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Em busca 

daVerdade  

   

Um novo Estudo de DeCodificação Espírita sobre a               

atual VOLTA de , tudo Desenvolvido a 

partir de uma cadeia de acontecimentos... Numéricos, 

Literários & Editoriais-CHAVES! 

Pelo Epírito Odilon Fernandes 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 
espirituais foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da 

literatura espiritualista. Por isso mesmo, rogamos carinhosamente aos 
detentores de seus direitos autorais levarem em consideração que todo o 
esforço aqui é unicamente por força da Caridade, por conta do 

sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 
desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir qualquer lucro 

financeiro. 
 
    The pictures and the extracts presented in our works were captured in 

various sources of the Internet and in spiritualist literature’s works. For this 
reason, we kindly ask the copyright owners to take into consideration that all 

the effort here is only for the sake of charity, fraternity and solidarity. Also, 
we have no interest, on part of the medium Vivaldo P. S. Filho, to gauge 
financial profit.                                                         

 

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

______________________  

 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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Luis VIII São Luis IX

. 

Quanto ao caráter de seriedade (sem severidade!), das 

Comunicações apresentadas no decorrer da presente obra 

original, 

, podemos humildemente assegurar 

que é dos mais respeitáveis, concluindo a partir daí que os 

postulados do Espiritismo estão sendo                          

integralmente respeitados. 

Nota: Extrato da Obra original . 
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Os Diretores Espirituais                                                              
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus 

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

São Luis IX e sua reencarnação futura como Vivaldo P. S. Filho. 
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 ______ **** ______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

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

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****_____ 
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Como das vezes anteriores (especialmente nos 

Livros de # 41, 42 & 43) teremos como convidado 

de nosso Sistema de DeCodificação a figura ímpar 

do próprio Codificador do Espiritismo, Allan 

Kardec, quanto a da sua seguinte reencarnação 

como Chico Xavier, quando veremos as suas 

ligações doutrinária-aritiméricas com as tarefas 

passadas-presente-futuras de:                                                   

São Luis IX            
Todos envolvidos numa mesma cadeia de 

acontecimentos matemáticos-CHAVES 

consequentes & universais, deliciosamente 

intrigantes na Obra do Espiritismo, como autênticos 

Sinais & Códigos Secretos de Deus                             

pela Terceira Revelação! 

 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 
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Em busca 

daVerdade  

Com Diversos Espíritos 
 

Vivaldo P. S. Filho                                                          

& Odilon Fernandes 

 

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

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

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

o Espiritismo, Capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Elvis Presley. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual: ”Em busca da Verdade”, foram 

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

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 
desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir 

qualquer lucro financeiro.                                                                   
 

1a versão: 07/2017 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM  02 & 03/2022. 

   Este Livro, que tem a Autoria de Odilon Fernandes, 

vem complementar obras anteriores da lavra mediúnica de 

Vivaldo P. S. Filho que se referem à atual Missão do 

Espírito São Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à 
época da Codificação foi o Presidente Esp. da Sociedade 
Espírita de Paris, orientando de mais perto os Serviços 

de Kardec junto à Falange do . 

______________ 
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NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (de # 44), a sua publicação 

em nosso se deu em 07/2017, quando 

temos o backup (original), deste Livro (44), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária, com data de 

07/2017, quando para o seu backup em PDF, existe em 
meu acervo digital também com data de 07/2017, que, 

claro, poderão vir a servirem para alguma conferência 

histórica e/ou doutrinária, caso isso seja do interesse de 

algum pesquisador (a). 
 

     
 

As capas: da 1ª. versão, de 2017 & da 2ª. versão, do mês 02 & 03/2022. 
    

Aqui, vamos fazendo a Revisão & Ampliação, por 

meio do backup do ano de 07/2017, segundo eu pude 

verificar em meus arquivos-digitais!! 
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(JÁ) EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

165 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo continuado 

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

que não pode ter solução de continuidade!... 

_________ 
 

Quem desejar reproduzir partes de meus livros mediúnicos, 

poderão o fazer sem impedimento algum, apenas solicitamos 

a generosidade de citar a nossa específica obra como a fonte de 
consulta. 

_________ 
 

Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 

impressa desta obra (26), caso em algum momento isso venha a 

ocorrer, deverá ser doado à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, 

com isso não recebendo o autor, ou os seus familiares, qualquer 

remuneração proveniente de sua venda. 
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DO MÉDIUM 

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “DECODIFICAÇÃO ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

DOS : 

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC & FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

parte I, 1ª. edição, pela Editora da FEB, 2004).                                 
O destaque no texto de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Decodificação 

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, da sua 2ª. Edição, de 1943:  

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso. 
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A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que me lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2022 completo 58 anos de vida. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral. 

– Vivaldo P. S. Filho 

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

 
 

Minha amada mãezinha Maria Isaura, quando do comecinho da 
pandemia de covid-19, no primeiro semestre de 2020, aqui em                  

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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_________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

DeCodificação Espírita 

 

   A D C nada mais é do 

que o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

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

dos Céus as claridades dos , 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

Devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas dos Mundo Ocultos e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer que o grande Allan Kardec a conduziu também 

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

pinçado do nosso Livro # 16: 

, com a devida adaptação para este Livro de 

Odilon Fernandes com Espíritos Amigos.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

Carlos A. Baccelli, que, além de ser um respeitado 

médium psicografo, de Uberaba/MG, é também, senão 

um dos maiores, o maior de todos os biógrafos do Cisco 

de Deus: Francisco C. Xavier.  
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UM ESTUDO MATEMÁTICO SOBRE A VOLTA DE SÃO LUIS IX É 
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INTEGRALMENTE ALINHADO COM OS LIVROS MAIS VENERÁVEIS DO 

ESPIRITISMO E DO ESPIRITUALISMO. 

                                

A Reencarnação também estudada na Bíblia Sagrada:                                      

sobre as Vidas Sucessivas de São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho. 
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São Luis IX
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O , que, mesmo na 

condição de Espírito reencarnado, também se utiliza da 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho.  
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A Verdade pode ser encarada de frente, 

escamoteada, oferecida sob uma névoa de 

desconfianças, ou por intermédio de ações 

intempestivas, entretanto, como não poderia deixar 

de ser, ELA VIRÁ, ALGUM DIA ELA VIRÁ, e, 

uma vez tendo sido desvendada, com toda 

certeza que fará o seu papel, que é a de facilitar a 

vida das criaturas, intransigente em relação a 

perversa falsidade, pois, como acabamos de 

verificar, ela, a suprema verdade, sempre será 

um veículo pelo qual o mundo inteiro, quanto os 

Universos eternos, se movimentará e se realizará, 

obedecendo uma , 

criando oportunidades para que todos e todas nós, 

cada uma e um segundo a sua capacidade de 

retenção, de tolerancia, e de criatividade, venhamos 

a gerir os nossos próprios destinos, sempre 

envolvidos pelas consequências dos nossos atos, 

quanto pelas escolhas de nossas intenções. 

Antes da ação Deus julga-nos pela intenção. 

(ver O.L.E.). 

 

EMMANUEL                                         

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       
(Salvador/BA, 06 de junho de 2017) 
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____________ 
    

Nota do médium em 02/03/2022: 

   Como temos aprendido pela Doutrina Espírita, todos 

e todas nós estamos inseridos num contexto perene de 

Evolução, seja a Terra ou em outros Paletas, sim, todos 

obedecendo a uma cadeia de acontecimentos que estão 

subordinados à Suprema Vontade de Deus, onde quer 

que estejamos, se bem que, como já disse-nos André 

Luiz, pelo amado Chico Xavier, todos e todas nós somos 

os artífices do nosso próprio destino, mas claro que com 

a compreensão de que o nosso também 

permanece ou permanecerá sempre sob a custodia dos 

Planos Mais Elevados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

42 

Abílio Manuel Guerra Junqueiro GCSE (Freixo de Espada à 

Cinta, Ligares, 15 de setembro de 1850 — Lisboa, 7 de julho de 1923) foi alto 

funcionário administrativo, 

político, deputado, jornalista, escritor e poeta português. 

Guerra Junqueiro – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiga,_Nobil%C3%ADssima_e_Esclarecida_Ordem_Militar_de_Sant%27Iago_da_Espada,_do_M%C3%A9rito_Cient%C3%ADfico,_Liter%C3%A1rio_e_Art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo_de_Espada_%C3%A0_Cinta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo_de_Espada_%C3%A0_Cinta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ligares
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1923
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Junqueiro
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Bom dia, querida Selma! Como vai o nosso 

querido "bebê"?..., eu sei que ele deve estar muito 

bem, pois como sabemos: os anjos celestiais, 

que tem a forma sempre juvenil, e o caráter 

sempre vibrante, mesmo à revelia dos homens 

das mulheres da Terra, andam pelo mundo na 

mesma sintonia do Cristo, , 

servindo à Vida onde se faça e como se faça 

necessário, sempre buscando alegrar as demais 

criaturas, suas irmãs, com a ternura                               

de suas belas almas!...  

Façamos como estes Amigos Celestes, vivamos 

não apenas a falar da Caridade,                                      

mas a executá-la!!...  

Não apenas tratemos do Amor pelas páginas da 

literatura, absorvendo-lhe o fragor e o encanto 

como se a experiência sentimental fosse tão 

somente um apêndice da gramática, mas sintamos 

ele a cada instante e com todo o nosso ser!...  

Não é Verdade, cara irmã?  

Fiquem vocês, em família, com saúde, paz, e luz.  

Espírito Guerra Junqueiro                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          
(Salvador/BA, 11 de julho de 2017) 
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____________ 
    

Nota do médium em 02/03/2022: 

   Eu creio que este querido ficou mais 

conhecido entre os espíritas por, ele, ter participado do 

1º. Livro Mediúnico de Chico Xavier, “PARNASO 

DE ALÉM-TÚMULO”, pela Editora da FEB, que traz um 

conjunto preciosíssimo de poesias dos grandes poetas do 

Mundo Espiritual. 

 

A capa da 19ª. edição, 2ª. Reimpressão, de 10/2010, que me                                 

utilizo para consultas & Decodificações. 

____________ 
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Tobias Barreto de Meneses (Vila de Campos do Rio Real, 7 de 

junho de 1839 — Recife, 26 de junho de 1889) foi 

um filósofo, poeta, crítico e jurista brasileiro e fervoroso integrante da Escola do 

Recife,[1] um movimento filosófico de grande força calcado 

no monismo e evolucionismo europeu. Foi o fundador do condoreirismo brasileiro. 

Tobias Barreto – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tobias_Barreto_(Sergipe)
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1839
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1889
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_do_Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_do_Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tobias_Barreto#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolucionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condoreirismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tobias_Barreto
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SOMOS AQUILO QUE DESEJAMOS SER, 

!...  

SE DEUS CRIOU A SUA CRIATURA À SUA 

PRÓPRIA IMAGEM, ISTO, SEGUNDO A TRADIÇÃO 

BÍBLICA QUE DEVEMOS TODOS E TODAS 

VENERAR COM O MAIOR ARDOR DE NOSSOS 

ESPÍRITOS, NÃO HÁ COMO SERMOS 

DIFERENTES DELE, DO TODO-MISERICÓRDIA, 

QUE FACILITA A NOSSA VIDA DE ACORDO 

COM A NOSSA DISPOSIÇÃO EM FACILITAR 

A VIDA DOS OUTROS!!...  

MINHA BELA MONIQUE! QUE A GRAÇA DO 

SENHOR DA VIDA ENCONTRE EM SEU LINDO 

CORAÇÃO DE MENINA-MULHER NÃO SOMENTE A 

DISPOSIÇÃO DE SER MUITO AMADA, MAS, 

ANTES DE TUDO, A DE AMAR MUITO, 

LINDAMENTE, E INTENSAMENTE!... 

SÃOS OS VOTOS DE FELICIDADE DESTE SEU 

IRMÃO QUE TAMBÉM BUSCA POR AMOR E PAZ!! 

 

 ESPÍRITO TOBIAS BARRETO  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 11 de julho de 2017) 
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____________ 
    

Nota do médium em 02/03/2022: 

   Eu sequer tinha noção de quem havia sido o Tobias 

em sua última reencarnação, quando da recepção 

desta sua Mensagem, pelo menos até aqui eu ainda me 

jugo um quase total ignorante acerca da história humana 

dos poetas, dos escritores, por exemplo, quando, em 

linhas gerais, eu me apresento apenas e tão somente na 

condição de ‘um médium bisonho’ que, a despeito de sua 

falta de cultura, procura traçar algo que vem direto do 

coração dos para o coração daqueles 

e daquelas que, de alguma maneira, nos atende ao apelo 

de muito amarmo-nos, essencialmente isso.  
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Casimiro Cunha - Poeta vassourense, nasceu aos 14 de abril de 1880 e 

desencarnou em 1914. Pobre, ademais espírita confesso, não teve maior 

projeção cenário literário do seu tempo, malgrado a suavidade da sua 

musa e inatos talentos literários. 

Extrato do Livro “PARNASO DE ALÉM-TÚMULO”, de Chico Xavier, da 19ª. edição, 

pela Editora da FEB, de 10/2010.  
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MENINA OU MULHER?...  

O QUE ESTARÁS SE PASSANDO NO CORAÇÃO 

DESTAS ALMAS QUE TANTO NUTREM PELO 

AFETO E PELO CARINHO, QUANDO O MUNDO 

INTEIRO AINDA PERMANECE NA ALVORADA DE 

UMA VIDA DE PAZ E DE CONCÓRDIA?  

É CERTO, QUE SE HOJE ESTAMOS EM LÁGRIMAS 

E EM SOFRIMENTO, NÃO HÁ COMO 

ESQUECERMOS O MARTÍRIO DE JESUS, QUE, 

SEGUNDO ELE MESMO, FORA PARA DAR AOS 

HOMENS E ÀS MULHERES O PRINCÍPIO DA FÉ E 

DA ESPERANÇA EM DEUS, ESTREMECENDO-OS 

HOJE, SOB O VÉU OBSCURO DA IGNORÂNCIA 

HUMANA, DOS QUE AINDA NÃO LHE ACEITAM A 

PATERNIDADE-SUPREMA, PARA A NOSSA 

SUPREMA ALEGRIA AMANHÃ, QUANDO TODOS 

E TODAS JÁ ESTIVEREM VIVENDO NO E 

PELO SEIO DO SEU AUGUSTO E        

PERFEITO AMOR!...  

FELIZ ANIVERSÁRIO, QUERIDA ZENILDA!  

_______________ 

ESPÍRITO CASIMIRO CUNHA                  

VIVALDO P. S. FILHO (médium)                     

(Salvador/BA 09 de julho de 2017) 
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____________ 
    

Nota do médium em 02/03/2022: 

   Ainda aqui, vemos uma generosa Mensagem que foi 

produzida por este Amigo Espiritual e entregue por mim 

a uma determinada amiga pelo Facebook. 
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Co-Autora do 1º. Livro psicográfico por Vivaldo P. S. 

Filho: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO – Vol. 1”. 
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Jovens e/ou idosos, homens e/ou mulheres, 

crianças e/ou adultos, independentemente de 

qualquer condição social, ou em qualquer campo do 

conhecimento que estejamos a transitar pelo 

mundo, o nosso comportamento, diante uns dos 

outros, deverá ser sempre pautado pela doce 

Caridade, Material & Moral. 

  

Sem a benção desse dom-divino, não há como 

sustentar uma vida segura e sadia na Terra 

Material, ou no Mais Além, pois se o amor se 

manifesta de mil formas diferentes de sentir e de 

desejar, de acolher e de acarinhar, o mal, que é a 

desgraça dos corações ignorantes, se alastra 

como uma praga, quando não sabemos lhe frear a 

loucura ainda no nascedouro. 

Clara de Assis (Espírito)                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 07 de julho de 2017) 
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____________ 
    

Nota do médium em 02/03/2022: 

    

   Esta graciosa Entidade da Luz, tem me dado o seu 

carinho e a sua proteção desde que eu me iniciei pela 

psicografia, ou talvez um pouco antes disso, pelo menos 

de uma maneira mais ostensiva, quando em parceria 

com o Espírito de Elvis Presley me deu a enorme alegria 

de poder recepcionar mediuicamente os 

da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, aliás, em nosso 

Livro de # 2, pág. 190, ela nos Apresenta um evolvente 

texto de como eu mesmo passei a observar-lhe o próprio 

corpo espiritual, quando isso eu pude ver por uma 

fenômeno clarividente. 

   

____________ 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O Prefácio da Mentora 
   _________________ 

 

   Estamos entregando mais uma obra de excelente 

valor-moral para todos e todas aqueles e aquelas que 

já se afeiçoam com as propostas de Elevação 

Espiritual do Espiritismo, visto que Em busca da 

Verdade exerce a façanha de não apenas nos 

enriquecer os corações por meio dos gloriosos 

Ensinamentos de Jesus Cristo, com o seu mais 

profundo e verdadeiro amor pela Humanidade 

inteira, algo que estamos muito longe, ainda, de 

realizar em nossos próprios espíritos, geralmente 

muito ingênuos e muito vacilantes diante das tarefas 

que nos cabe a todos e todas realizar, mas  pelas 

justas e esclarecedoras orientações de Allan Kardec, 

quanto as de Francisco C. Xavier, procurando avivar 

as nossas mentes de que a Ciência, a Filosofia, e a 

Religião Espírita é um patrimônio vivo de todos, e 

que, por isso mesmo, todos nós, individualmente 

e/ou coletivamente, somos naturalmente convocados 

ao estudo e à pesquisa, à análise e à reflexão, de 

tudo o que os chega, procurando nos enriquecer e 

enriquecendo aos demais irmãos (ãs) de lutas pelas 

múltiplas possibilidades que temos de fazer história, 

não uma história qualquer, mas uma verdadeira 

apoteose da MEMÓRIA ASTRAL, deixando gravado 

na nossa Eternidade com Deus todo o cortejo de paz 
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e alegria que, sinceramente, tenhamos construído e 

incentivado no coração e na mente do mundo onde 

fomos levados a viver, por exemplo.  

   O Mensageiro Espiritual da Vida Maior: Dr. Odilon 

Fernandes, volta pelas faculdades de nosso Vivaldo 

P. S. Filho para Apresentar um algo mais a respeito... 

, pois não há como não continuar nos 

comovendo diante de um universo tão intenso, e tão 

maravilhosamente arquitetado pelas mãos divinas 

dos Espíritos Superiores da Vida Planetária, quanto 

de fora dela, de conhecimentos espirituais acerca da 

. 

  Como temos dito, foram até aqui CINCO (5) ANOS 

de intenso labor psicográfico de nosso medianeiro 

desde meados de junho de 2012, embora a sua 

mediunidade tenha se iniciado no ano de 1996, e 

por isso que nós todos e todas temos muito o que 

continuar Comemorando, já que temos diante de nós 

a atual VOLTA do grande , que 

foi o Presidente Espiritual da Sociedade Parisiense de 

Estudos Espíritas, 

. 

   Estudemos, e façamos bom-uso de tudo isso. 

   Veneranda (Espírito)                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 14 de julho de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

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

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

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

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

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

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

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

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

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

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

rosas.  

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

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

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

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

_______________________ 

   

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

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

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

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

Nota do médium em 18/06/2021 (Reprise): 
 

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

alegria e felicidades, pois que a sua doce, quanto muito 

disciplinada, presença astral, em meu Lar ou na rua, 

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

como devo, ou não, proceder em relação à minha vida 

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

com  

__________
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz & Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Um grande Benfeitor da Vida Maior que há muitos anos já 

vem psicografando pelo médium                                

uberabense Carlos A. Baccelli. 

- Vivaldo P. S. Filho. 
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_____________ 

Em busca da 

Verdade – VI 

 
 

 Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 & 17. 
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   Estamos sempre retornando à Casa Paternal, 

obedecendo ao chamado do Senhor que sempre está 

a nos aguardar a boa-vontade em Lhe acolher ao 

nosso próprio coração, respeitando-lhe por meio de 

sua obra magnânima, não apenas a da construção 

milimetricamente Arquitetada do nosso Orbe terreno, 

como, também, pela maneira matematicamente 

perfeita com a qual Orquestrou a disposição de cada 

uma criatura (ver Mateus 10:30), dentro do conjunto 

natural das coisas, embora a livre manifestação de 

todas as personalidades espirituais, da Terra e/ou do 

Além, seja uma realidade insofismável, dentro da 

relatividade das coisas, tanto na Terra como em 

qualquer outra parte dos Universos. 

 

   E é com este pensamento elevado que o nosso 

querido amigo e benfeitor da Vida Mais Alta, 

ODILON FERNANDES, está de volta ao santuário da 

Literatura Espírita, como sempre... Em busca da 

Verdade, oferecendo ao povo de Deus de todas 

as procedências do Espaço, quanto de todas as 

regiões do Planeta Terra, mais algumas pinceladas do 
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sempre inacabado episódio das Vidas Sucessivas do 

Rei Santo da França, São Luis IX, que como já 

sabemos, atualmente, se encontra reencarnado 

como o médium Vivaldo P. S. Filho, de maneira que 

continuando a oferecer-nos novos materiais para a 

análise e a observação sobre o tema em pauta, aqui 

traçando mais um Esquema-CHAVE de trabalho, 

mesmo que apresentado de uma maneira tão singela 

quanto das vezes anteriores, para que fique evidente 

a forma metemática-doutrinária mais adequada, 

e essencialmente correta, de estudo e confirmação 

pela ‘Decodificação Espírita’, como foi preferida pelos 

Agentes da Luz, sem nos esquecermos que desde os 

tempos recuados da vida humana na Terra o Senhor 

Supremo do Mundo, Jesus Cristo, vem inserindo no 

contexto cultural e religioso das sociedades os seus 

, e por isso 

mesmo, como tem sido observado pelos Guias do 

Espiritismo, o foco de nossa atenção deixará de ser a 

figura de São Luis IX, pelo farto e precioso material 

já apresentado em seus Livros anteriores, então, 

nos centrando nas figuras de Allan Kardec, Chico 

Xavier, & Jesus Cristo, quanto da participação de 

algum convidado em especial, quando também 

devemos estar cientes de que São Luis IX (Vivaldo 

P. S. Filho) sempre será o epicentro-fundamental 

desta impressionante Revelação Divina, pelos 

motivos que já foram largamente apresentados 

desde a obra original que nos revela a magia e a 

santidade da Matemática de Deus, a partir dos seus 
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números fundamentais, e/ou números-básicos, 

que são:  

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

   Dentro dessas nossas disposições educativas-

reencarnatórias não temos a pretensão de formar 

uma cultura literária-especial, e por isso mesmo, a 

cada momento, se assim for necessário, fundiremos 

determinados textos passados com os atuais, antes 

de tudo, procurando dar um corpo mais racional e 

mais metódico aos fundamentos de nossa... Nova 

Ciência da Decodificação Espírita, 

apesar de mesmo aí quase nada de novo estarmos a 

oferecer ao nosso público leitor, em geral, estudante 

de Espiritualidade, já que o Espiritismo, como a 

Terceira Revelação de Deus como foi apresentada 

pelo Codificador, em si mesmo, traz uma corrente 

imensa de impressionantes elementos-CHAVES 

matemático-doutrinários que são... absolutamente 

lógicos, conseqüentes & universais que, por sua vez, 

evidenciam e atestam a eficiência dos quadros 

aritmético-mediúnicos até aqui apresentados pelas 

faculdades psíquicas do nosso companheiro Vivaldo, 

visto que a Bíblia Sagrada (O Antigo e O Novo 

Testamentos), com uma particular atenção para a 

Tradução Brasileira com edição de 2013, e com 

copyright de 2010, se apresenta aos olhos atentos do 

investigador sério e consciente, dedicado e bem-

intencionado, como a fonte primordial e inesgotável 

de Revelações Divinas sobre as múltiplas ocorrências 
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da Vida Humana, sim, por se tratar, a Bíblia, de um 

acervo divido de divinas esperanças para todos e 

todas aqueles e aquelas que sentem de alguma 

maneira a presença do Senhor em sua vida, ou em 

sua volta. 

   Como temos esclarecido no decorrer dos inúmeros 

Livros sob os nossos cuidados, o dos Benfeitores e 

Amigos Espirituais de nosso estimadíssimo Vivaldo, 

não estamos interessados em fazer prevalecer a 

nossa exclusiva forma de pensar, embora tenhamos 

a máxima convicção do que estamos a tratar, 

, e por isso mesmo é que estamos sempre a 

convidar os demais adeptos e adeptas da Doutrina 

dos Espíritos, e demais estudiosos da Reencarnação 

e da Mediunidade, a fazer a sua própria pesquisa e 

as suas próprias observações, analisando cada passo 

de nossos estudos e procurando se inteirar do mesmo 

assunto dentro da imensa Literatura de Allan Kardec 

& Chico Xavier, por exemplo, quanto a do Livro 

Sagrado dos Judeus & Cristãos, dessa maneira 

podendo realizar o seu próprio juízo de valor, sempre 

lúcido, esclarecido, e sem que deva dar conta de suas 

conclusões a quem quer que seja, a não ser à lógica, 

ao bom senso, e à própria razão. 

   Nota do médium em 02/03/2022: Precisamos dizer que somente 

a partir dos Livros de # 135 & 136, do ano de 2021, a exceção 

de algumas Revisões & Ampliações de Livros anteriores, é que 

demos início às Decodificações a partir da Bíblia pela Tradução 

de JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, por ter sido, ele, o autor da 

tradução preferida de EMMANUEL, pelo Chico Xavier!! 
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__________________ 

 

“Tanto que há três anos o historiador e arqueólogo italiano 

Silvano Vincenti disse ter descoberto códigos secretos nos 

olhos de Mona Lisa. Vincenti teria encontrado as letras 

“L” e “V” na pupila direita, possivelmente representando 

as iniciais do nome do artista, e as letras “C” e “E” na 

pupila esquerda que, segundo o arqueólogo, poderiam ser 

uma pista sobre a verdadeira identidade da mulher.” 
 

Fonte: CNN Cracked.com Quo The Telegraph BBC Daily Mail 
__________________ 

   Se aí, dentro das magníficas operações-artísticas 

humanas, vemos as mãos simples e muitas vezes 

ingênuas dos mortais criarem “códigos” & “sinais” 

secretos para uma determinada função-futura, até 

o presente desconhecida pelos homens, que diremos 

das coisas ocultadas pelo Todo-Poderoso, para que, 

num tempo qualquer da vida planetária, as suas 

criaturas venham a lhe Desvendar os Mistérios da 

Vida e da Morte?!...  

http://edition.cnn.com/2011/11/17/world/europe/uk-hidden-messages-art
http://www.cracked.com/article_18386_7-mind-blowing-easter-eggs-hidden-in-famous-works-art.html
http://www.quo.es/salud/codigos-ocultos-del-arte
http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-news/8197896/Mona-Lisa-painting-contains-hidden-code.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7088600.stm
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2058997/Devil-Giotto-fresco-Art-restorers-satanic-smile-St-Francis-Assisi-Basilica.html
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   Somos Espíritos Imortais em processo permanente 

de Evolução para o Mais Alto, e com esse princípio 

fundamental precisamos estar 

cientes de que o Infinito nos escapa, ainda, à própria 

observação, embora endereçando-nos a cada passo 

da Grande Jornada para a Vida Superior múltiplos 

convites ao aprendizado, que não cessam de se 

manifestarem por meios diversos e variados, sempre 

a nos objetivar uma ligação estreita com o Todo, 

quando reconhecidamente já se sabe, ou se prevê, 

que há... para 

além do nosso próprio e muito pequenino Universo 

Material. 
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   A nossa Doutrina é santa e a causa que temos 

abraçado, pela Decodificação Espírita, apenas vem 

nos ajudar a Descortinar mais um tanto da glória 

eterna do Senhor e Salvador da Vida, sim, porque 

aqui não estamos lidado tão somente com situações 

e ocorrências que foram surgido pelas mãos 

humanas, mas com FATOS & DADOS que foram 

sendo hermeticamente ajustados ai, por assim dizer, 

NA CALADA DA NOITE (risos), completamente fora 

do controle das criaturas da Terra Material, até 

porque quem for investigar as raras & HISTÓRICAS 

Edições que foram pulicadas antes ou até o ano de 

1964, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho, verão 

que as coisas já se davam exatamente dessa maneira 

dentro do contexto das 

. 

 

___________ 

   E uma vez a gente tendo feito esta pequenina 

Introdução, deixemo-nos enlevar pelo valioso serviço 

que será realizado por este eminente professor de 

Mediunidade e de Espiritualidade da Vida Mais Alta, o 

Dr. Odilon Fernandes... 
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Odilon Fernandes 

   

   As palavras deste grande Emissário da Luz fazem 

com que eu me sinta como um anjo, alguém que já 

tenha transposto o grande oceano da Evolução 

Espiritual, ou pelo menos uma parte dele (risos), 

embora eu saiba, e humildemente reconheça isso, 

que eu não passei ainda do primeiro degrau da 

inequívoca (O. 

L. E.), e por isso mesmo, reconhecendo a enorme e 

honrosa tarefa que me cabe realizar sob a proteção 

dos e a permissão de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, sigo à frente, Procurando a 

Verdade, principalmente compreendendo que a 
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fundamental de todas – as verdades! – mora bem 

dentro de nossos corações!!... 

   Quando cada um de vocês tiver a oportunidade de 

estudar o nosso particular (e ainda inédito!!) Livro 

de # 29: “Estamos de Volta”, e mais recentemente 

o Livro de # 39: “André Luiz Entrevista Vivaldo 

P. S. Filho”, observarão que ambos se apresentam 

de uma maneira magnífica como uma precipitação, 

ou uma previsão do que poderemos encontrar a 

partir de um minucioso e detalhado trabalho de 

Decodificação na... BÍBLIA SAGRADA (por 

exemplo, na Tradução Brasileira), isto no que toca às 

Vidas Sucessivas de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho) e da sua eterna Alma Gêmea... Elizabeth 

d´Espérance (a Senhora F. O.), esta aparecendo 

aqui, nesta nossa fase de novas tarefas de elucidação 

da Matemática Divina, como a inexpugnável 

Rainha Ester da Pérsia, como testemunho evidente 

de suas ligações futuras-presente-passadas na vida 

espiritual e moral da Terra, tudo se encadeando e se 

enquadrando de uma maneira hermética no seio da 

experiência religiosa do povo de Deus, no caso, aqui, 

em apenas nos referindo ao Livro Sagrado da vida 

judaico-cristã. 
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___________ 

   Se o foco principal continua sendo Jesus, Allan 

Kardec & Chico Xavier, não há como escaparmos à 

fatalidade da missão destas duas almas-belas, já que 

juntas formam o fundamento dos Estudos que dizem 

respeito à Nova Genealogia do Cristo, como temos 

alinhavado desde a obra original, iniciada em 

outubro 2013, ou por volta desse mês (10), e feita 

publicidade em janeiro-junho de 2015: “SÃO LUIS 

IX”, e por isso vejamos quanta coisa surpreendente 

poderemos verificar: 

   Aqui, vamos continuando a Desentranhar das 

terras Sagradas da Bíblia Sagrada algo muito 

particular, como tem sido afiançado pelos Espíritos 

do Senhor que vem se manifestando pela 

mediunidade do próprio São Luis IX (reencarnado), 

que racionalmente trata-se da Reencarnação Milenar 

(& Matematicamente) Programada... de um único 

Espírito, o dele mesmo, embora esteja ele 

sentimentalmente atrelado à outras personalidades 

que, em suas especialidades, se encontram na atual 

& futura composição da... Nova Genealogia do 

Cristo, quando é de fundamental importância 

para o que estamos todos fazendo que sempre nos 

recordemos delas, tanto de Vivaldo quanto de Mme. 

D´Espérance, quando isso se faça necessário, até 

para que a gente possa ir compreendendo a intenção 

de cada narrativa que vamos encontrando, claro que 

descortinando alguma coisa, antes oculta!!... 
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_________________________ 

  

_________________________ 

   Um outro ponto-capital deste nosso novo e sempre 

empolgante Estudo dos... “Sinais” & “Códigos” 

Secretos deixados por Deus na Bíblia Sagrada, 

é o de nos ater na parte do... 

, o 17º. a ser mencionado, como forma de 

apreciarmos a grandesa dos Divinos Números de 

Deus...                                        

_________________________ 

   Seja como for, temos aqui (17º.)... O dia (10), 

e mês (7) de julho, do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 
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ESTER 
A PARTIR DA                                                                 

BÍBLIA SAGRADA                                             

(TRADUÇÃO BRASILEIRA)                                                         

Edição 2013 – Copyright 2010 Sociedade Bíblica do Brasil. 

   Na ordem original de apresentação deste... Antigo 

Testamento, o Livro de Ester aparece na 17ª. posição. 

   Para uma detenção maior deste simbólico # 17 

(onde cai Ester), reprisemos: 
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- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 

mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, 

temos 17. E este é o número em que está toda a 

multidão dos bem-aventurados.” 

–  

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

Fazendo, Lisboa, Verbo,1974. 

_________________________ 

   Poderia parecer alguma coisa casual e sem maior 

importância no contexto do nosso estudo se Ester, 

como temos afiançado, não fosse a reencarnação 

passada de Elizabeth d´Espérance (a Senhora F. 

O.), e por isso mesmo travando junto ao nosso 

médium Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) um (re) 

encontro formoso de Almas-Gêmeas, sempre com 

o objetivo de engrandecer a Suprema Obra do Eterno 

Criador.  
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   Então, de que maneira poderíamos desvendar os 

sinais & códigos secretos contidos nesta simbólica 

passagem de ESTER, em O Antigo Testamento, 

obedecendo à metodologia de sempre, quando já 

sabemos que os números-chaves, e/ou números-

fundamentais de São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho são 

sempre e indissoluvelmente os seguintes:  

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

   Enquanto que as palavras-chaves, e/ou frases-

chaves, por exemplo, a partir da vida e da morte de 

São Luis IX, quanto da sua nova missão espiritual na 

personalidade de Vivaldo P. S. Filho, que estão sob 

determinadas circunstâncias, também, obedecem a 

um fundamental rigor de investigação transcendental 

pela Nova Ciência da Decodificação Espírita. 
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___________ 

   Vejamos o que podemos encontrar e deduzir pela 

lógica e pelo bom-senso: 

- Capítulo 1 de Ester, versículo 17: “Pois o que 

fez a rainha tornar-se-á conhecido a todas as 

mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos, 

ao ouvirem dizer: O rei Assuero mandou que a rainha 

Vasti fosse trazida a sua presença, porém ela não 

veio.”  

   Pois então, o simbolismo matemático, ainda 

aqui, se harmoniza com todos os nossos precedentes 

Desvendamentos de Mistérios (Matemáticos) 

Ocultos da Vida Infinita, pelo simples fato de 

esta passagem contar com... o # de 37 palavras, 

o mesmo que: 

- 3 + 7 = 10: O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

   Já temos muito bem aprendido nos seus Livros 

mediúnicos anteriores o que representa o # 17 no 

que diz respeito à atual Missão de... 

, 

hoje reencarnado como o médium Vivaldo P. S. 

Filho, mas deixemos a memória fluir... 
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__________________ 

 “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.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

Páscoa, trad. de Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).    

__________________ 
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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. 

________________ 

   

________________ 

   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.” 
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   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 nosso). 

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.   

________________ 

 

  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.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo 

de , do dia 10 do mês (7) de julho de 

1964.  

   Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de 

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita alusão 

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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   ___________ 

   E voltemos para esse mesmo episódio da Bíblia: 

- Capítulo 1 de Ester, versículo 17: “Pois o que 

fez a rainha tornar-se-á conhecido a todas as 

mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos, 

ao ouvirem dizer: O rei (# 22) Assuero mandou que 

a rainha Vasti fosse trazida (# 30) a sua presença, 

porém ela não veio (# 37).”  

   Analisemos as circunstâncias deste novo quadro da 

reencarnação (matematicamente) programada de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) a partir dos 

elementos acima encontrados, numa contagem do 

seu começo para o final, de ida: 

    A Palavra “veio”: Que racionalmente nos sugere 

A VOLTA, que é o ponto-capital de todo o trabalho 

de Vivaldo P. S. Filho, senão todo, pelo menos desde 

a obra original: ”SÃO LUIS IX”, cai sobre a 

palavra de # 37: 

- 3 + 7 = 10: O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

   A situação-CHAVE é desconcertante, visto que a 

beleza quando muito intensa poderá até mesmo nos 

cegar a visão, ainda tão acostumada com as trevas 

de nossa própria ignorância!! – Risos... 
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   Mas a coisa não para por aí, já que se formos fazer 

uma contagem de volta, dentro desta mesma 

narrativa em... Ester, em seu versículo de # 17, 

do Capítulo de # 1, a palavra-chave... “veio”, cai 

sobre a palavra de # 1. 

   Quando podemos deduzir assim... 

- 4 (dos # 1, da volta, + 3, da ida!!): O exato mês 

(4) de abril do nascimento de São Luis IX (Vivaldo 

P. S. Filho). 

- 8 (dos # 1, da volta, + 7, da ida!!): O exato mês 

(8) de agosto da morte de São Luis IX (Vivaldo P. 

S. Filho). 

___________ 
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________________ 

   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.                                        

________________ 

   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.                                      

_______________ 
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___________ 

Vejamos mais um pouco!! – I  

 

   A Palavra “trazida”: Que racionalmente nos 

sugere A VOLTA, que é o ponto capital de todo o 

trabalho de Vivaldo P. S. Filho, senão todo, pelo 

menos desde a obra original: ”SÃO LUIS IX”, cai 

sobre a palavra de # 30. 

   À primeira vista, este # 3 está solto, sem qualquer 

conexão com os fatos & dados até aqui apresentados 

em forma de códigos secretos, entretanto a coisa 

não é bem assim, pois ao tomarmos os números do 

Capítulo # 1 + versículo # 17 do Livro de Ester, 
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na BÍBLIA SAGRADA, onde vemos se encontrar 

esta enigmática passagem, vamos ter: 

- 3 (do # 30 da palavra “trazida”) + 1 (do 

Capítulo 1 de Ester) = 4...  

- O mês (4) de abril do nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 

- 1 + 7 (o # do versículo 17, deste Capítulo de # 

1 do Livro de Ester) = 8: 

- O mês (8) de agosto da morte de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 

___________ 

  Como verificamos acima, este # 3 (do # 30 da 

palavra... “trazida”), absolutamente que não se 

encontra sozinho, desprezado pelos Poderes Divinos, 

e por isso estaria destoando do conjunto do Sistema 

Matemático de Decodificação.  

   Tudo está como realmente deveria estar!! 
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___________ 

Vejamos mais um pouco!! – II  

 

   A Palavra “rei”: Que racionalmente nos sugere o 

Rei Luis IX de França (Vivaldo P. S. Filho), que é o 

ponto-capital de todo o trabalho de Vivaldo & seus 

Amigos Espirituais, senão todo, pelo menos desde a 

obra original: ”SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), 

cai sobre a palavra de # 22, por uma contagem de 

ida, dentro do texto corrido deste específico versículo 

de # 17, do Capítulo 1 do Livro de Ester, que 

podemos deduzir da seguinte maneira, sem esquecer 

que existem outras possibilidades de se Desvendar 

a Verdade, a que estamos tratando... 



                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

88 

QUANDO TEMOS: 2 + 2 = 4. 

 

   Por conta da didática e do método, iremos aqui nos 

socorrer outra vez do exato item de # 4 do... “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”, 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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   Tudo isso vindo a reafirmar de maneira inequívoca 

algo mais da travessia espiritual do grande oceano 

das Reencarnações (passado, presente, futuro...) do 

nosso querido e estimado médium Vivaldo P. S. 

Filho, a atual reencarnação de São Luis IX, não 

somente sendo o DeCodificador do Espiritismo na 

atualidade, como o provedor principal da...  

____________ 

Nova Genealogia do Cristo                      

que irá se consumar no                                
Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã                        
com A VOLTA de Jesus de Nazaré. 

____________ 
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O EVANGELHO SEGUNDO O 

ESPIRITISMO 
 

Capítulo IV (4)  
 

Ninguém poderá ver o Reino de Deus 

se não nascer de novo,  
131ª. edição (Edição Histórica), 

tradução de Guillon Ribeiro, 5/2013, pela 
Editora da FEB. 
____________ 

“O acaso não consta dos desígnios superiores.”                                 

– André Luiz (Chico Xavier).                        
“Nos Domínios da Mediunidade”, pela FEB. 

____________ 

   Mas como não podemos deixar os leitores (as) 

insatisfeitos, e claro que movido pela paixão à 

Verdade... somemos todos os números (#) de 

página deste Livro de Ester, a partir desta BÍBLIA 

SAGRADA...  

- 469 + 470 + 471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 

+ 477 = 4257. 

   Quando: 4 + 2 + 5 = 11.  

- O mês (11) de novembro do nascimento de 

Elizabeth d´Espérance (a Senhora F. O.), segundo 

recentes descobertas de documentos seus na 

Inglaterra (vide o Livro de # 19).  
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   Quando: 1 + 1 (do # 11 acima) = 2:  

- O exato mês (2) de fevereiro do nascimento da 

Senhora F. O.  (Elizabeth d´Espérance), como todos 

poderão se assegurar assim que o Livro de # 29: 

“Estamos de Volta”, for dado publicidade. 

___________ 

   Façamos aqui mais um ajuste, para descarrego de 

consciência... – Risos. 

   Com os # 425, o # inicial, poderemos facilmente 

deduzir como... 2 & 9, pelo 4 + 5 (do Livro de # 

29, que acabamos de mencionar!!)... 

___________ 

   E finalizando, temos: 

- O # 7 = O mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

   Tudo se enquadrando simetricamente, como se 

mãos hábeis estivessem a interferir 

na limitada vida humana por meio da mediunidade 

Evangélica, Em busca da Verdade. 

“O acaso não consta dos desígnios superiores.”                                 

– André Luiz (por Chico Xavier).                        
“Nos Domínios da Mediunidade”, pela Ed. da FEB. 

___________ 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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________________ 

   

Os Livros de # 29 & 39 com estudos matemáticos-bíblicos.  

 

   Por enquanto, para não exaurir por completo as 

forças do nosso humilde tarefeiro da 

, sempre disposto à garimpagem 

matemático-espiritual-CHAVE conosco, que também 

precisa do seu atual corpo-físico para a condução de 

suas singelas tarefas pessoais junto à família e aos 

seus amigos terrenos, ficamos por aqui, desejando a 

todos (as) que nos leem... sempre aquela alegria 

do bom-cristão.  

Odilon Fernandes (Espírito)                            

Com o Espírito 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvador/BA, 09-12 de julho de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre que recordamos e se faz 

necessário, temos informado aos leitores (as) de nossos 

modestos Livros (em PDF) mediúnicos que para a 

segurança em qualquer trabalho de Decifração pela 

Decodificação Espírita, como os meus benfeitores 

espirituais tem alertado, toda e qualquer obra da 

literatura espírita a ser utilizada deverá ter seu ano 

de edição anterior ou até 2015, pois em janeiro deste 

ano foi feita a publicidade da obra original: “São Luis 

IX” pela Internet, e por isso mesmo a data de 

lançamento de cada livro a ser consultado pelo 

investigador e estudioso interessado não poderá ser 

superior a, pelo menos, junho (6) de 2015, sem contar, 

como não poderia deixar de ser, que apenas, e tão 

somente, os autores, sejam eles e/ou elas encarnados 

e/ou desencarnados, e as respectivas editoras espíritas 

verdadeiramente focados na vivência do Evangelho de 

Jesus Cristo, quanto nas obras de incontestável valor 

mediúnico e moral de Allan Kardec & Chico Xavier 

poderão ser levadas à conta de autenticas peças ou 

as de maior confiança investigativa, pelos motivos 

que já estamos todos muito bem alertados, quando não 

as cartas e/ou demais documentos originais que foram 

escritos pessoalmente por Kardec & Chico, quando aí sim 

veremos a Decodificação dar um novo salto de qualidade 

em sua proposta-base, aquela que diz mais respeito à 

algumas das Vidas Sucessivas de São Luis IX. 

   Evidentemente que, sob determinadas circunstâncias, 

outras obras da literatura científica, filosófica, e religiosa 

da Terra, poderão ser acessadas, mas que nenhum de 

nós perca esse controle sobre a elevação moral dos seus 
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autores e/ou editoras, quanto o interesse literário da 

obra em questão. 

   De qualquer maneira, é certo que a universalidade 

matemático-mediúnica haverá de se manter sob estes 

aspectos e cuidados acima. 
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_____ _____ 

 

Dr. Carlos Chagas                                                                

(O pseudônimo “André Luiz” foi utilizado nas obras 

da abençoada lavra mediúnica de Chico Xavier).                                            
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_____________ 

Em busca da 

Verdade – VII 

 
 

 Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 & 17. 
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      Faz parte do processo natural de Elevação dos 

Médiuns, pelo menos dentro da Doutrina dos 

Espíritos, o caráter disciplinado de sua pretendida 

, seja na condução 

puramente técnica da sua própria mediunidade, 

propriamente dita, como nas várias situações em 

que haverá ou deverá reconhecer, em si mesmo, o 

esgotamento de suas forças mentais e/ou físicas, 

com a abstração feita da Assistência desencarnada 

benfeitora que lhe cobre a Alma e o Espírito com toda 

a proteção e com todo o carinho que possa precisar 

e merecer, e, por isso mesmo, nem sempre os seus 

Guias & Mentores da Vida Maior encontram condições 

para executar a tarefa que, geralmente, se agiganta 

a cada passo do seu caminho, evidentemente que 

seguindo, em linhas gerais, às suas antecipadas 

programações realizadas com o maior respeito pelos 

que estão Do Lado de Cá, quanto pelo destemor 

daqueles e daquelas que carregam sobre os próprios 

ombros a responsabilidade de verter do Mais Além as 

múltiplas páginas de luz e beleza que irão compor os 

livros psicográficos, especificamente falando, já que 

este é o nosso caso. 

   A nossa relação com os médiuns, de uma maneira 

geral, é sempre de muita estima e respeito, com isso 

deixando para cada um deles e delas a incumbência 

de “sentirem-se”, criando um clima proporcionador 

não só de paz, mas também de muita alegria nesta 

labuta maravilhosa da... Mediunidade Esclarecida em 

Allan Kardec & Chico Xavier. 
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   Por este e por outros motivos, que não nos cabe 

enumerar agora, visto que o trabalho precisa ser 

concluído o quanto antes, deixamos o nosso medium-

mentor à vontade para que pudesse “respirar” um 

pouco o ar da Terra em que vive, para que não lhe 

faltasse a tranqüilidade preciosa na execução do 

trabalho que não pode parar, não por enquanto, e 

com isso evitamos um colapso nervoso seu pelo fato 

mesmo de ele tanto precisar do aconchego dos seres 

encarnados, e claro que não somente dos seres  

desencarnados, como é natural de ser. 

 

   E como precisamos urgentemente de novos e 

espontâneos Esclarecimentos sobre... As suas Vidas 

Sucessivas, tendo como pano de fundo a Obra do 

Espiritismo, continuemos Em busca da Verdade 

com o sábio Instrutor Odilon Fernandes: 
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  Odilon Fernandes 

   

   Às vezes, precisamos dar um tempinho na nossa 

ânsia de ver tudo pronto, para que o conjunto da obra 

não se perca pela falta de disciplina – moral, física, e 

mental!! –, fazendo jus àquela recomendação do 

grande Emmanuel (por Chico Xavier): “Devagar e 

sempre”...  

   E com esse pensamento carregado de pura e doce 

Espiritualidade, sem que isso venha a nos nivelar aos 

preguiçosos, voltamos à carga, providenciando junto 

com o nosso amigo Vivaldo o desfecho milagroso 

para este nosso novo Estudo dos 

, somente que 
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a partir da Bíblia Sagrada, colocando sempre em 

evidencia a Mensagem Viva de Jesus Cristo... 

 

___________ 

   Outro ponto-capital deste nosso novo e sempre 

empolgante Estudo dos... “Sinais” & “Códigos” 

Secretos deixados por Deus na Bíblia, é o de nos 

ater na parte do Novo Testamento: Em Tito, o 

17º. a ser mencionado, como forma de apreciar a 

grandesa dos Divinos Números de Deus... 
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EPÍSTOLA DE PAULO A                                                 

TITO 

A PARTIR DA                                                                 

BÍBLIA SAGRADA 

 
(TRADUÇÃO BRASILEIRA)                                                      

Edição 2013 – Copyright 2010 Sociedade Bíblica do Brasil. 

   Na ordem original de sua apresentação do... Novo 

Testamento, aqui, Tito aparece na 17ª. posição. 

   Para uma compreensão maior deste simbólico # 

17 (onde aparece Tito), recordemos o seguinte 

Esquema-CHAVE, que certamente nos dará o que 

refletir sobre os quadros que veremos surgir mais à 

frente... 
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- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 

mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, 

temos 17. E este é o número em que está toda a 

multidão dos bem-aventurados.” 

 

–                                                            

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974). 

_________________________ 
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   Iniciaremos o nosso Estudo de TITO, tomando 

como ponto essencial para a Decodificação apenas 

o seu Prefácio e saudação, visto que no seu 

começo os Poderes do Mais Alto nos arranjaram uma 

forma perfeita, com não poderia deixar de ser em 

relação às coisas de Deus, de verificarmos a 

realidade destes preciosos códigos secretos: 

- Capítulo de # 1 (Prefácio e saudação): “Paulo, 

servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo segundo a fé 

dos escolhidos de Deus e o pleno conhecimento da 

verdade (# 21) que é segundo a piedade, na 

esperança da vida eterna, que o Deus que não pode 

mentir prometeu antes dos tempos eternos, mas, em 

seus tempos, manifestou a sua palavra pela pregação 

que me foi confiada segundo o preceito de Deus, 

nosso Salvador (# 64), a Tito, meu verdadeiro filho 

segundo a fé que nos é comum: graças da parte de 

Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Salvador (# 

89).” 

   Nota: Este específico episódio do Prefácio tem exatos... 

4 versículos. 

   A situação aqui, continua desconcertante, quando 

temos: 

   A palavra “verdade” que substancializa A busca 

pela Verdade em nosso estudo dentro das tarefas 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), e a partir do 

Espiritismo, já que ela cai sobre a palavra de # 21, 

quando:  
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- 2 + 1 = 3 (+ 1: do versículo 1 de Tito) = 4.  

- O mês (4) de abril do nascimento do Espiritismo, 

em Paris, França. 

   Agora, se a este # 4 adicionássemos... + 1 (do 

Capítulo de # 1, Prefácio e saudação, de Tito) = 

5. 

   Por favor, não se assombrem, pois a matemática 

tem dessas coisas! 
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   Uma vez tendo encontrado (acima):  

4 + 5 = O ENIGMÁTICO # 9: 

   O mês (9) de setembro, do ano de 2012, quando 

Vivaldo P. S. Filho completou a primeira parte 

original da sua primeira (1ª.) obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita... “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, que foi em Homenagem ao Livro... 

“VOLTEI”, do Espírito Irmão Jacob (por Chico 

Xavier/FEB), quando o # 9 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 tem lhe Auxiliado na 

produção dos Livros psicográficos. 
  

   Quando precisamos nos lembrar do título de sua 

família: São Luis IX (9) de França. 
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________________ 

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 deem. (Nota de Allan Kardec. Os 

destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, De 

Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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   Pode parecer pouco, mas vejamos atentamente o 

que nos aguarda a seguir: 

   A palavra-CHAVE... “Salvador” (que de uma 

maneira muito óbvia nos remete à cidade de (São) 

Salvador, na Bahia, onde nasceu Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX), aparece pela primeira vez sob a 

palavra de # 64, dentro do texto corrido da 

narrativa (palavras & letras), que representa muito 

bem o ano de (19)64, do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

   Até aí, poderia até se pensar numa obra de pura 

especulação, embora seja muito difícil isso vir a 

acontecer, entretanto, quando seguimos à frente 

vamos encontrar a palavra... “Salvador” expressa 

pela segunda vez, sob a palavra de # 89, e aí se dá 

o desfecho-milagroso para a nossa pequenina 

tarefa Arqueológica-Espiritual, já que pela soma 

dos dois elementos... 8 + 9 = 17. 

   Que podemos deduzir assim... 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

Temos: 10 de julho (7) de (19)64. 
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__________________ 

 “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.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

Páscoa, trad. de Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).    

__________________ 
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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. 

________________ 

   

________________ 

   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.” 
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   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 nosso). 

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.   

________________ 

 

  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.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo 

de , do dia 10 do mês (7) de julho de 

1964.  

   Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de 

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita alusão 

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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   Então, o # 3 (aparentemente solto de mais acima) 

da palavra... “verdade” (encontrado a partir do # 

21) não poderia, também, está sinalizando:  

AS 15HS (OU ÀS... 3 HORAS DA TARDE!!)...  

   Do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis 

de França) no Hospital da “Sagrada Família”, 

em Salvador/BA, numa perfeita alusão à sua 

condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio 

da Era Cristã?!!!... 

E tudo isto em: 

 

EPÍSTOLA DE PAULO A TITO                                          

A PARTIR DA BÍBLIA SAGRADA                     

(TRADUÇÃO BRASILEIRA), Edição de 2013 – Copyright 2010 

pela Sociedade Bíblica do Brasil. 
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___________ 

   Nota do médium em 02/03/2022: Precisamos dizer 

que somente a partir dos Livros de # 135 & 136, já no 

ano de 2021, a exceção de algumas Revisões & 

Ampliações que foram feitas já em múltiplos Livros 

anteriores, é que demos início às Decodificações a 

partir da... Bíblia Sagrada pela Tradução de JOÃO 

FERREIRA DE ALMEIDA, por ter sido, ele, o autor da 

Tradução que foi a preferida de EMMANUEL, pelo Chico 

Xavier!! 

___________ 
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___________ 

   Mas como novamente não podemos deixar os 

nossos queridos a atentos leitores (as) insatisfeitos, 

e sempre movido pela paixão à Verdade... somemos 

todos os números de página deste Capítulo de 

Tito, a partir desta específica BÍBLIA SAGRADA, 

Edição Brasileira:  

- 1150 + 1151 = 2301. 

   Quando: 2 + 3 + 1 (4... ?!...) = 6.  

   O exato mês (6) de junho do nascimento de São 

João Batista, a reencarnação passada de Allan 

Kardec & Chico Xavier, quem primeiramente se 

destaca(m) pelos nossos estudos & investigações 

mediúnico-matemáticas, evidentemente após Jesus, 

segundo todos temos fartamente evidenciado pelos 

quadros da... Nova Ciência da DeCodificação 

Espírita, quanto pelas faculdades mediúnicas do 

nosso caro Vivaldo P. S. Filho, embora na obra: 

“CHICO XAVIER – APÓSTOLO DO BRASIL”, pela 

Editora Ano Luz, de autoria de Euripedes Higino & 

Ariston Teles, em sua 1ª. edição do ano de 2010, à 

sua página de # 42 – quando invertido: os # 2-4, 

temos... O dia (2) e o mês (4) do nascimento de 

Chico Xavier. E seria irracional pensar que esta 

ocorrência matemática possa ter sido provocada pela 

própria Editora, e não pelos Agentes Invisíveis da 

Vida Maior. –, vemos as palavras textuais do filho (do 

coração) de Francisco C. Xavier, Euripedes Higino, 

afirmar que o Chico, sim, havia sido a reencarnação 
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de João Batista, dentre outras personalidades do 

passado terreno, segundo havia sido relatado a ele 

pelo próprio médium mineiro, seu pai. 

   Temos dito, inúmeras vezes, que esta particular 

reencarnação de São João Batista fora também 

“Múltipla” com a de... São João Evangelista, 

segundo a clarividência psicométrica & psicoscópica 

de nosso medianeiro Vivaldo. 

_________________________ 

 

Segundo a narração do Evangelho de Lucas, João Batista 

era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria, 

mãe de Jesus. Foi profeta e é considerado, principalmente 

pelos cristãos, como o "precursor" do prometido Messias, 

Jesus Cristo.                                                                                                                          
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Batista).  

_________________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Lucas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zacarias_(Sacerdote)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_(m%C3%A3e_de_Jesus)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Profeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Messias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Batista
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___________ 

   Por outro lado, minha gente, devemos nos recordar 

que o enigmático mês (6) de junho se apresenta ao 

nosso Estudo especializado como... 

   O mês (6) de junho, do ano de 2012, quando 

Vivaldo P. S. Filho iniciou a primeira (1ª.) parte 

original da sua primeira (1ª.) obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita... “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por , pela 

Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, que foi em Homenagem ao Livro... 

“VOLTEI”, do Espírito Irmão Jacob (por de Chico 

Xavier/pela Editora da FEB). 
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________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser 

supremo fosse tão somente produto de um ensino, 

não seria universal e não existiria senão nos que 

houvessem podido receber esse ensino, conforme se 

dá com as noções científicas. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 6, 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, pela                   

Editora da FEB.                                                          

________________ 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 



                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

123 

 
 

 

E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

 

   Cremos que não há mais o que Apresentarmos, 

pelo menos por enquanto, quando testemunhamos a 

Lei da Reencarnação triunfando soberana pelos 

sagrados números de Deus em forma de Sinais & 
Códigos Secretos pelo Espiritismo. 
 

   Que a misericórdia de Jesus Cristo desça sobre os 

Espíritos de todos aqueles e aquelas que buscam pela 

sua Verdade, nutrindo o desejo sincero e ardente de 

fazer a sua própria transformação moral, tendo em 

Allan Kardec e em Chico Xavier os seus maiores 

guias pelo Espiritismo. 

André Luiz (Espírito)                                      

Com o Espírito 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvado/BA, 12-13 de julho de 2017) 
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   Nota do médium: Jamais será dispensável o desejo 

de avivarmos a mente dos nossos leitores (as) que o 

estudo integral da Bíblia Sagrada (no Antigo e Novo 

Testamentos) se faz necessário a qualquer adepto da 

Terceira Revelação Divina, não somente verificando os 

impressionantes fatos & dados da Matemática de 

Deus, com os seus ramificados “sinais” & “enigmas” 

secretos, como essencialmente se enriquecendo pela 

própria Palavra do Senhor. 

   Reforçando o estudo desse querido Instrutor da Vida 

Maior, ANDRÉ LUIZ, observemos a seguir: 

  

   A passagem de... Tito, oferece-nos 3 capítulos, que 

somado a este # 6 (final) = 9.  

   Novamente os enigmáticos: Mês seis (6) de junho e 

mês nove (9) de setembro, do inicio e da conclusão 

da primeira (1ª.) parte original da minha primeira  
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obra pela psicografia, propriamente dita: “MENSAGENS 

DE ALÉM-TÚMULO”, em sua generalidade por Espíritos 

Diversos que vieram da 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), que foi feito em 

Homenagem ao Livro: “VOLTEI”, do Irmão Jacob 

(por Chico Xavier/FEB). 

  O que evidencia o encadeamento, o cruzamento, e o 

enquadramento matemático-CHAVE sobre as minhas 

particulares tarefas mediúnicas em relação aos fatos & 

dados da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamentos), 

tudo providenciado há milênios passados, sem que 

pudéssemos ter qualquer controle das ocorrências 

que são aí narradas. 

   É certo que se formos revirar todas estas narrativas 

heróicas judaico-cristãs, em sua substância e em suas 

consequências matemáticas-CHAVES, seja por meio de 

números-chaves e/ou por meio de palavras-chaves, 

por exemplo, ou com a participação de ambas as figuras 

decifratórias, vamos nos deparar aí com mil e uma 

maravilhas diferentes que equacionam a nossa história 

reencarnacionista sobre A VOLTA de São Luis IX ao 

solo do Brasil, no século 20 & 21, particularmente dele. 

   A graça seja com todos nós. 

 

 

 

 

 



                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

127 

Um grande Benfeitor da Vida Maior que há muitos anos já 

vem psicografando pelo médium                                

uberabense Carlos A. Baccelli. 

- Vivaldo P. S. Filho. 
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_____________ 

Em busca da 

Verdade – VIII 

 
 

 Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 & 17. 
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   Procuraremos não perturbar muito mais a cabeça 

dos nossos leitores (as) espíritas e espiritualistas, 

que, apesar de sempre estarem dispostos a ouvir e a 

saberem de nós, dos , não estão 

ainda tão preparados, como imaginam, para tantas 

, por exemplo, 

visto que, na sua maioria esmagadora, gostam 

mesmo é de um bom e apimentado romance 

mediúnico (risos)...  

 

   Nada contra, temos até uma particular veia 

literária para isso, entretanto, como não pode deixar 

de ser, Busquemos a Verdade onde ela se 

encontre, seja por meio da Ciência, da Filosofia, e/ou 

da Religião, visto que Deus e a sua Lei de Amor verte 
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da Eternidade na direção de cada um e uma de nós 

e por meios até hoje incompreendidos pela maioria 

das suas criaturas, mesmo as desencarnadas que se 

encontram em maior Elevação Moral, oferecendo-nos 

um espontâneo Mandato de Caridade, 

onde faremos o que desejamos fazer e realizaremos 

o que nos convier realizar, embora tudo isto sendo 

atentamente observado por Ele, segundo a sua 

Justiça Perfeita, se bem que amparada pela sua 

suprema misericórdia. 

 

   Busquemos dar um pouco mais de atenção ao 

nosso querido Odilon, também oferecendo ao nosso 

médium-mentor as migalhas do nosso carinho e da 

nossa sincera simpatia por ele, : 



                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

131 

     Odilon Fernandes 

   

   Se algum dos amigos (as) terrenos me 

perguntasse como estou me sentindo diante de 

tamanha dádiva , em 

poder realizar este modesto Encontro Entre os Dois 

Mundos, sob a Assistência e a Colaboração de Amigos 

Espirituais que são tão distintos como Humberto de 

Campos, André Luiz & Inácio Ferreira, poderia 

afirmar com todas as letras do alfabeto que me sinto 

como um humilde vaga-lume diante de tamanha 

luminosidade, sem deixar escapar a sempre e muito 

acolhedora presença-magnética do nosso amável e 

tolerante amigo Vivaldo, o médium que também é o 

nosso mentor, por isso vejamos como terminaremos 
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este nosso (novo) Estudo dos 

... 

 

   Outro ponto-capital deste nosso novo e sempre 

empolgante Estudo dos... “Sinais” & “Códigos” 

Secretos deixados por Deus na obra do Espíritismo, 

é o de nos ater na parte do Livro... Mandato de 

Amor: na sua 17ª. mensagem (Capítulo), 

contando da primeira até a que aparece em 17ª. 

posição-sumária, como forma de apreciar a grandesa 

dos ... 



                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

133 

  

Chico Xavier                                    

MANDATO DE AMOR                                   

Por Geraldo Lemos                                 
Da 6ª. Edição – Belo Horizonte:                                       

União Espírita Mineira, maio/2010.  

   Na ordem original de apresentação do... Mandato de 

Amor, contando desde o Preâmbulo, E pra terminar 

aparece na 17ª. posição. 

   Para a compreensão desta simbólica passagem de 

# 17 (E pra terminar), recordemos... 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 
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_________________________ 

 “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.” 

 

–                                                            

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974). 

_________________________ 

   Iniciaremos o nosso Estudo exatamente pelo # das 

páginas onde ele cai em MANDATO DE AMOR, 

por Geraldo Lemos Neto (UEM), tomando como ponto 

essencial para a Decodificação apenas alguns 

pontos de referência com o nosso trabalho aqui, 
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quase desconhecido pelo nosso medianeiro, pois já 

se vão alguns anos em que ele o estudou, que cai nas 

páginas de # 72 & 73, tudo muito simbólico para o 

que temos nos proposto, visto que também aqui os 

Poderes do Mais Alto nos arranjaram uma forma 

perfeita, sincrônica, com as nossas precedentes 

anotações, aliás, como não poderia deixar de ser em 

relação às coisas Vindas de Deus, de verificarmos a 

realidade destes preciosos e intrigantes códigos 

secretos pelo Espiritismo, quando notaremos que 

estamos concluindo quase da mesma maneira que o 

começamos, já que no começo trouxemos à nossa 

lembrança a figura da Alma Gêmea de Vivaldo, a 

Senhora F. O., quando a história central deste 17º 

episódio é ancorada pela vida sentimental e familiar 

do autor da narrativa, um antigo e querido amigo de 

Chico Xavier dos idos tempos de Pedro Leopoldo, em 

Minas Gerais. 

   Vejamos a página de # 73: 

- 7 + 3 (da página # 73) = 10: O dia (10) do 

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

- 7 (da página # 73): O mês (7) do nascimento 

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

___________ 

CONTRA FATOS & DADOS                                     

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

___________ 
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   Agora vejamos a página de # 72: 

- 7 + 2 = 9.  

   Nota: Quando sabemos que o mês (2) de fevereiro trata-

se... Do mês de nascimento da (Mme. E. 

d´Espérance), a alma gêmea de Vivaldo que mencionamos 

logo no começo: Em busca da Verdade – VI. 

____________ 

QUANTO AO ENIGMÁTICO # 9: 

   O mês (9) de setembro, do ano de 2012, quando 

Vivaldo P. S. Filho completou a primeira parte 

original da sua (1ª.) primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por , pela 

Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em Homenagem ao gracioso Livro... 

“VOLTEI”, do Irmão Jacob (por Chico Xavier/FEB), 

quando o # 9 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 tem lhe Auxiliado na produção 

dos Livros psicográficos.  

   Quando precisamos nos lembrar do seu título de 

família: São Luis IX (9) de França. 
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________________ 

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 deem. (Nota de Allan Kardec. Os 

destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, De 

Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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___________ 

   

Em qualquer estudo do Espiritismo não há como não nos 

deixarmos seduzir pelo encanto e pela maravilha do                      

Livro de Ruth, na Bíblia. 

___________ 

   Ate aqui, vamos verificando que as coisas vão se 

apresentando da mesma maneira que antes, tudo se 

encadeando e se desenvolvendo de uma maneira a 

consagrar a... UNIVERSALIDADE dos episódios 

matemáticos-CHAVES da atual VOLTA de São Luis 

IX (hoje como... Vivaldo P. S. Filho), isso por meio 

da DeCodificação Espírita, que uma maneira  

incansável, repetitiva, vem obedecendo ao princípio 

dos números-chaves, ou fundamentais, quanto ao 
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das palavras-chaves, por exemplo, compondo uma 

corrente milagrosa de Pura Espiritualidade, embora, 

como temos dito, não estejamos apenas a atestar a 

veracidade pura e simples das equações-frias, mas, 

indiscutivelmente, revelando como a missão destes 

dois Espíritos, Vivaldo P. S. Filho & Senhora F. O., 

apesar dos desencontros nesta sua atual existência, 

estão perfeitamente sincronizados com as sublimes 

tarefas do Consolador Prometido, isso ocorrendo 

desde o nascedouro da vida sacrificial e primitiva do 

povo judeu, já, desde aquele tempo, com vistas ao 

futuro da Nova Genealogia do Cristo. 

___________ 

 

Por aqui, estamos procurando Decifrar alguns dos Fatos & 

Dados que dizem respeito à algumas das Vidas Sucessivas de 

São Luis IX, tudo muito bem ajustado por mãos sábias e 

generosas do Mundo Maior no Livro do Sr. GERALDO 

LEMOS NETO, que trata de Chico Xavier...“Mandato de Amor”. 

___________ 
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___________ 

Vejamos mais um pouco!! – I  

 

   Uma vez tendo apresentado os # das páginas que 

compõem este específico Capítulo de # 17 – 

segundo entendemos, levando em consideração 

todas as partes do Sumário, desde o Preâmbulo! – 

vejamos agora como os que 

inspiraram o autor da obra MANDATO DE AMOR, o 

companheiro Geraldo Lemos Neto, e seus respectivos 

editores gráficos e visuais, fazendo com que as duas 
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menções do Novo Testamento, aí citadas, à página 

de # 73 (o seu final), ficassem sincronizadas não 

apenas com a vida de Chico Xavier como a de Vivaldo 

P. S. Filho, mas com o nosso humilde esforço de 

agora, precipitando-se futuro adentro!... 

_____________ 

“A minha palavra, a minha pregação não 

consistiu em palavras persuasivas de 

sabedoria humana, mas em demonstração 

de espírito e poder.” – 1ª. Cor. 2, 4. 

_____________ 

   Temos aí, sem enganos:  

- O dia (2) e o mês (4) de abril do nascimento de 

Chico Xavier (Allan Kardec). 

___________ 

 

___________ 
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___________ 

Vejamos mais um pouco!! – II  

 

   Temos também nesta mesma página de # 73... 

_____________ 

“E se cada uma das quais fosse escrita, cuido 

que nem o mundo poderia conter os livros 

que se escrevessem!”... – João, 21,25. 

_____________ 
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   Temos aí, sem enganos:  

- 2 + 1 = 3. 

- 2 + 5 = 7. 

   Temos de volta o mesmo Esquema-CHAVE... 

- 7 + 3 = 10: O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O mês (7) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

___________ 

   Quanto às duas emblemáticas palavras-chaves... 

demonstração & livros, a própria Missão de 

Vivaldo já diz tudo!! 

___________ 

   

São Luis IX, Século 13 & Vivaldo, em 09/2021. 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

 

   Quando aparecem juntos o nosso estimadíssimo 

médium-mentor Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) & 

Chico Xavier (Allan Kardec), o primeiro sendo o 

Decodificador, enquanto o segundo foi a grandiosa 

reencarnação do Codificador do Espiritismo. 

   A Verdade há de brilhar sempre.  

Inácio Ferreira (Espírito)                                      

Com o Espírito 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvado/BA, 13 de julho de 2017) 
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_____________ 

“Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar 

uma cidade situada sobre um monte...”  

– Jesus (Mateus 5:14) 

“O Novo Testamento”, do original em grego por Haroldo Dutra 

Dias,  Editora CEI, 1ª. edição: 2010. (o destaque é nosso). 

   _____________ 
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________________ 

 

Eu sou o caminho, e a verdade,  

e a vida. 

– Jesus (João 14:6)                                              

                       

________________ 



                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

150 

_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.)                   
_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

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


                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

151 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João 

Batista (“Múltipla” com João Evangelista), & Allan Kardec. 

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

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

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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_____ A SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO 

PELA “DOUTRINA ESPÍRITA” II _____ 

   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, QUE AGORA 

SE ECONTRA REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO... 

VIVALDO P. S. FILHO, QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE 

TUDO, 

, JÁ QUE 

ESTS DUAS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM TODO 

O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS 

QUE, ATÉ AQUI, TEM SIDO DISPONIBILIZADAS A PELA 

INCOMPARAVEL BONDADE DE NOSSO SENHOR!! 

– 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.” 

  

– (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-CHAVE e também de pesquisa-CHAVE... 

histórico-matemático-doutrinário, e como uma forma 

de trazer ao nosso encontro direto com os leitores 

(as) encarnados um pouco mais de material para 

reflexão, pinçamos da obra original, 

, 

um pequeno, mas muito sugestivo extrato, que 

cremos será de grande valia para que os nossos 

devotados espíritas, pesquisadores e/ou religiosos, 

de uma maneira geral, e para aqueles e aquelas que, 

por algum motivo qualquer, não terão condições de 

estudarem de uma maneira mais detida esse Livro 

principal, possam verificar, mesmo que em síntese, 

o grau de alta confiabilidade das palavras dos 

Benfeitores Espirituais da Vida Maior (desencarnados 

e os encarnados – estes últimos, em estado de 

Desdobramento Espiritual) do querido Vivaldo P. 

S. Filho, seguramente que a atual reencarnação de 

São Luis de França: 

   Agora, nos perguntamos: “Será realmente que 

estes fatos & dados histórico-matemáticos 

seriam apenas alguma 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, o de 

papel, a não ser por sua divulgação nas redes sociais 
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da Internet, a exemplo do Facebook, quanto no seu 

próprio Site Espírita), assim como em referência ao 

Capítulo de # 9 de , seja ele material ou 

moral, sem qualquer desfavorecimento descabido 

para com outros irmãos e irmãs de serviços 

mediúnicos ou a qualquer ensejo de favorecimento 

especial à sua personalidade espiritual, vejamos que 

o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu de que: 

“conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

particularmente!), se levantarão contra a esta nossa 

empresa, se colocado a condição de verdadeiros 

“fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, por 

exemplo, todos e todas, lamentavelmente, mais ou 

menos... bravios, irritadiços, e/ou arrogantes, 

questionando a incontestável realidade dos fatos & 

dados até aqui apresentados de maneira uma 

positiva pela , 

tentando passar para os (as) demais a condição de 

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

inúmeras evidências-CHAVES que se insurgem 

contra a nossa grande pequenez diante da Riqueza 

da Vida Com Deus, exatamente por acreditarem que 

“outros tantos milhões (?) de criaturas encarnadas 

no solo da Terra Material também nasceram sob a 

regência... Do signo de câncer, às 15hs do exato dia 

10 do mês (7) de julho de 1964”...  

   E dentro desse abençoado Esquema-CHAVE, 

devemos também acrescentar ao leitor e leitora que, 
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curiosamente, Vivaldo P. S. Filho, este Vivaldo de 

que tratamos (risos), 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 43 obras anteriores. 

______ 

 

______ 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, 

pelo menos para Vivaldo e seus Autores Espirituais, 

já que é muito natural pensar desse modo, por outro, 

solicitaremos aos possíveis contraditores (as), deste 

seu/nosso Serviço Mediúnico & de Pesquisa Elevada, 

que venham e apresentem alguma outra pessoa que 

seja, também, médium de variadas faculdades 
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psíquicas, e que, evidentemente, nos ofereça o 

conjunto de características matemático-mediúnicas 

que foram produzidas e apresentadas até o presente 

momento, agora, em seu conjunto, numa Coleção de 

vinte (44) Livros que sinceramente cremos serem 

todos de inquestionável valor doutrinário para o 

Espiritismo, os mesmos versando de uma maneira... 

muito clara, muito racional, e objetiva, sobre estes 

especialíssimos temas matemático-transcendentais 

(

) que chegam a confundir até mesmo os 

mais excelentes investigadores da Reencarnação, 

da Mediunidade, e da Vida Espírita, de uma maneira 

geral, e que, à rigor, esteja suficientemente 

capacitada para, por seu intermédio, verter do Mais 

Alto, de um só golpe, toda essa imensa quantidade 

de informações filosóficas, científicas, e religiosas, 

que fazem parte tanto da obra original... “SÃO LUIS 

IX” (EM 3 VOLUMES), quanto do seu Portfólio São 

Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na 

Obra São Luis IX”, o Livro de # 5), sobre o tema da 

atual VOLTA de São Luis IX. 
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   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 de 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 Senhora F. O. (que foi a 

Ruth/Elizabeth d´Espérance, por exemplo...), 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 

(que foi a reencarnação do Rei Davi bíblico!!), 

num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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

da História, facultando assim uma maior precisão... 

Numérica, Literária & Editorial, em torno da 

“Aritmética Reencarnacionista” que aqui vem 

sedo colocada exposição, e um mapa matemático-

CHAVE indicando algumas das 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-médium 

encarnado, abstração feita da sua própria vida quase 
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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 P. S. Filho e São Luis 

IX, - Nota em 28/01/2022: Algum tempo mais tarde, 

todos ficaram sabendo da sua também encarnação 

como o Rei Luis VIII, o seu próprio pai!! –,  como 

apresentado nas fotografias que ilustram esse livro-

luz, quanto nos de Maria Isaura & Branca de Castela, 

Maria Francisca & Margarida de Provença, além das 

que constam em outras obras, como no caso da 

reencarnação atual de Santa Bárbara & Harriet 

Elizabeth B. Stowe, estas como a Senhora Marcela 

Martins, como as de E. D´Esperance-Senhora F. O. 

(esta, no Livro de # 22), como ficou evidente nos 

registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranquilos 

em relação ao testemunho prosopográfico das 

personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (...qualquer perícia mais aprofundada neste 

campo da Técnica Policial & Criminalística deverá, 

sim, levar em consideração outros tantos aspectos de 

natureza Mediúnica, Médica, em suas diversificadas 

especialidades, e forçosamente Matemática, como é 
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nosso caso aqui!), configurando assim... mais uma 

prova material e documental, particularmente em 

torno da 

 – como apresentado de maneira 

consistente no Livro: “A Reencarnação Programada 

& Múltipla na Obra... São Luis IX”. 

______________ 

 

Capa do Livro de # 5, já devidamente                                  

Revisto & Ampliado, em 01/2022.                                                       

______________ 
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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 Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS 

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

versão... Revista & Ampliada ... de 02 & 03/2022, do Livro: “Em 

busca da Verdade”. 
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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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Pelo Espírito Odilon Fernandes                                                        

Com  
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SEGUNDA PARTE 

Buscando a Verdade 

Com  

__________

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço                  

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Um novo Encontro Anímico-Mediúnico                 
Entre a grande Benfeitora                                                               

, 

atualmente metamorfoseado na personalidade 
terrena de Vivaldo P. S. Filho, sempre...                   

Em busca da Verdade. 

 

  

______________________ 

1) Meu amado filho do coração! Quanta alegria o 

Nosso Pai Celestial me proporciona neste 

momento, por eu poder realizar mais este 

encontro entre Espíritos que se amam pelo 

amor de Jesus, o Mestre de todos nós... Desejo 

que este momento possa ser pressentido pelos 

nossos amigos (as) encarnados como uma 

bela oportunidade de se instruir, quando 

sabemos o quando tens a nos oferecer a partir 
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dos recônditos de tua mente, de tua alma, e 

do teu próprio Espírito milenar. 
 

Então, eu gostaria de saber se continuas 

satisfeito com a sua atual tarefa mediúnica? 
 

R- Primeiramente, eu gostaria de agradecer 

muito à Jesus Cristo pela sua presença doce e 

verdadeiramente amiga, como não poderia 

deixar de ser em relação a um anjo como você, 

querida Veneranda. 
 

Quanto à sua pergunta, parando pra pensar 

direitinho (risos), sei que tenho muito ainda o 

que fazer para poder continuar merecendo a 

Assistência zelosa e ininterrupta dos meus 

Benfeitores Espirituais da Vida Superior, já que 

a não costuma perder 

seu precioso tempo com pessoas que não 

sabem ou não querem fazer o melhor por sí 

mesmas e nem pelas demais pessoas, sempre 

seguindo aquela recomendação Evangélica: 

“Deixai os mortos enterrarem os seus 

mortos.” 
 

Eu sempre estou feliz com a mediunidade, pois 

é uma tarefa que nos Eleva ao Céu sem que lá 

ainda estejamos, ou que mereçamos estar – 

preciso deixar registrado que desde o começo 

de minha eclosão mediúnica passei a ver e a 

sentir o Mundo Espiritual Superior, os Céus, 

literalmente pairando sobre a minha cabeça, 
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ou até mesmo diante de minha presença 

terrena muito insignificante, eu não ia até os 

Espíritos de Luz, em suas regiões sublimes, 

mas eles próprios que vinham ao meu 

encontro baixando a Vida Celestial até a Terra 

Material, observando o extremo cuidado que 

eles e elas tinham para comigo por meio de 

múltiplas e maravilhosas visões, sejam 

visuais e/ou físicas, só não entendia ainda 

o porquê de tamanho cuidado!! –, vendo e 

convivendo com os Espíritos de Luz por meio 

de uma vida muito sacrifical, é certo, mas, 

também, muito prazerosa...  
 

Sinceramente, hoje, eu não saberia me 

localizar no mundo terreno, e no Mais Além, 

fora do contexto da minha mediunidade, sem 

a benção de todos os dias poder sentir as 

vibrações amorosas dos Espíritos Amigos e de 

poder acessar visualmente, fisicamente, e 

mentalmente, o campo dimensional Espíritos 

dos mortos, evidentemente que levando em 

consideração que, como médiuns ostensivos, 

tanto estamos sujeitos ao Mundo Espiritual 

Superior, com as suas belezas, quanto às 

Regiões sombrias e extremamente perigosas 

dos terríveis Planos Inferiores da erraticidade, 

particularmente aquelas que se localizam mais 

fronteiriças com o nosso Orbe planetário. 
 

Tem sido uma grande luta poder manter o 

próprio equilibro mental e emotivo sob a ação 
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constante do mundo espiritual inferior, ao qual 

infelizmente estamos alinhados pela condição 

psicológica atrasada da maioria de nós que 

vivemos na Terra Material, particularmente 

quanto percebo que as minhas diversificadas 

faculdades psíquicas me dão condições de não 

somente ver como também sentir estes planos 

sombrios, como se, por um único sopro, eu 

viesse a atravessar-lhes a temida fronteira 

dimensional, esbarrando com criaturas e com 

muitas circunstâncias que são dignas dos mais 

impressionantes filmes de ficção científica de 

Hollywood, USA, e isto de maneira natural e 

espontânea, quanto perfeitamente lúcido, 

ou seja, sem transe algum. 

 

De qualquer maneira, eu me sinto uma pessoa 

profundamente feliz, não por já ter encontrado 

a paz em mim mesmo, pois muito longe de 

alcançar isto eu estou, mas por verificar, em 

mim mesmo, essa constante disposição para 
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servir com Jesus Cristo por meio de minhas 

humildes faculdades mediúnicas, seja por aqui 

mesmo, atuando pela oração silenciosa, pelo 

magnetismo espontâneo e algumas vezes 

sugestionado, ou por meio da graciosa tarefa 

da instrução pelos Livros (PDF) que eu tenho 

psicografado, ou até na Esfera Espiritual, 

propriamente dita. 
 

2) Uma condição bastante peculiar de suas 

faculdades psíquicas é o fato de você poder 

usá-las, praticamente, sem a Assistência 

magnética de outros ou outras médiuns, 

quando sabemos que o seu labor vem se 

desenvolvendo quase na completa soledade, a 

não ser pelo fato de você ter a sua mãezinha 

querida, D. Maria Isaura, morando com você e 

naturalmente orando perpetuamente pela sua 

felicidade. 
 

É algo perigoso de se verificar nas demais 

criaturas, entretanto, com você isso se dá de 

uma maneira natural, mas não espontânea, 

já que os seus Mentores reconhecem a luta 

que travou no decorrer dos seus 21 anos de 

tarefas ininterruptas na mediunidade para se 

manter firme nos grupos espíritas por onde 

você passou. 
 

Lamentamos por isso, pois sabemos como é 

importante o aconchego dos demais amigos e 

irmãos de crença, mas compreendemos a sua 
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disposição saudável para a Verdade, e por isso 

mesmo, como dizem por aí: “Antes só do 

que mal acompanhado.” (Risos). 
 

Não é mesmo? 
 

R- Sem querer “meter o pau” em ninguém, 

mas buscando por essa verdade que a querida 

Amiga diz reconhecer em minha índole 

psicológica, não foi nada fácil para mim seguir 

por essa batalha espiritual a sós, visto que 

ninguém nos Universos nasce para ser 

eremita, e por este motivo a solidão doe em 

qualquer alma, porém tenho plena consciência 

de que se eu tivesse estacionado em algum 

destes inúmeros grupos espíritas, por onde eu 

passei, não teria conseguido realizar, sequer, 

um único livro mediúnico, mesmo o Livro de 

# 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 

Relatos de um Médium Espírita”, que me 

custou cerca de dezessete (17) anos de 

observações mediúnicas, estudos e pesquisas 

para ser concluído, e olha que eu o produzi a 

duras penas, sim, quando me encontrava 

praticamente “fora de orbita” pelos quadros de 

mediunidade desajustada que me levou, 

inclusive, a ser tratado longamente por um 

psiquiatra, muito bacana e muito sério, mas 

que nada sabia sobre os fenômenos psíquicos 

e nem mesmo se interessava pelo tema, pelo 

menos não de uma maneira que pudesse 
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orientar os casos como os meus, que sabemos 

devem ser muitos, visto que era um católico 

fervoroso (risos). 

 

Eu sinto a falta do convívio mediúnico em 

grupo, mas desde o comecinho de meu 

desenvolvimento eu já sentia que havia 

alguma coisa de errado, fosse em mim 

mesmo ou nas demais pessoas...  
 

Entretanto, diante dessas primeiras e duras 

dificuldades, eu não parei, enfim, preferi 

seguir adiante procurando adquirir o máximo 

de livros espíritas que a minha limitadíssima 

condição financeira permitia, que pudessem 

me ajudar, por mim mesmo, a compreender 

a minha tarefa na mediunidade, e logicamente 

a minha tão acalentada evolução espiritual. 
 



                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

176 

Como eu nunca fui uma pessoa indisciplinada, 

embora na juventude eu tenha dado lá minhas 

inúmeras mancadas, pelo menos, desde que 

eu entrei no Espiritismo em 1995, pelas mãos 

abençoadas de minha querida mãezinha, 

sempre procurei estudar muito e analisar 

tudo o que eu ouvia dos palestrantes da 

Doutrina, zelando pela minha conduta moral, 

principalmente quando me iniciei nas tarefas 

da Mediunidade...  

 

Pois bem, enquanto ia correndo o tempo eu ia 

percebendo que muitos e muitas dos que ali 

estavam para me auxiliar, aos que davam os 

seus primeiros passos pela mediunidade, 

espírita, tratavam mais de posar de “guias” e 

de “mentores” reencarnados de sei lá quem, 

do que, necessariamente, em se importar com 

o que os médiuns sentiam e viam, chegando 



                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

177 

ao ponto de, em várias oportunidades, por 

exemplo, me afirmarem... que eu não via o 

que estava vendo, ou por outra, que eu não 

deveria participar aos outros o que eu 

percebia (magneticamente e visualmente) do 

Mundo dos Espíritos, ou seja, segundo estes 

desventurados irmãos de crença eu deveria 

ficar mudo e surdo, creio que para que os 

holofotes (imaginários) não fossem retirados 

de suas direções. 
 

É de doer mesmo. 
 

Claro que hoje eu sei que tudo isso se tratava 

de uma ardilosa trama dos Espíritos inferiores 

infiltrados em nosso meio doutrinário para que 

a minha tarefa, hoje com mais de quarenta 

(40) livros digitais psicografados e com 

revelações surpreendentes que tratam sobre 

Mediunidade e Reencarnação (com uma 

particular atenção para a  “Múltipla”), não só 

a meu respeito como em relação a outras 

pessoas, não viesse a vingar...  
 

O que felizmente não ocorreu, pois uma vez 

percebendo o que se passava no coração 

desses irmãos e irmãs espíritas eu fui tratando 

de me afastar naturalmente, sem graves 

choques para o meu pobre coração, quando, 

inclusive, por aquela época, eu já notava que 

eu era mais médium fora do Centro do 

que dentro de um Centro Espírita. 
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Então, passei a realizar as minhas psicografias 

aqui mesmo em meu modesto Lar, em 

Salvador, primeiramente em 09 de outubro 

de 2011, quando tive a grande alegria de 

receber por mim mesmo uma Mensagem do 

querido Espírito de Elizabeth d´Espérance, 

a inesquecível médium dos efeitos físicos, 

quando um pouco mais tarde, em junho (6) de 

2012, passei a receber de uma maneira mais 

ostensiva as Mensagens pela minha, agora 

atuante, mediunidade psicográfica. 

   

Vivaldo e sua mãezinha. 
 

3) À primeira vista, as suas informações podem 

parecer destoante de suas próprias atitudes 

nos últimos tempos, pois se de um lado você 

afirma que esses pseudo-líderes espíritas 

tentavam ofuscar a luz dos (as) médiuns em 
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nascença, por outro você, absolutamente, está 

avivando a sua personalidade por meio de uma 

série incalculável de Livros psicográficos, 

vencendo praticamente a solidão do seu Lar, 

abstração feita da qualidade doutrinária de 

cada um deles (em PDF) sobre as suas Vidas 

Sucessivas. 
 

Conhecendo-lhe como eu lhe conheço, sei o 

que se passa em seu precioso coração, já que 

o amigo tem perdoado a todos e todas aquelas 

que de alguma maneira tentaram lhe interditar 

a marcha para o Mais Alto, mas, efim, fale algo 

para os nossos leitores (as).  
 

Pode ser, querido amigo? 
 

R- “Antes da ação Deus julga a intenção.” 

(O Livro dos Espíritos). 
 

Infelizmente, ainda teremos de travar por 

muito tempo com pessoas mal-intencionadas, 

mesmo, e particularmente, no seio das 

religiões, o que virá a comprometer, em muito, 

a execução da vontade de Jesus para o 

embelezamento espiritual da Terra Material, 

mas mesmo assim, diante de tanto 

desassossego moral em que vivemos, uns 

mais do que outros e/ou outras, precisamos 

continuar tendo fé e batalhando pela elevação 

do mundo, a partir de nós mesmos...  
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Não que devamos ficar cegos diante da loucura 

e da perversidade que acometem a vida da 

maioria das pessoas da Terra Material na 

atualidade, com tantos crimes e tantas 

guerras, mas a esperança é uma virtude que 

devemos manter sempre acesa em nossos 

corações. 
 

Mas eu já pressinto o motivo real de sua 

amável, e muito instrutiva, pergunta, já que 

deves estar querendo que eu diga se não 

encontrei por aí, por estas andanças, algum 

companheiro ou companheira de mente mais 

arejada e com o coração menos obscurecido 

(risos)?!...  
 

Não é mesmo? 
 

Claro que sim, graças a Deus eu pude 

conhecer pessoas maravilhosas que de alguma 

maneira me ajudaram em minha caminhada 

doutrinária, e posso citar como exemplo a 

Irmã Bernadete (do Deus, Luz e Verdade), 

Bernardo Loureiro (do Teatro Espírita Leopoldo 

Machado), e José Medrado, quando, também, 

eu fui muito beneficiado pelas empolgantes 

palestras que pude assistir em diversos outros 

momentos de minhas andanças doutrinárias, e 

mais um tanto de gente boa que tanto tem 

feito, ou fizeram, pelo Espiritismo em nossa 

santa terra. 
 



                      Livro # 44: “Em Busca da Verdade” – Espírito Odilon Fernandes/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

181 

Quando eu falo de “boas-intenções”, seguindo 

a orientação do... O Livro dos Espíritos, eu 

quero dizer que não reconheço, por mais 

que possa merecer a minha sincera estima, 

qualquer estudo espírita que não apregoe a 

vivência da nossa Doutrina da maneira como 

Allan Kardec deixou para a gente, e como o 

inesquecível Chico Xavier a vivenciou no 

decorrer da sua vida mediúnica, na mais 

perfeita comunhão com Jesus Cristo: pela 

simplicidade, humildade, e claro que pela 

caridade. 
 

O Universo é ilimitado e as possibilidades de 

aprendizado são infinitas, mas, em termos de 

Espiritismo, é isso aí mesmo.  
 

Em termos de elevação moral pela Terceira 

Revelação, não há como pensarmos em 

dois pesos e duas medidas. 
 

Sabemos que não devemos ficar malhado os 

outros, tocado o pau em quem quer que 

seja (risos), mas, às vezes, se faz necessário 

que a gente, de alguma maneira, exponha a 

verdade, evidentemente quando essa verdade 

poderá trazer algum consolo e incentivo para 

as demais criaturas que, em alguma medida, 

podem ter passado ou estarem passado pelas 

mesmas dificuldades que a gente..., então fica 

aqui apenas como um registro de minha difícil 

caminhada pelos Cetros Espíritas, pelo menos 
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daqueles em que transitei no alvorecer de 

minhas próprias faculdades psíquicas... 
 

 
 

De qualquer maneira que seja, precisamos nos 

amar como o Senhor no amou. 
 

__________________ 
  

   Que Jesus, meu querido e amado Vivaldo, lhe dê 

muita saúde, paz, e luz, para que possas continuar 
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nessa sua empreitada espiritual, buscando elevar a 

sua vida moral pelo Evangelho, quando lhe 

reafirmamos que a sua missão foi integralmente 

concluída desde a elaboração do livro original: 

“São Luis IX”, entregando-o em forma de doce- 

oferta de carinho e bondade a sua ex-consorte 

Margarida de Provença, reencarnada. 

   Desde então, tens realizado um tanto mais 

caridade para com a vida humana, quase esgotando 

as suas forças psíquicas e físicas na elaboração de 

outros tantos livros, que, segundo entendemos, são 

valiosíssimos, mas que poderiam ser facilmente 

deixados para que outras mentalidades mediúnicas 

viessem a dar o seu próprio testemunho de 

UNIVERSALIDADE, mesmo que isso levasse muitos 

anos da experiência planetária. 

   Mas ocorreu como foi da vontade de Deus, pois 

quando o homem e/ou a mulher se sente prontos 

para o serviço, não há como lhe negar a benção do 

trabalho renovador, e sempre construtivo. 

   Receba-nos em seu coração, fixando-nos no altar 

do seu afeto, pois se pedes alguma coisa de nós, em 

termos de luz e de proteção, também precisamos, e 

muito, do teu amor, que é sincero e cheio de graça e 

beleza espiritual. 

Veneranda                        
Vivaldo P. S. Filho (médium)                     

(Salvador/BA, 13-14 de julho de 2017) 
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______________ 

 
Os irmãos... Morgana, Múcio & Vivaldo,                                                                        

nos épicos anos de 1970.                                                      

______________ 
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Pelo Espírito Odilon Fernandes                                                        

Com  
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Fim 
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As Despedidas... 
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_____ O Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

Agora em DOIS (2) VOLUMES, Revisto & Ampliado!! 

     
 

O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas 

do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo). 

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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_________________ 

 

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

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

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

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

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“Em busca da Verdade”                                                                                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão: 07/2017. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 02 & 03/2022.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

and investigations. 
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

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

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

www.vivaldoespiritismo17.com.br                                                
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

  

Compreendemos a necessidade que todos têm de “dar 

aquele tempo” nas lutas de cada dia, e por isso mesmo 

as legislações do mundo apóiam e autorizam o 

descanso e as férias, nada mais justo do que isso. 

Mas, meus irmãos do coração, pensemos bem se valerá 

a pena nos mantermos continuadamente por uma vida 

de repousos espirituais, quase eternos, quando ainda 

temos tanto o que fazer pela construção de um planeta 

(muito) melhor para todos?! 

Espírito Teresa de Ávila                               
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       

(Salvador/BA, 13 de julho de 2017) 

By Odilon Fernandes/A FALANGE DA VERDADE                                                

SEM FINS LUCRATIVOS – 1ª. Versão... 07/2017.                                                                                                                 

Revisto & Ampliado... 02 & 03/2022. 


