a ver 

traçado um esquema aritmético de proporções inéditas para 

a confirmação da VOLTA de São Luis de França como 

Castro Alves, e até mesmo como o médium baiano 

Vivaldo P. S. Filho. 

Nada é mais justo para o investigador que, antes de 

qualquer investigação, se precavenha das possíveis 

possibilidades de fraudes, entretanto, como temos 

testemunhado aqui, ou nos nossos trabalhos precedentes, 

tudo se encaixa e se desenvolve de maneira, 

invariavelmente, conseqüente, sem que haja condições de 

formularmos um parecer desfavorável ao serviço de 

decodificação como vem sendo apresentado pelos Amigos 

Espirituais, metodicamente e sistematicamente: 

- 44. Chico psicografando – Prestemos bem atenção 

aqui, pois, neste específico episodio do documentário, 

temos a recepção da mensagem de Castro Alves pelo 

Chico Xavier: 

   Quando 4: Trata-se do exato mês (4) de abril da 

reencarnação de São Luis IX (Castro Alves/Vivaldo 

Filho). 

   Quando 4 + 4 = 8. Trata-se do exato mês (8) de 

agosto da desencarnação de São Luis IX (Castro 

Alves/Vivaldo Filho). 
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______________ 

- 45. Leitura da mensagem – Prestemos bem atenção 

aqui, pois, neste específico episodio do documentário, 

temos a leitura da mensagem de Castro Alves pelo Chico 

Xavier: 

   Quando 4 + 5 = 9.  

   Como vemos, fechando magistralmente esse novo 

esquema de decodificação, temos o exato mês (9) de 

setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo Filho inicia-se na 

psicografia, propriamente dita, a rigor, dando conclusão à 

recepção da primeira parte original das mensagens que 

comporiam a sua primeira obra mediúnico-psicográfica, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 

Coord. Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB), Espíritos estes em sua generalidade da 9ª. Esfera 

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

   E EXATAMENTE DENTRO DO ESPECÍFICO QUADRO 

DA PSICOGRAFIA (RECEPÇÃO E LEITURA) DE CASTRO 

ALVES POR CHICO XAVIER, DANDO UMA COMPLETA 

SEGURANÇA AO NOSSO SERVIÇO DE DECIFRAÇÃO DOS 

CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS PELO ESPIRITISMO. 
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____________________ 

   Exato tempo do Programa 2 do “Pinga-Fogo”, com a 

duração  em que Chico Xavier recebe e conclui a leitura 

da mensagem psicográfica do poeta Castro Alves (São 

Luis/Vivaldo Filho): 15mim96seg.  

- 1 + 5 = 6.  

   O exato mês (6) de junho, do ano de 2012, quando Vivaldo 

Filho inicia-se na psicografia, propriamente dita, a rigor, dando 

inicio à recepção da primeira parte original das mensagens 

que comporiam a sua primeira obra mediúnico-psicográfica, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 

Coord. Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB), Espíritos estes em sua generalidade da 9ª. Esfera 

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

______________ 

- 9: O exato mês (9) de setembro, do ano de 2012, 

quando Vivaldo Filho inicia-se na psicografia, propriamente 

dita, a rigor, dando conclusão à recepção da primeira 

parte original das mensagens que comporiam a sua 

primeira obra mediúnico-psicográfica, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coord. Espiritual 

de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem ao 

livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), 

Espíritos estes em sua generalidade da 9ª. Esfera 

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

______________ 
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- 6: Para todos os efeitos esse simbólico # 6 marca o 

nascimento de São João Batista, que, segundo temos 

ciência, trata-se do Espírito da Verdade. 

______________ 

   Esses dois enigmáticos # 6 & 9, a principio alguns 

poderão pensar que tratam-se exclusivamente de 

elementos numéricos que dizem respeito ao mandato 

mediúnico e à tarefa espiritual de Vivaldo Filho, em relação 

aos meses de junho (6) e setembro (9), do ano de 2012, 

representando o começo e o fim da primeira parte 

original de seu primeiro livro pela psicografia, como um 

fato isolado dentro do conjunto de serviços divinos que 

dizem respeito ao Consolador Prometido, porem a situação 

que propomos é absolutamente conseqüente no que tem a 

ver com a VOLTA de São Luis de França, já que ele foi o 

Diretor Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, e que 

naturalmente fora investido pelo Cristo com sagrada missão 

de orientar do Plano Espiritual Superior os gigantescos 

empreendimentos de Allan Kardec. 

   E de que maneira, agora, poderíamos justificar essa 

nossa manifestação de fé à tarefa mediúnica do nosso 

pupilo-mestre reencarnado, além do que já apresentamos 

no decorrer dos seus 26 livros mediúnicos? 

   Tomemos de “O livro dos espíritos”, EDIÇÃO 

HISTÓRICA BILINGUE, da primeira edição francesa de 

1857, pela tradução de Evandro Noleto Bezerra, 1ª. edição 

– 1ª. impressão – 4/2013, Editora da Federação Espírita 

Brasileira:  
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- Item 6, que de maneira impressionante, em sua versão 

definitiva de 1860, realizada por Kardec, cai exatamente 

sob o Item 9: 

  

6. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência 

suprema e superior a todas as inteligências? [LE-9.] 

   “Tendes um provérbio que diz: Pela obra se reconhece o 

autor. Pois bem! Vede a obra e procurai o autor. É o 

orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso 

nada admite acima de si e, por isso, se julga um espírito 

forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater!” 

   Julga-se o poder de uma inteligência por suas obras. Não 

podendo nenhum ser humano criar o que a Natureza produz, a 

causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à Humanidade. 

   Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência 

humana, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que 

realize, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência 
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superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o 

nome pelo qual a designem. 

______________ 

   Observemos atentamente que os “sinais” e “códigos” 

secretos, em forma dos dois números encontrados acima 

(6 & 9), foram instruídos a partir do tempo de duração 

ocorrido entre a recepção e a leitura da psicografia de 

Castro Alves (São Luis/Vivaldo Filho) por Chico Xavier 

dentro do programa “Pinga-Fogo”, como foi devidamente 

telecinado pela competente equipe de Oceano Vieira de 

Melo para a produção do enigmático DVD, em sua versão 

original de 2006: “Pinga Fogo COM CHICO XAVIER”, por 

isso mesmo sem que possamos questionar a veracidade 

dos fatos da Matemática Divina, quanto à idoneidade 

moral dos companheiros da VERSATIL HOME VIDEO. 

   

   Há um elemento não faltoso aqui que poderíamos, 

também, destacar, que é o da Concordância Universal, 
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que se entranha por todos os quadrantes de nossas 

inumeráveis evidencias matemáticas. 

______________ 

   Nota: Quando somado esse # 6 isolado, com os # 9 + 

6 anteriores = 21.  

   Ou seja: São três (3) vezes o # 7. (Como se cada um 

deles representasse a volta de um único Espírito 

santificado em três personalidades diferentes, como aqui 

estamos a estudar: São Luis, Castro Alves e Vivaldo Filho). 

   Quando: 

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

Filho (São Luis/Castro Alves). 

- 3 + 7 = 10. O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis/Castro Alves). 

________________ 

 

Chico Xavier no “Pinga-Fogo”. 
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____________________ 

   Exato tempo do Programa 2 do “Pinga-Fogo” em que 

Chico Xavier menciona pela primeira vez a palavra “Brasil” 

como título da mensagem do Espírito Castro Alves (São 

Luis/Vivaldo Filho), que acabava de psicografar: 3:34:27.  

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

Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 3 + 7 = 10. O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis IX). 

______________ 

- 2 + 7 = 9. O exato mês (9) de setembro, do ano de 

2012, quando Vivaldo Filho inicia-se na psicografia, 

propriamente dita, a rigor, dando conclusão à recepção da 

primeira parte original das mensagens que comporiam a 

sua primeira obra mediúnico-psicográfica, “MENSAGENS 

DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coord. 

Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB), Espíritos estes em sua generalidade da 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência). 

 

   Nota: O aparelho Reprodutor de CD/DVD (não 

profissional) utilizado para fazer essas anotações de 

cronometragem de tempo é do modelo: SONY, DVP-SR370, 

de propriedade do médium. 

____________________ 
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Alguns pontos fundamentais 

Na impressionante vida de:  

Castro Alves, como decodificado pela 

“Numerologia Espírita”, a partir 

dos seus dados pessoais de nascimento, 

em celebração ao DVD:  

“Pinga-Fogo COM CHICO XAVIER 

(EDIÇÃO HISTÓRICA)” 

 

 

14/03: O Dia Nacional da Poesia e de Castro Alves. 
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Não estamos, mesmo, diante de um impressionante caso 

de Códigos Secretos de Deus? 

Como duvidar de tamanha quantidade de elementos 

numéricos que, em seqüência e de maneira universal, não 

apenas sugerem como, de maneira surpreendente, 

comprovam que existe, sim, UM PODER MATEMÁTICO 

SUPREMO a traçar os destinos humanos, senão 

moralmente, é claro, e muito natural, tecnicamente, pois 

a Mente de Deus está sobre todas as ocorrências da vida 

humana, e na dos Universos Ilimitados da Eternidade!  

______________________________ 

Antônio Frederico de Castro Alves, nascido na cidade de Curralinho (hoje 

Castro Alves), em 14 de março (3) de 1847. Castro Alves foi 

considerado um dos mais brilhantes poetas românticos, responsável por 

uma nova concepção de amor na Literatura, além de um notável 

entusiasmo por grandes causas sociais, como a abolição da escravatura.  

http://tanoballaio.com.br/Materia/692/entretenimento/cultura/14-03--dia-nacional-da-poesiae-de-castro-alves  

- 10 (do 14): O dia (10) do nascimento de Vivaldo 

Filho (São Luis/Castro Alves). 

- 4 + 3 = 7. O mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis/Castro Alves). 

- 8: O mês (8) de agosto da desencarnação de São Luis 

IX (Vivaldo Filho/Castro Alves). 

- 4: O mês (4) de abril do nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo Filho/Castro Alves). 

- 1 e 7 (do 1847) Nos sugere perfeitamente o # 17. O 

mesmo que: O dia (10) e o mês (7) do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis/Castro Alves). 

http://tanoballaio.com.br/Materia/692/entretenimento/cultura/14-03--dia-nacional-da-poesiae-de-castro-alves
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______________ 

   

   Nascimento de Castro Alves: 14/03/1847:  

- 1 + 4 + 3 + 1 + 8 + 4 + 7 = 28. 

   Nascimento de Vivaldo Filho: 10/07/1964: 

- 1 + 7 + 1 + 9 + 6 + 4 = 28.  

   Será que as (aparentes!!!) coincidências acabam por ai? 

Cremos que não. 

- 2 + 8 (de Castro Alves) = 10. O exato dia (10) do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis/Castro Alves). 

- 2 + 8 (de Vivaldo Filho) + 1 + 5 (da hora – 15:00hs – 

do nascimento de Vivaldo Filho no Hospital Sagrada 

Família, em Salvador, Bahia) = 16. 

   Quando: 1 + 6 = 7. O exato mês (7) de julho do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis/Castro Alves). 
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   A NOSSA NOVA CONTA ACIMA, PELA MATEMÁTICA 

REENCARNATÓRIA, NOVAMENTE FECHA DE 

MANEIRA ABSOLUTAMENTE PERFEITA! 

______________ 

  

Vivaldo Filho & São Luis IX 

 

   Nascimento de São Luis: 25/04/1214, Poissy, França. 

- 2 + 5 + 4 + 1 + 2 + 1 + 4 = 19.  

   Quando: 1 + 9 = 10. O exato dia (10) do nascimento 

de Vivaldo Filho (São Luis/Castro Alves). 

   Falecimento de São Luis: 25/08/1270, Tunes, Tunísia. 

- 2 + 5 + 8 + 1 + 2 + 7 = 25. 

   Quando: 2 + 5 = 7. O exato mês (7) de julho do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis/Castro Alves). 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1280&bih=694&q=luis+ix+nascimento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkoM9YSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AOt7rbwkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiYsd_jlJLQAhVDWCYKHbRoC8oQ6BMIkwEoADAW
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1280&bih=694&q=Poissy+Fran%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkoM1biBLGMyoqSjLTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeALMedPAvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiYsd_jlJLQAhVDWCYKHbRoC8oQmxMIlAEoATAW
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1280&bih=694&q=luis+ix+falecimento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkoM9aSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEA5bhoLS0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiYsd_jlJLQAhVDWCYKHbRoC8oQ6BMIlwEoADAX
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1280&bih=694&q=T%C3%BAnis+Tun%C3%ADsia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkoM1YCs9JK8iy05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAROYLmzcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiYsd_jlJLQAhVDWCYKHbRoC8oQmxMImAEoATAX
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  ______________  

   Como fica-nos evidente, os Agentes Espirituais da Vida 

Superior da Terra fizeram tudo com tamanha precisão 

matemática, que não nos deixa margem para qualquer 

dúvida quanto aos Códigos Secretos de Deus pelo 

Espiritismo, agora devidamente decodificados pelo 

Codificador Espiritual da Terceira Revelação, São Luis de 

França, que voltou do Mais Alto com a sublime 

incumbência de fazer com que os espíritas modernos, ou 

contemporâneos, parem para repensar as suas atitudes 

diante da imensa responsabilidade de todos, sem exceção, 

em continuar fazendo do Espiritismo uma Doutrina 

verdadeiramente santa, assim como nos legou Allan Kardec 

e nos exemplificou Francisco C. Xavier, iluminando os 

corações de todos os religiosos do Mundo Material com a 

simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo...  

   Pois não podemos entender uma vida cristã, 

verdadeiramente cristã, sem que estejamos totalmente 

vivendo como ela apregoa: com simplicidade, 

humildade, e caridade. 

   Que o Bom Deus seja sempre louvado e que sempre nos 

mantenha no rumo certo. 

  

J. Herculano Pires (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de novembro de 2016) 
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A obra de Chico Xavier, pelo Irmão Jacob, 

homenageada no primeiro livro psicográfico por   

Vivaldo Filho, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”,          

e que deu origem à saga: “SÃO LUIS IX”. 
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Luis IX recebe o Santo Viatico 
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Os Códigos de Deus na Bíblia, 

E no Espiritismo. 
Se temos diante de nós os insondáveis destinos humanos, 

sempre sugestionados pela imensidão do Cosmos que, 

acima de qualquer suspeita, transpira, inspira e respira 

por meio bilhões de incalculáveis Mundos Paralelos, por 

que não crermos que, acima de tudo isto, está o Poder 

Supremo de Deus, indevassável para a maioria de nós, 

estejamos encarnados ou desencarnados, que há de se 

manifestar de maneira tão múltipla, quanto diversa é a 

Sua própria Criação?! 

Pois bem, que nos debrucemos sobre os seus infindáveis 

segredos, sejamos espíritas ou de fora dos seus sagrados 

arraiais doutrinários, procurando Lhe entender a mente 

primária devassando os nossos próprios corações. 

E quando a Ciência dos seres terrenos se unir aos 

postulados codificados por Allan Kardec, temos certeza 

que tudo haverá de se harmonizar por meio da certeza 

absoluta de que todos nós somos deuses!  

São Luis de França 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA 08 de novembro de 2016) 
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O CÓDIGO DO ESPIRITISMO 

 

   Os Sinais de Deus não aparecem tão somente no Livro 

Sagrado dos Judeus e dos Cristãos, O Antigo 

Testamento, como descoberto pelo matemático judeu Dr. 

Eliyahu Rips e revelado nos livros "O Código da Bíblia" e 

"O Código da Bíblia II - Contagem Regressiva", ambos 

escritos pelo jornalista americano Michael Drosnin, mas 

nos Livros Sagrados dos Espíritas, a saber: as 

inquestionáveis obras de Allan Kardec e Francisco Cândido 

Xavier, favorecendo aos sábios investigadores da 

Mediunidade e da Reencarnação, como da Espiritualidade 

como um todo, um manancial gigantesco de provas 

matemáticas, perfeitamente universais, que atestam a 

VOLTA do Espírito São Luis de França ao solo da vida 

planetária como o médium Vivaldo P. S. Filho. 

   Se há motivos para insistirmos neste tema, é pelo fato de 

encontrarmos, dentro do próprio seio doutrinário da 

Terceira Revelação, muitas cabeças ilustradas pelo 

fatalismo da letra, mas, lamentavelmente, mortos em vida 

por não se deixarem envolver pelo sentido todo espiritual, 

embora substancialmente racional e lúcido, das 

mensagens codificadas que demonstram ao mundo 

científico contemporâneo que: DEUS EXISTE! 

   E Deus esteve a todo o momento sobre a cabeça dos 

Agentes Espirituais que compõem a Equipe da Verdade, 

ofertando-lhes coragem e força, sentimento e entusiasmo, 

para a execução dessa fantástica tarefa, de assegurar a 

continuidade da divulgação da Imortalidade. 

“O acaso não consta dos desígnios superiores.”                                 

– André Luiz (Chico Xavier).                                                           

“Nos Domínios da Mediunidade”, pela FEB. 

http://geobibli.blogspot.com.br/2012/02/o-codigo-da-biblia-seria-o-todo.html
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O CÓDIGO DA BÍBLIA 

 

   Seria o Todo-Poderoso tão poderoso assim ao ponto de 
ser capaz de codificar suas próprias palavras? Muitos 
fazem esta pergunta quando tomam conhecimento do 
Código da Bíblia - mensagens codificadas na Torá (os 5 
primeiros livros) e no restante do Antigo Testamento em 
forma de matrizes sendo possível encontrá-las 
e esquadrinhá-las (horizontal, vertical e diagonal) com o 
uso de computadores. 
 

   Descoberto pelo matemático judeu Dr. Eliyahu Rips e 
revelado nos livros "O Código da Bíblia" e "O Código da 
Bíblia II - Contagem Regressiva" ambos escritos pelo 
jornalista americano Michael Drosnin, o código tem 
alvoroçado o mundo. Isaac Newton já acreditava neste 
código e gastou metade da sua vida tentando descobri-lo 
mas sem um computador, que ainda não existia na época, 
era impossível. 
 

   O cientista Albert Einstein com a sua teoria da 
relatividade concluiu que "a distinção entre passado, 
presente e futuro é apenas uma ilusão, embora 
persistente". Para o Criador não há diferença entre o 
passado, o presente e o futuro pois Ele é o Alfa e o 
Omega, o Princípio e o Fim! 
 

   Mas uma questão é sempre feita quando se toma 
conhecimento do Código da Bíblia: Se tudo é possível 
para Deus, seria Ele capaz de codificar no Antigo 
Testamento nomes de pessoas e eventos com suas 
respectivas datas? A idéia sobre a magnitude, a 
capacidade e o poder de Deus está no coração de cada ser 
humano e quanto maior for a qualidade da sua fé maior é a 
tendência de crer que Ele é capaz de tudo. Afinal, o que 
será impossível para o Grande Matemático, Engenheiro e 
Arquiteto de todo o Universo? Mas nem todo que nele crê o 
acha tão poderoso assim... 

http://geobibli.blogspot.com.br/2012/02/o-codigo-da-biblia-seria-o-todo.html
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Alguns dos fatos codificados descobertos 
 

   Hoje existem softwares mais sofisticados do que os 
utilizados por Rips e Drosnin entre 1990 e 1995 e todos os 
fatos abaixo são encontrados por quem souber usá-los. Os 
melhores programas são o CodeFinder: Millennium 
Edition da Research Systems (Windows 95 ao XP) e 
o Keys to the Bible da Computronic Corp.(Windows 98 ao 
XP). 
 

   Quem desejar se aventurar na decodificação deve estar 
consciente de que não é fácil encontrar mensagens 
codificadas, pois exige-se um pouco do conhecimento do 
hebraico antigo. A técnica está no uso das palavras 
corretas e na probabilidade delas aparecerem em uma 
matriz. Se uma mensagem aparece várias vezes não quer 
dizer que tenha sido codificada. Além disso, quanto mais 
precisão se deseja mais tempo se leva para se chegar a 
matriz final. 
 

   São muitos assuntos, mas nem todos acontecem. O 
Código da Bíblia é muito complexo e intrigante. Aqui está 
apenas alguns dos fatos encontrados de centenas já 
pesquisados: 

 Os nomes de 32 importantes sábios judeus codificados 
com as suas respectivas datas de nascimento e morte no 
livro de Gênesis. Esta é considerada a maior prova de 
todas: A probabilidade de estar codificado é de 1 em 
10 milhões! 

 Datas e nomes dos envolvidos nas duas primeiras 
guerras mundiais. 

 As datas de terremotos já ocorridos (como o da China em 
1976) e outros que ainda poderão ocorrer na China, no 
Japão e em Los Angeles em 2010. 

 O choque do cometa Shoemaker-Levy 9 com Júpiter em 
1994 (antes de acontecer) e de outros possíveis cometas 
com a Terra em 2006, 2010 e 2012. 
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 A data de dois holocaustos atômicos: no Japão em 1945 
e Jerusalém em 2006 (na verdade, 5766). A mensagem 
"O código salvará" indica que a cidade escapará mas o 
restante de Israel poderá ser destruído conforme a 
profecia de Apocalipse 14.20. 

 A Revolução Comunista na Rússia em 1917. 
 A data do assassinato do presidente egípcio Anuar Sadat 

em um desfile militar e o nome do assassino: Chaled. 
 A data do primeiro ataque de Saddam Hussein contra 

Israel (Tel Aviv) em 18 de janeiro de 1991 (antes de 
acontecer). 

 O assassinato do 1° ministro israelense Ytzhak Rabin por 
Amir em 4 de novembro de 1995 (antes de acontecer). 

 Luta racial americana em 1861 e 2005. Pode estar 
relacionada ao repúdio aos muçulmanos americanos. 

 Uma possível epidemia de Varíola em 2005. Alguns já 
acreditam que talvez seja a recente descoberta da "Gripe 
do Frango". 

 Blasfêmia no templo do monte Moriá em Jerusalém em 
2008. 

 O presidente da Síria, Bashar Al Assad codificado com 
Guerra do Armagedon: "Armagedon, holocausto de 
Assad". 

 Síria codificada com "Guerra Mundial" e com "Magogue". 
Isso indica algum envolvimento entre Síria e Rússia, 
possivelmente relacionado ao fornecimento de armas 
atômicas ou urânio. 

 O nome Ariel (Ariel Sharon?) codificado com "Guerra 
Mundial", Jerusalém e "nono dia do penúltimo mês 
hebraico (9 de Av) é o dia da terceira" (ano?). 

 A queda do governo de Saddam Hussein em 2003 com 
detalhes sobre a sua captura (pesquisada mediante um 
pedido do Pentágono!). 

   No momento existem institutos de pesquisa que 
trabalham constantemente na busca de assuntos atuais 
codificados, mas é extremamente difícil saber o futuro. O 
tema principal das pesquisas é a ameaça constante do 
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terrorismo ao ponto do próprio Pentágono usar o Código da 
Bíblia para direcionar seus satélites espiões no Oriente 
Médio! 
 

Como o Código foi descoberto 
 

   "Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o 
livro, até o tempo do fim; muitos o esquadrinharão, e 
o saber se multiplicará." - Daniel 12.4 
 

   No final do século XVIII, um sábio judeu, conhecido 
como Genius de Vilna, referindo-se à Torá, os cinco 
primeiros livros da Bíblia, afirmou:  
"A regra é que tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que 
será, até o fim dos tempos, está incluído na Torá da 
primeira à última palavra. E não só num sentido geral, mas 
nos detalhes de cada espécie e de cada um 
individualmente, com detalhe dos detalhes de tudo o que 
lhe aconteceu desde o dia de seu nascimento até sua 
morte" (O Código da Bíblia, página 18). 
 

   Na época da II Guerra Mundial um rabino da 
Tchecoslováquia chamado H.M. Weissmandel, desejando 
encontrar códigos na Bíblia, começou a contar as letras 
hebraicas da Torá. No primeiro capítulo de Gênesis, notou 
que, pulando 50 letras e depois outras 50, e assim por 
diante, soletrava-se a palavra TORAH. Encontrou o mesmo 
nos outros 4 livros da Torá e percebendo que isto não era 
coincidência, decidiu escrever um pequeno livro, contando 
a sua descoberta. 
 

   Cinqüenta anos depois, o Dr. Eliahu Rips, um matemático 
de nome internacional, catedrático na Universidade de 
Jerusalém, ouviu através de um rabino, sobre esse livro, 
cuja única cópia encontrava-se na Biblioteca Nacional de 
Israel. Rips encontrou o livro, e comprovou o fato em sua 
própria Torá! 
 

   Junto com os eruditos judeus Doron Witztum e Yoav 
Rosemberg criou um modelo matemático para análise de 
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seqüências alfabéticas eqüidistantes em computador. 
Assim conseguiu encontrar mensagens codificadas em 
todo o Antigo Testamento! 
 

   Na primeira experiência, usaram nomes de uma lista 
de 32 importantes sábios judeus encontrada em uma 
revista hebraica. Além dos nomes também acharam as 
datas em que nasceram e morreram! A probabilidade de 
encontrar esses dados codificados é de 1 em 10 
milhões, ou seja, muito acima da utilizada na estatística! O 
ensaio matemático foi publicado no periódico 
científico Statistical Science (Volume 9, Número. 3, de 
1994, pp. 429-438) com o título "Equidistant Letter 
Sequences in the Book of Genesis". 
 

   Depois de descobrir alguns eventos codificados na Torá, 
Rips conheceu o jornalista Michael Drosnin do jornal 
"Whashington Post" que, duvidando da veracidade do 
código, passou a investigá-lo em seu próprio computador 
descobrindo também uma série de fatos codificados já 
ocorridos e ainda por acontecer levando-o a escrever um 
dos livros mais vendidos do mundo no final do milênio. 
 

   Mais tarde, ao assistir ao choque do 2° avião contra o 
World Trade Center, encontrou o acidente em detalhes na 
Torá decidindo então continuar suas pesquisas e escrever 
o 2° livro, "O Código da Bíblia II - Contagem Regressiva", 
onde o tema principal é o fim dos tempos. 
 

   Ao encontrar a invasão do Iraque no Código da Bíblia, 
Drosnin começou a escrever o 3° livro que iria ser lançado 
em novembro de 2005. 
 

Algumas Matrizes Pesquisadas por Drosnin e Rips 
Desde 1990 
 

   Segundo Drosnin, o Código da Bíblia não é uma bola de 
cristal, mas de cada futuro revela probabilidades e 
detalhes que podem ser verificados e o que nós fazemos é 
o que determina o que de fato acontece. A matriz abaixo 
também encontrada por Drosnin prediz que "no holocausto 
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atômico do fim dos dias o código salvará". Talvez por 
causa da divulgação mundial do Código da Bíblia os chefes 
de estado evitarão grandes destruições e aqueles dias 
serão abreviados. 
 

   Esta outra mostra codificado em hebraico no livro de 

Daniel o ano judaico 5757 (1997 no nosso calendário), ano 

em que foi lançado o livro "O Código da Bíblia" e as frases 

"Para vocês o codificado; para vocês os segredos ocultos" 

e "Ele selou o livro até o fim dos tempos". 

   Como diz o próprio Drosnin, o Código da Bíblia não deve 

ser visto como uma "bola de cristal", mas deve ser 

considerado como uma espécie de "último aviso" para a 

humanidade que a cada dia está mais materialista e menos 

espiritual. 

_____________________ 

Artigo pode ser encontrado na sua integra: 

http://geobibli.blogspot.com.br/2012/02/o-codigo-da-biblia-seria-o-

todo.html 

Artigo acessado por Vivaldo Filho em 08/11/2016, por volta das 09hs33min. 

 

http://geobibli.blogspot.com.br/2012/02/o-codigo-da-biblia-seria-o-todo.html
http://geobibli.blogspot.com.br/2012/02/o-codigo-da-biblia-seria-o-todo.html
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Lançamos o nosso convite para que todos os 

verdadeiros espíritas venham a contribuir com a 

causa do Consolador Prometido, inflamando-se pela 

solidariedade e pela caridade na divulgação da 

“Numerologia Espírita”, já que, aqui, não está 

somente em jogo as Vidas Sucessivas de um grande 

Espírito da Luz, mas, indiscutivelmente, toda a obra 

do Espiritismo, já que ela, a nossa Nova Ciência, 

tem como principio fundamental difundir entre as 

sociedades do Mundo Material a Lei da 

Reencarnação. 

E na Bíblia Brasileira irão encontrar novos “sinais”, 

em forma de números-chaves, palavras-chaves, e 

frases-chaves, que comprovam a encarnação 

passada de São Luis/Vivaldo Filho como Josué, 

dando-nos a compreender que as Forças Espirituais 

da Luz não agem somente pensando no presente, 

mas, antes de tudo, vendo o mundo carnal e 

espiritual como uma equação inesgotável de 

grandes oportunidades para todos sermos felizes 

para sempre. 

A Equipe da Verdade  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 09 de novembro de 2016) 
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Ao meu Mestre com Carinho: 

Kardec & Chico,  

Duas Almas, mas um só Espírito! 

 
   Nascimento de Allan Kardec: 03/10/1804: 

- 3 + 1 + 1 + 8 + 4 = 17. O exato dia (10) e mês (7) de 

julho do meu nascimento (Vivaldo Filho). 

  Morte de Allan Kardec: 31/03/1869: 

- 3 + 1 + 3 + 1 + 8 + 6 + 9 = 31. 

______________ 

   Nascimento de Chico Xavier: 02/04/1910: 

- 2 + 4 + 1 + 9 + 1 = 17. O exato dia (10) e mês (7) de 

julho do meu nascimento (Vivaldo Filho). 
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   Morte de Chico Xavier: 30/06/2002: 

- 3 + 6 + 2 + 2 = 13. 

______________ 

   Notemos que tanto o # 31 (de Kardec) quanto o # 13 

(de Chico Xavier), encontrados acima, podem muito bem 

estar sugerindo a desencarnação de um (Kardec) quanto 

a reencarnação, ou a VOLTA, do outro (Chico), já que na 

soma desse 1 + 3 (de Chico) = 4.  

   O exato mês (4) de abril do nascimento de Chico 

Xavier.  

______________ 

   Mas onde voltaria a entrar a missão de São Luis neste 

quadro acima, como encontrado na seqüência matemática 

da desencarnação de Kardec e Chico, e que pudesse fechar 

o fantástico esquema de decodificação para estas duas 

personalidades, aqui, em observação e estudo? 

- # 31 (de Kardec)... 3 + 1 = 4. O exato mês (4) de abril 

do nascimento de São Luis de França. 

- # 13 (de Chico)... 1 + 3 = 4. Que quando somado ao 4 

(acima de Kardec) = 8. O exato mês (8) da 

desencarnação de São Luis de França. 

______________ 

   Quando vemos uma articulação matemática assim como 

esta, que vem sendo desenvolvida pelos nossos sábios e 

amorosos Instrutores da Vida Maior, traçando um paralelo 

perfeito entre a vida apostólica de Allan Kardec com a de 



         Livro # 26: “São Luis REVISITADO” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

E-book: 
2016 

422 

Francisco Cândido Xavier, apresentando em caráter 

aritmético como os Mensageiros de Jesus Cristo tecem “a 

teia” das reencarnações superiores matematicamente 

programadas e, ainda, trazendo diante de nós todos, 

humildes serventuários das Leis de Deus, o absoluto 

entrelace de gerações de nobres benfeitores do mais Além, 

visto que a sinergia (matemática) entre a missão espiritual 

de Kardec/Chico e a de São Luis IX/Vivaldo Filho está 

racionalmente substancializada por meio dos Códigos 

Numéricos de Deus pelo Espiritismo que acabamos de 

presenciar mais acima, passamos a ter uma clareza maior 

de como um maravilhoso mundo de (pequeninas) 

equações perfeitas tem sido patrocinadas, antes de tudo, 

pelas Mãos Misericordiosas do Próprio Doador da Vida na 

Terra e nos demais Universos da Eternidade!... 

 

   Se alguém vier a se levantar contra essa nossa nova e 

pequenina ilustração aritmética, crendo que outras pessoas 
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poderiam estar no lugar dessas quatro (4) personalidades 

do mundo Cristão e Espírita, por causa de suas datas de 

nascimento, infantilmente desconsiderando todas as 

impressionantes conexões alinhavadas pelos fatos e pelos 

números, com especial atenção às fotografias e às 

imagens, e pelos acontecimentos históricos em conexão 

com as suas últimas realizações na face do Mundo Material, 

sugerimos, apenas sugerimos, que se debruce sobre os 

nossos livros anteriores, quanto sobre este aqui, e por si 

mesmo dê o seu veredicto, visto que tudo está muito 

bem alinhavado por meio de um inesgotável 

conjunto de evidencias que comprovam a 

idoneidade e a legitimidade moral e evangelizadora 

dos nossos humildes serviços psicográficos, na 

Ciência, na Filosofia e na Religião Espírita, mediante a 

assistência poderosa desses verdadeiros anjos celestiais, se 

assim posso me referir a cada um dos nossos Guias, 

Mentores, Protetores, e Amigos Espirituais da Vida Mais 

Alta, embora, pela graça de Deus, temos recebido a 

assistência fraternal de outras tantas Entidades de menor 

elevação espiritual, mas que tem nos dado uma 

tranqüilidade imensa ao pobre coração... 

   Como tem se dito no decorrer de nossos estudos, à Luz 

do Evangelho Vivo do Senhor, não há como haver 

dúvidas, pois que tudo se encadeia e se encaixa 

milimetricamente como num milagroso colar de pura 

Espiritualidade, com destaque para a impressionante frieza 

da Universalidade dos Fatos Matemático-Literário-

Histórico-Doutrinários dentro do conjunto da Obra de 

Allan Kardec, na de Chico Xavier, e da Bíblia Sagrada, em 

relação aos livros do médium Vivaldo Filho, apesar de aqui, 
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nesse livro, os nossos benfeitores terem se limitado ao 

estudo da Obra de Kardec e Chico, dando oportunidade 

para que outros estudantes de Espiritismo e Espiritualismo, 

e demais pesquisadores da Reencarnação, possam avançar 

nos estudos da Bíblia (particularmente a Brasileira, como 

nos recomendou mais a trás A Falange da Verdade.) 

   E, ainda, nos rememora A Equipe da Verdade: “Pois 

cada árvore é conhecida a partir do seu próprio 

fruto.” (S. Lucas, 6: 44). 

   Com isso dito, nos damos fielmente por satisfeitos com o 

trabalho elaborado pelos queridos amigos e benfeitores 

André Luiz, Canuto de Abreu, e Hernani G. Andrade, por 

terem, eles, proporcionado mais esta alegria ao meu 

insignificante Espírito. 

   Que o Nosso Bom Deus lhe abençoe Espírito da Verdade! 

 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 12-13 de novembro de 2016) 

Sob a influência mental de André Luiz. 

   Nota dos Autores Espirituais: Nunca será demais 

recordarmos aos queridos companheiros encarnados, de nossa 

Doutrina ou não, que, independentemente dos quadros 

impressionantes da Matemática Divina que temos 

apresentado por meio da abençoa psicografia de nosso 

estimadíssimo Vivaldo, ele se encontra no maior vigor de suas 

faculdades psíquicas, apesar de sua saúde (já um tanto frágil 

nas linhas divisórias entre o seu corpo físico e espiritual, por 

conta de sua vida quase de insulamento ao serviço dos seus 
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Instrutores da Vida Maior) depender de como ele às 

conduzirá, ou já vem conduzindo, com isto, vale 

anotarmos, aqui, que em momento algum o nosso querido 

benfeitor reencarnado se colocou contra qualquer tipo de 

investigação mais detalhada sobre as inumeráveis 

manifestações da Mediunidade com Nosso Senhor que ele tem 

testemunhado por si próprio, aliás, como vem sendo 

paulatinamente divulgado em seus/nossos livros mediúnicos. 

  

   Pois, se de um lado temos os fatos inquestionáveis dos 

Códigos de Deus no Espiritismo e na Bíblia, por outro, o 

seu atual legado mediúnico, no campo vastíssimo dos 

fenômenos intelectuais e/ou físicos, naturalmente que dentro 

de suas condições espirituais e morais, pois que cada 

mensageiro tem as suas próprias limitações, poderá, sim, 

ser facilmente acessado por amigos-investigadores leais a Jesus 

Cristo, de nossa Doutrina ou não, que, por princípio, se 

mantenham, absolutamente, dentro dos parâmetros de 

segurança e generosidade legados pelos estudos e pelos 

exemplos do Codificador, quanto dos benfeitores espirituais de 

Francisco C. Xavier. 
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 Eu sou o Caminho,                                                                                      

a Verdade e a Vida.                                                               
JO 14,6 
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____________________ 

   

   
 

 

  
 

SÃO LUIS IX REVISITADO 
 

Uma Biografia Transcendental espetacular contada 

por meio de uma Mecânica toda Espiritual, que 

envolve: Racionalidade, Emoção, Sentimento, Rasão 

e Lógica, perfeitamente ajustada às Leis da           

Matemática de Deus.  

____________________ 
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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, 
apresenta um impressionante caso de reencarnação comprovada onde 

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

 

________________ 
 

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

SÃO LUIS DE FRANÇA 
 

       
 

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

APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: apresentado em 

TRÊS VOLUMES: 1 (296 pág.), 2 (206 pág.), e 3 (235 pág.), que se prolongou 

pelo período de quinzes meses consecutivos, quase que ininterruptos, pelo fato 

mesmo do sensitivo encarnado ter se empenhado à tarefa mediúnica até nas 

noites e madrugadas em que os Autores Espirituais lhe transmitiam 

orientações, conselhos e instruções de elevado valor histórico, científico e 

moral, à Luz do Consolador Prometido, o querido tarefeiro espírita Vivaldo P. S. 

Filho descortinou para o mundo dos mortais algumas de suas vidas passadas, 

amealhadas de informações precisas e mediante um acervo incontável de 

provas matemáticas (e imagens fotográficas), somente acessíveis às 

mentalidades sinceramente devotadas às ocorrências de natureza 

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

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

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

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

maneira invariavelmente Diversa e Múltipla. 

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

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

da Mecânica Reencarnatória com inúmeras mensagens carregadas de 

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

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

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

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

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

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

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

França, porém um compêndio verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Nota do médium: Para uma compreensão total do assunto, será imprescindível 
que o estudante de Espiritismo também se reporte ao nosso "Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX" (269 pág.), assim como nos demais 

livros de nossa lavra mediúnica. 
 

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

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

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

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

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

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

múltiplas observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

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

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

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

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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MENSAGENS ESPÍRITAS 

   

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

e seis (26) obras psicográficas ricamente ilustradas, em E-BOOKS: 

Completamente: “Grátis”!! 

_____________________ 

 Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens Espirituais 

sobre Ciência, Filosofia e Religião (inéditas), os Amigos da Vida 

Maior, em grande parte da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), consolam, 

esclarecem e animam os corações humanos, sempre desejosos que 

se encontram de transmitir aos companheiros encarnados na Terra: 

mais Amor e mais Carinho, mais Educação e mais Orientação, com 

palavras carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

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

identificam, desde hoje, com as formosas promessas de Paz, 

Fraternidade e Solidariedade, do Divino Profeta, Jesus de Nazaré. 

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

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

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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São Luis de França REVISITADO 

      

A Saga Matemático-Espiritual continua, pois o serviço                                                      

dos Bons Espíritos não cessa! 

Se andas para frente e para o Alto, nada tens a temer diante 

dos grunhidos e dos urros das feras sanguinolentas humanas 

que atentam contra as dádivas do Céu, por não compreenderem 

ainda que as artimanhas e as armadilhas que montam pelo 

caminho, sempre a ser percorrido pelos devotos do Senhor, 

nada mais são que ofertas de bondade e justiça do Deus Todo-

Misericordioso, que nos oferece, a cada palmo de nossas 

múltiplas existências sobre a face planetária, e fora dela, 

inúmeras oportunidades para aprender e servir, educar e 

realizar, construindo o seu Reino de Amor e Paz a partir da 

nossa capacidade em resistir à tentação do mal pela oferta do 

Bem ilimitado, e sem restrição.  

Espírito José de Alencar                                                

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

OBRA “GRÁTIS” BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE – 11/2016.                   

Com uma breve rev. visual: 11/10/2019. 


