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_______ Criamos e recriamos beleza e trevas a todo instante, operando 

com a nossa mente e as nossas ações equilibradas ou desequilibradas, 

entretanto a Vida Universal tem sido uma constante harmoniosa dentro 

do Esquema Divino, que apura a essência de cada um de nós por meio 

de um entrosamento conseqüente entre o saber e o ser, envolvendo-nos 

o Espírito na mais perfeita associação com o Criador.                                        

Emmanuel _______ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

espirituais foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura 

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

medium Vivaldo P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

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

– “Meus amigos, Jesus nos abençoe! 

A vida tem sido para mim um caminho longo, 

demasiadamente longo, por falta de direção que me 

fizesse aproveitar o tempo. Somente agora 

compreendo, com o amor de Jesus, a nossa 

obrigação de preparar o futuro. Devo essa benção à 

Doutrina que nos irmana, cujo calor divino me 

elevou à temperaturas da fé sob novo ideal.”  
 

   

 

                   (Jerônimo Cardelli, Estudemos e trabalhemos,  
“Registros IMORTAIS”, 71ª. reunião, 20 de março de 

1958, Francisco Cândido Xavier/Por Espíritos Diversos,                                            
Organizado por Eugênio Eustáquio dos Santos,                                                        

1ª. edição, VINHA DE LUZ, 2013). 

______________ 
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Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

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

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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Estudem também a Matemática Divina                    

pela mediunidade de                                      

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

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

 

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

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

 

________________ 
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_______****_______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

“Sociedade Espírita de Paris”                    

ao tempo de Allan Kardec,                       

no século XIX. 

    

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

____São Luis IX (9) ____                                         

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

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

pela Concordância dos Números, uma nova 

luz sobre as Ocorrências Ocultas da                                  

Vida Planetária! 

     

TEREMOS OS VOLUMES # 1 & 2.                                                             

Em mais este episódio, que traz a público outras 

informações numéricas-matemáticas que, até então, se 

encontravam escondidas sob a névoa da ignorância 

humana, e que mais particularmente dizem respeito às 

sagradas Revelações sobre algumas das Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, vamos verificar que toda 

equação e toda mecânica às quais estão subordinadas 

as Leis Humanas, invariavelmente, se sujeitam a um 

outro controle, não mais sob a responsabilidade da 

existência material, mas, como temos tido a 

oportunidade de apreciar pelos estudos apresentados 

desde a obra original: “São Luis IX”, pensado e 

executado pelas Mentes Celestiais da Vida Superior do 
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Infinito, que tem como principio fundamental, ou 

básico, dar aos seres planetários o controle de suas 

próprias decisões, sim, porque Deus opera por meio de 

nosso coração, que no entardecer da vida planetária 

haverá de despertar em todos a triunfante Vida 

Espiritual, fazendo com que cada criatura se movimente 

somente por caminhos de luz, esquecendo as trevas 

passadas e rumando com toda a segurança para 

realidades morais e éticas cada vez mais distantes dos 

Planos Inferiores da Criação! 

Infelizmente, ainda temos que contar, e por muito 

tempo, com as manifestações do cérebro, escalpelando 

as existências pelo raciocínio e pela lógica, até que, 

finalmente, estejamos plenamente capacitados para 

lidar com as coisas da Alma e do Espírito pelo 

sentimento, pelo lirismo das emoções verdadeiramente 

elevadas, passando a compreender que o Todo-

Poderoso é realmente Puro Amor...  

Continuamos a oferecer a Reencarnação 

(Matematicamente) Programada, observada a partir 

de um único Espírito, o de São Luis de França, hoje 

na roupagem carnal de Vivaldo P. S. Filho, criando asas 

para a nossa imaginação, já que para Mais Além tudo 

aparecerá para nós da maneira que criamos em nossa 

vida atual... Por isto, meus filhos! Tenhamos sempre 

em mente: SEM AMOR NADA SERÍAMOS.                                                                                         

Neio Lúcio (Espírito)                                                   

(Salvador/BA, 20 de outubro de 2018)                                                                 

* * * By A Falange da Verdade * * * 

_________* * * * *_________ 
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UMA ROGATIVA À PAZ  

Meus filhos do coração! 

Sejamos do Norte ou do Sul, 
Do Leste ou do Oeste, 

 

Independente de qualquer crença, 

raça, ou nacionalidade,  
 

Vivamos em "Perfeita Paz" com todos, 

Recordando Jesus, o Divino Semeador do 
Bem, 

Que nos revelou o AMOR e o PERDÃO, 
Da Manjedoura à Crucificação, 

 

Para que sejamos, segundo as Leis de Deus, 
Felizes para Sempre! 

 

Espírito Chico Xavier                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                  

(Salvador/BA, 10 de outubro de 2018) 
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   Nota do médium: Tendo como ponto de referência 

para a sua mensagem (acima), que foi originalmente 

psicografada para uma de nossas páginas do nosso 

Facebook, as graves convulsões sociais pelas quais tem 

se manifestado a vida terrena, este nosso caro 

Benfeitor da Vida Maior achou por bem traçar algumas 

linhas que, de alguma maneira, pudesse nos tocar os 

corações da Terra, ainda tão displicentes quanto a 

própria necessidade de melhoria moral, pela 

CARIDADE, visto que continua sendo urgente o nosso 

crescimento espiritual pelo: AMAI-VOS UNS AOS 

OUTROS, da maneira que Jesus nos ensina. 

   Nota Biográfica: "Francisco Cândido Xavier, mais 

conhecido como Chico Xavier (Pedro Leopoldo, 2 de 

abril de 1910 — Uberaba, 30 de junho de 2002), foi 

um médium, filantropo e um dos mais importantes 

expoentes do Espiritismo. Seu nome de 

batismo, Francisco de Paula Cândido, em homenagem 

ao santo do dia de seu nascimento, foi substituído pelo 

nome paterno de Francisco Cândido Xavier logo que 

psicografou os primeiros livros, mudança oficializada 

em abril de 1966, quando chegou da sua segunda 

viagem aos Estados Unidos.  

   Chico Xavier psicografou mais de 450 livros, tendo 

vendido mais de 50 milhões de exemplares e sendo o 

escritor brasileiro de maior sucesso comercial da 

história, mas sempre cedeu todos os direitos autorais 

dos livros, em cartório, para instituições de caridade. 

Também psicografou cerca de dez mil cartas, nunca 

tendo cobrado algo ao destinatário. Seus empregos 

foram vendedor, tecelão e datilógrafo." (Fonte: 

Wikipédia). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Leopoldo
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1910
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uberaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filantropo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula
https://pt.wikipedia.org/wiki/1966
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicografia
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E. Barsanulfo 
Responde aos                              

Amigos Espirituais 
______V o l u m e # 1______                                                      

Em Nome da                        

Filosofia Espírita 
Com Espíritos Amigos 

 

Vivaldo P. S. Filho& Veneranda 

    

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

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

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

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

“E. Barsanulfo Responde – Vol. 1, foram capturadas em 

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

consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

 

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

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual da 

Veneranda & Espíritos Amigos vem complementar 

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

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

Codificação Espírita, foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                                 

161 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 
    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos! Esta é uma regra que deve ser 

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

Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa 

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

      



         Livro # 86: “E. Barsanulfo Responde Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
17 

Ed. e-book: 
2018 

“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

- Dr. ELIAS BARBOSA 

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

fevereiro de 2011) 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA 

“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão co-

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência 

de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico 

Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas 

que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da 

natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade marcante do grande Codificador do 

Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente 

envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua 

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

“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de 

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

sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 

roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 

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

meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 

averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 

Verdades da Criação, dentro de suas disciplinas 

particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais, embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 

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

circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSOS ESPÍRITOS, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 

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

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso, que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

determinadas fraquezas morais e emocionais que 

aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam de 

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

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo mais que natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

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

caráter muito particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

benfeitor:  

   

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

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

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

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

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

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

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

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

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

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

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

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

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

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

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

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

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

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito 

especialmente, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 

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

     

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de Veneranda  

Com Espíritos Amigos. 
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Reencarnação no Brasil: 
 

     
 

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

apresenta uma nova maneira de como ver a:  

Reencarnação e a Mediunidade                          
pela “Numerologia Espírita” 
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_____ _____ 

 

Emmanuel: O Espírito Mentor de                                

Francisco Cândido Xavier  
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Apresentação # 1 

   Por que será que criamos tanta resistência em 

nós mesmos diante da suprema necessidade que 

temos em sermos solidários e caridosos para com 

aqueles que, por enquanto, segundo a Lei de Ação e 

Reação, não tiveram a felicidade de serem felizes? – 

Embora, devamos reconhecer que a real felicidade 

entre os homens planetários ainda está muito longe 

de ser estabelecida em bases de verdadeiro amor e 

verdadeira paz! 

   Por qual motivo ainda nos colocamos uns diante 

dos outros como verdadeiras feras assassinas, como 

que aguardado a derrocada alheia para que, de um 

só golpe, lhes tomemos todas as energias e todas 
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as posses, como se na esteira do mundo a 

humanidade fosse contada a maneira de um 

longínquo dia de primavera, onde todos pudessem 

felizes se deliciar e se comover pelas flores 

perfumadas de uma verdadeira conciliação?   

   Ao invés de passarmos horas e horas tentando 

articular alguma “nova” artimanha que venha 

entorpecer o coração alheio, antes do nosso golpe 

fatal, peçamos misericórdia para nós mesmos ao 

Espírito Glorioso de Deus, que quer nos ver lindos 

como os Seus adoráveis Anjos Celestiais, que 

operam para Ele tanto de dia, pela noite, quanto 

pela madrugada adentro, para que não venhamos a 

cair ainda mais na miséria da queda moral, já 

que o nosso esforço precisa ser realizado na direção 

do Mais Alto, para que não apenas nós, mas todos 

passemos a viver como Herdeiros do Seu Bendito 

Amor, trilhando por caminhos de luz, orquestrando 

para o nosso futuro, desde hoje, a beleza dos 

Mundos Superiores na Terra... 

   Criemos coragem, e façamos alguma coisa! 

   Enfim, qualquer coisa que fizermos em nome da 

paz na Terra, será como um pedido direto ao 

coração do Senhor, pela felicidade de nós mesmos. 

EMMANUEL  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 21 de outubro de 2018) 
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   Nota do médium: O momento atual é propício para 

recebermos esta mensagem de Emmanuel, que nos faz 

refletir na necessidade de encontrarmos forças para 

aplacar qualquer sombra de revanchismo que ainda 

acolhamos em nosso coração... Precisamos de 

tolerância e compreensão, acolhendo em nosso espírito 

o sentimento de fraternidade e solidariedade, coisas 

que o mundo inteiro precisa para ser um local de 

felicidade e acolhimento, pelo bem de todos. 

_________________ 

“Mas digo a vós, que estais ouvindo: Amai os 

vossos inimigos, fazei {o} bem aos que vos 

odeiam.” 

Jesus (Lucas 6:27)                                                                            

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

grego, 1ª. edição, CEI, 2010). 

_________________ 

  

Estudemos os Evangelhos de Jesus. 

Mais uma vez, não posso deixar de estar recordando dessa 

frase, como certamente diria o Chico se ainda estivesse 

entre nós: Emmanuel é uma benção! 
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____ ____  

 

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

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

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

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Apresentação # 2 

_________________ 

   “D. S. A. Parabéns! cada dia o espírito lhe dá mais sabedoria.” 

(Facebook: 29/09/2018). 

_________________ 

    Deus lhe pague pela sua generosa participação 

em nosso Face, contribuindo com a sua fé para que, 

de minha insignificante parte, eu possa dar 

prosseguimento a este serviço que abraçamos 

com o ardor dos que acreditam na Vida 

Imortal, como triunfo das nossas boas ações de 

cada dia, mesmo que sejam muito pequeninas 

ainda...  

https://www.facebook.com/mariadasdoresagripino.agripino.7?fref=ufi
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   Para Jesus, segundo Allan Kardec em O Livro dos 

Espíritos: "Antes da ação Deus julga a 

intenção."  

 

   Portanto, minha querida D., vamos a frente, 

pedindo forças ao Senhor para fazermos a Sua 

vontade antes da nossa... 

   Né mesmo? 

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

Sob a Inspiração de Teresa de Ávila 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de setembro de 2018)  
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   Nota do médium: Eu sei que, pela gentileza 

extrema dos nossos leitores, sempre tão generosos 

para com a nossa pequenina tarefa na Mediunidade 

com Jesus, não seria necessário estarmos comentando 

sobre a nossa particular condição moral, pois que eles, 

vocês, sabem o quanto pode ser dura a luta de 

qualquer medianeiro no decorrer de sua existência 

terrena, já que trabalhar pelo Bem Maior, embora toda 

a proteção espiritual que naturalmente se derrama 

sobre os nossos Espíritos, que, via de regra, se 

equivale a de qualquer outra pessoa encarnada 

em solo planetário, pois se de um lado estamos na 

boa luta, tentando elevar os demais corações a níveis 

melhores de sentimento e emoção, por outro, como 

não poderia deixar de ser, vamos travando uma 

baralha imensa contra as nossas próprias deficiências 

espirituais, e por isto não há como não rogar dos 

amigos leitores a caridade de suas preces em nosso 

favor, para que o Triunfo neste Bem Maior seja em 

decorrência de todos nós que, pela graça de Deus e 

pela assistência dos Bons Espíritos, acabamos nos 

encontrando cada vez mais com a nossa própria 

consciência, que sempre nos evoca a Caridade para 

com todos, então, aqui vai uma nova manifestação de 

carinho a uma determinada leitora/curtidora de nossas 

Páginas do Facebook, que têm nos dado a grande 

alegria de ver como estão apreciando os nossos, até 

aqui, (85) livros virtuais (e-books) mediúnicos.  

   De minha parte, e dos meus queridos Guias e 

Mentores, somente temos o que agradecer. 
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____ ____ 

 

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

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos
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Apresentação # 3 

    Até ontem a ordem do Mais Alto poderia ser a de 

“andarmos devagar, mas sempre”, entretanto, hoje 

não há como seguirmos na direção do Infinito se 

não colocarmos em nossa mente a idéia de que o 

Céu não é algo que possamos alcançar se não for 

pela agudeza de nossas mais claras intenções no 

bem de todos e, especialmente, pela rapidez pela 

qual devemos conduzir o carro preguiçoso de nossa 

reencarnação – Evidentemente, que do Lado de Cá 

também encarnamos, reencarnamos, e voltamos a 

desencarnar, já que a Vida Imortal nada mais é que 

uma nova equação dentro da Eternidade que Deus 

nos assegura! –, porque o tempo da indecisão já se 

esgotou, o mundo tem se apresentado para cada 
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criatura como um vivo Ser pulsante, que para 

sobreviver necessita dos bilhões de pulmões 

terrenos ativamente oxigenando respeito e afeto, 

amizade e gratidão, pois que estes são os 

elementos básicos para qualquer existência 

espiritual, dentro do conjunto de sagradas virtudes 

que fazem do AMOR a expressão máxima da 

convivência entre todos: 

_________________ 

“Assim, tudo quanto quereis que os homens vos 

façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é 

a Lei e os Profetas.” 

Jesus (Mateus 7:12)                                                                            

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

grego, 1ª. edição, CEI, 2010). 

_________________ 

   Não estamos convocando os leitores a realizar 

uma façanha que lhes assemelhem a alguma 

Entidade épica, fora do contexto humano, mas 

unicamente oferecer a verdadeira Passagem para o 

Reino de Deus, que embora pareça algo distante 

de nossa realidade moral, poderá sim ser alcançado 

se tivermos um pouco mais de agilidade e presteza 

no trato com as coisas de nosso Espírito Imortal. 

Humberto de Campos  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 21 de outubro de 2018) 
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   Nota do médium: Esta mensagem de Humberto me 

tocou particularmente o coração, porque nos faz refletir 

quanto ao fato de que todos nós estamos associados 

por uma imantação astral poderosa, decorrente da 

calibragem moral que diz respeito a toda a existência 

planetária, verificando mais uma vez como o Planeta 

Terra, em forma de orbe terreno, se ressente tanto das 

nossas boas ações quanto das más, e por isso nada 

mais importante do que nos guiar pelos textos 

evangélicos, que, em seu conteúdo divino, nos dá a 

chave para uma verdadeira e definitiva Vida Feliz, 

compreendendo que a doce CARIDADE, segundo os 

Espíritos Superiores instruíram Allan Kardec, é a rota 

principal que nos conduz até Deus (O.S.E). 

 

   Particularmente, pela minha condição de médium 

clarividente, tenho podido observar algo da natureza 

mental de toda a nossa morada terrena, em forma de 

uma tensa e esquisita nuvem astral obscura que vai se 

alastrando sobre toda a vida planetária, criando em 

meu coração, infelizmente, uma grande apreensão no 

que diz respeito a nossa atual e tremenda má vontade 

diante das necessidades imensas uns dos outros, 
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literalmente podendo devassar a atmosfera deprimente 

de nossa Terra Psíquica, pelo menos em seu campo 

dimensional mais próximo do ambiente material, e 

naturalmente que se entranhando por entre ele, dando-

me a nítida impressão de que ainda haveremos de 

passar por grandes e graves convulsões físicas e 

psíquicas, já que nenhum de nós, a não ser quando já 

estejamos lucidamente vivenciando uma existência 

amorosa, poderemos criar grandes expectativas de 

dias melhores sobre a face do Mundo, quiçá em Outras 

Dimensões mais avançadas do que a nossa (a 5ª. 

Esfera Espiritual da Terra). 

   Mas, por outro lado, e felizmente, os nossos Espíritos 

Guias tem me dado um feedback em relação a estas 

minhas naturais apreensões, dizendo-me que “tudo 

passa”, e que “nem tudo está perdido”, claramente 

convencidos de que a experiência humana tem chance, 

e muita chance, sim, de se tornar uma grande 

civilização de seres luminosos, bastando apenas que 

nos encontremos com a nossa realidade Imortal, pelo 

Amor e pela Instrução, embora o desassossego que 

tanto tem preocupado o coração de todos aqueles que 

já se consideram amantes da Paz com Jesus Cristo. 

   Inclusive, não podemos nos esquecer que em nosso 

Livro # 2: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, Cap. 

32, os nossos Benfeitores Espirituais nos leva a refletir 

quanto à necessidade de nos precavermos em relação à 

evolução planetária, pois tudo leva a crer que, uma 

vez tenhamos encontrado uma real pacificação 

humana, certamente que iremos nos defrontar com 

dificuldades bélicas em relação a outras civilizações do 

Cosmos, e por isso, desde hoje, faz-se necessário que 
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estejamos não apenas tratando da nossa melhoria 

interior, a tão decantada Reforma Moral, como nos 

aperfeiçoando cientificamente para que outros Seres, 

de outras regiões do Universo, que por sua vez ainda 

não tenham encontrado a sua melhoria ética e 

moral, não venham a nos tomar o Planeta Terra de 

assalto por conta da nossa incapacidade em lhes deter 

a sanha de conquista. 

   Isto não se trata de ficção científica. 

 

Aqui, nesta bela e rara imagem, vemos o Dr. Carlos Chagas (o grande 

Espírito André Luiz) ao lado de Albert Einstein. 

   Sem dúvida que a melhoria espiritual do Planeta 

necessitará antes da nossa melhoria moral interior, 

para que não venhamos a sofrer de uma deformação 

do caráter, já tão abalado pelas ocorrências de nossas 

Vidas Passadas. 
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____ ____ 

 

Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion (Montigny-

le-Roi, 26 de fevereiro de 1842 — Juvisy-sur-Orge, 3 de junho de 1925), foi 

um astrônomo, pesquisador psíquico e divulgador científico francês. Importante 

pesquisador e popularizador da astronomia, recebeu notórios prêmios científicos e foi 

homenageado com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestes. Sua carreira na 

pesquisa e popularização de fenômenos paranormais também é bastante notória. 

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

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

   Segundo entendemos, filosofar que dizer: pensar 

sempre sobre um novo foco, mesmo que as 

respostas se apresentem cientificamente da mesma 

maneira, senão onde ficaria a nossa ilustríssima 

capacidade de atinar com as coisas do Ilimitado?... 

Não que sejamos pessoas com espíritos 

dementados, acreditando-nos mais sábios e mais 

judiciosos que os outros, por conta desta nossa 

natural sede pela Verdade, e muito próximos da 

natureza de Tomé, que tem lá o seu relativo valor, 

mas porque como criaturas infinitas é certo que 

sempre haveremos de descortinar alguma coisa a 
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mais dentro desta imensa Eternidade que, sem 

dúvida – agora sim podemos ter alguma certeza 

absoluta! –, criada por Deus, nos reserva cada vez 

mais novas maneiras de lhe perceber e, claro, lhe 

devassar os segredos, mesmo que isto nos custe 

algumas decepções no decorrer da tarefa que temos 

pela frente: De amarmo-nos uns aos outros como 

Jesus Cristo nos amou! 

___________________ 

   Se, como tem sido feito até este momento, 

continuarmos a revirar os maravilhosos e 

incontáveis lançamentos audiovisuais da Terra, 

com particular atenção para aqueles que vêm sendo 

produzidos pelos grandes cineastas de Hollywood, 

sem isto possa parecer um desmerecimento para as 

demais gerações de grandes produtores, roteiristas, 

diretores, e atores que o mundo conheceu, ou 

conhece, nas demais nações terrenas, afora os 

Estados Unidos da América do Norte, vamos nos 

deparar com uma impressionante quantidade de 

novas evidencias e provas matemáticas que 

harmoniosamente se ajusta ao que temos revelado 

acerca da Reencarnação (Matematicamente) 

Programada do Espírito de São Luis IX, tudo 

hermeticamente ajustado pelos Espíritos do Senhor 

com a sagrada intenção de alertar aos espíritas, 

particularmente a estes, pela tarefa que lhes cabem 

cumprir junto às demais comunidades humanas em 

relação a uma vivência toda cristã, em seu modelo 

primitivo, urgentemente necessária!... sobre a 



         Livro # 86: “E. Barsanulfo Responde Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
50 

Ed. e-book: 
2018 

Lei da Reencarnação e as suas conseqüentes 

responsabilidades diante desta verdade universal. 

   Cada um deste momento que trazemos ao nosso 

leitor, visa lhe dar um quadro melhor sobre este 

maravilhoso e preciso esquema de Decodificação 

dos CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS DO 

ESPIRITISMO PELA MATEMÁTICA DIVINA, 

que com toda a certeza possibilitará a cada um em 

particular se socorrer destes consagrados filmes e 

seriados do cinema e da TV norte-americana, no 

intuito de desvendar a conexão numérica & 

doutrinária entre São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho) 

e os fatos ai apresentados, aparentemente em 

forma de ficção cientifica... Que nada mais são do 

que “a antecipação do futuro”, de acordo com André 

Luiz, por Chico Xavier. 

 

“Indiana Jones – e o REINO DA CAVEIRA DE CRISTAL”: Série do Cinema 

norte-americano. 

___________________ 
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   O nosso desejo é o de fazer sempre mais pelo 

culto à Ciência dos Espíritos, mas aqui vamos nos 

deter num episodio que mais particularmente nos 

faz refletir quanto a nossa responsabilidade com o 

EU, sim, porque, antes de nos declinarmos a 

descobrir os insondáveis segredos do Universo, e da 

Criação, será de fundamental importância que nos 

envolvamos com as grandes e também insondáveis 

questões do coração, que sempre nos evoca a mil 

reflexões diversas a respeito da nossa necessidade 

de realização íntima pela nossa participação com o 

mundo que nos cerca: Ciência, Filosofia, Religião... 

Já dizia um grande filosofo grego: “Conhece-te a 

ti mesmo.”  

   Antes, porém, fiquemos com a postagem abaixo: 

____________ 

   A MENSAGEM ABAIXO TRATA-SE DE UMA REFLEXÃO EM 

RELAÇÃO A UMA POSTAGEM QUE FAZIA REFERÊNCIA AO 

NÚMERO DA BESTA, COMO MENCIONADO NO APOCALIPSE 

DE SÃO JOÃO, E QUE, SEGUNDO UMA NOSSA AMIGA DO 

FACEBOOK, TEM UMA CORELAÇÃO MATEMÁTICA COM UM 

DETERMINADO POLÍTICO BRASILEIRO.  

   Vivaldo P. S. Filho Os mesmo Números que 

trazem expectativas para o "mau", podem também 

trazerem grandes esperanças no Bem Maior...  

   Como diria Santo Agostinho: "Os números são 

de Deus"... E ainda podemos ter a lembrança do 

Espírito Emmanuel, por intermédio do inesquecível 

Chico Xavier: "Os números vieram para o 

homem e não o homem para os números."  

https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?fref=ufi
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   Não há dúvidas que a ignorância e a perversidade 

sempre estão a nos espreitar, entretanto, querida 

N., precisamos compreender que o Senhor também 

nos dá a chance e a oportunidade de endireitar o 

que inicialmente estar quebrado ou desconcertado 

em nosso coração, então, criemos forças em nós 

mesmos para mudar de vida, de uma vida atual de 

sombras para uma Eternidade Luminosa com Jesus 

Cristo!...  

   Oremos pelo Brasil e pelo mundo inteiro, que 

clama por Paz e Alegria!...  

   Abraços, e valeu pelo seu estudo dos Números 

(sempre) de Deus!... Rsrs... 

Facebook: 16/10/2018. 

____________ 

   Nota do Autor Espiritual: Esta foi uma específica 

postagem original de Vivaldo P. S. Filho na Página do 

Facebook de uma dedicada companheira e atenta 

visualizadora de nossos livros virtuais, que sempre aparece 

em busca de novos conhecimentos, apenas tendo algumas 

revisões e ajustes visuais para o melhor entendimento e 

conforto de cada amigo leitor... 

____________ 

   Uma vez tendo feito esta pequena ressalva em 

relação ao nosso modo de encarar os sagrados 

Números de Deus, verificando que cada Espírito 

Imortal é o artífice do seu próprio destino, 

sigamos adiante... 
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__O Reino da Caveira de Cristal__ 

  

Episódio: IV 

   Este filme nos revela algo da percepção e da 

criatividade espiritual nos grandes autores 

cinematográficos de Hollywood, que sabem como 

ninguém mesclar romance, aventura, ficção, e 

muita reflexão, em última instância servindo-se de 

apoio para os Espíritos da Luz que sempre estão à 

procura de mentalidades sadias para a propagação 

das grandes Verdades do Infinito... 

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (em inglês: Indiana Jones and the Kingdom of the 

Crystal Skull) é o quarto filme da série Indiana Jones, lançado em 22 de maio de 2008. Como os 

outros filmes da série, teve Steven Spielberg na direção, George Lucas como argumentista e 

produtor e Harrison Ford no papel principal. Lançado dezenove anos depois do filme anterior, o filme 

presta homenagem aos filmes de ficção científica filmes B da época, colocando Indiana 

Jones contra soviéticos agentes liderada por Irina Spalko ( Cate Blanchett ) procurando por uma 

telepática caveira de cristal. Indiana é auxiliado por sua ex-amante, Marion Ravenwood ( Karen 

Allen ), e seu filho, Mutt Williams (Shia LaBeouf ). Ray Winstone, John Hurt e Jim 

Broadbent também fazem parte do elenco de apoio. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones_(franquia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Lucas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harrison_Ford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones_and_the_Last_Crusade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filmes_B
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cate_Blanchett
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caveira_de_cristal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marion_Ravenwood
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karen_Allen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karen_Allen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Shia_LaBeouf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ray_Winstone
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Hurt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jim_Broadbent
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jim_Broadbent
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones_e_o_Reino_da_Caveira_de_Cristal
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____________    

 

   Aqui, neste Disco 1, onde se encontra o filme, 

temos um MENU PRINCIPAL que, em si, já nos 

trás os elementos numérico-básicos para a 

compreensão dos Sinais & Códigos que foram 

inseridos na obra-dvd em estudo pelas Sábias 

Mentalidades do Além para que, por sua vez, o 

nosso serviço de Decodificação viesse não apenas 

sugerir, mas comprovar que existe sim um Poder 

Oculto por detrás destas belas produções 

cinematográficas, tenham sido elas produzidas na 

América do Norte, no Brasil, ou em qualquer outra 

parte do mundo terreno, embora neste momento 

apenas nos detenhamos em seu MENU... 

- Capítulos: 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 
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   Podemos deduzir da seguinte maneira: 

- 1 + 16 = 17. 

   Que naturalmente nos evoca o:  

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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.”  

 

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

Lisboa, Verbo,1974). (O destaque é nosso). 

______________________ 
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Deixando numericamente evidente que São 

Luis de França está realmente de volta, na 

roupagem fisiológica do médium baiano 

Vivaldo P. S. Filho. 

_____________________ 

   “Uma vez tendo observado esta exata 

conexão numérica sobre a atual reencarnação 

de Vivaldo P. S. Filho, no contexto desta obra-dvd, 

não há como desconsiderar a santidade desta tarefa 

que tanto tem intrigado a muitos dos queridos 

leitores, e dentro desse prenúncio de valiosas 

realizações para o Espiritismo contemporâneo, e do 

futuro, vamos nos direcionar para as páginas da 

Codificação Espírita, nos seguintes destaques que 

hão de nos alegrar ainda mais pela forma como 

Allan Kardec foi divinamente inspirado pelo Plano 

Espiritual Superior”: 

________________ 

   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. 

________________ 
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________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas 

da matéria a causa primária da formação das 

coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma 

causa primária.” 

         Atribuir a formação primária das coisas às 

propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito 

pela causa, porquanto essas propriedades são, também 

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

Allan Kardec). (Os grifos são 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. 

________________ 
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   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. 

________________ 

   É claro que não vamos nos deter somente ai, 

porque o que vem nos revela a maravilha dos 

serviços da Espiritualidade Superior: 

- Capítulos: 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

   Que podemos deduzir da seguinte maneira: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 4 + 1 + 3 = 8: O exato mês (8) de agosto da 

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

____________________ 
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   Estamos verificando, somente pelo estudo deste 

MENU PRINCIPAL, a associação astral entre o 

conteúdo desta obra-dvd, pelo menos em linhas 

numéricas-chaves, e a atual VOLTA do Espírito 

São Luis IX, que, por sua vez, na roupagem 

fisiológica do médium Vivaldo P. S. Filho, tem 

oferecido ao Plano Material a oportunidade de 

receberem mensagens de algumas das belas 

Entidades de Luz da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Ante em geral ou Cultural e Ciência), 

evidentemente que abrindo portas para que outros 

estudiosos da Reencarnação possam também dar 

a sua contribuição na decifração destes Códigos 

Secretos de Deus do Espiritismo...  

____________________ 

 

____________________ 
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   Agora vejamos a coisa por um outro ângulo, não 

menos apreciável que os anteriores: 

 - Capítulos: 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

   Que podemos deduzir da seguinte maneira: 

- 1 + 4 + 5 + 8 + 9 + 12 + 13 + 16 = 68. 

   Pois bem, quem tem nos acompanhado há algum 

tempo, pelo estudo atento das obras (e-books) 

anteriores, não deixará de notar o elemento-

chave que aqui se define para nós como um 

verdadeiro milagre dos Céus, mesmo que em linhas 

de pura Matemática: 

- 6. 

- 9 (na inversão do # 6). 

   Ou seja, isoladamente, este enigmático # 6 já 

se constituiria em algo surpreendente, mas, uma 

vez sendo invertido, o teremos como o # 9. 

______Vejamos a seguir______ 

Quando fatalmente se apresentam como 

elementos conectivos com a nova missão de 

São Luis IX (9): 
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OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

   O exato mês seis (6) de junho e o mês nove (9) 

de setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. 

S. Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 
ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 

psicografia de 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, sem desconsiderarmos que o 

enigmático # 9, quando invertido, aparece como 

o # 6...  
 

   Quando também precisamos nos lembrar do 

titulo de família:  
 

São Luis IX (9) de França 
 
 

    



         Livro # 86: “E. Barsanulfo Responde Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
62 

Ed. e-book: 
2018 

________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

reconhece o autor.’ Pois bem! Vede a obra e 

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

acima de si. Por isso é que ele denomina a si 

mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 

de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há de 

ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é 

a causa primária de todas as coisas, seja qual for esse 

nome que lhe dêem. (Nota de Allan Kardec. Os 

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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________________ 

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, Edição da 

FEB. 

________________      

_____Como sabemos_____ 

“O acaso não consta dos desígnios 

superiores.”                                                         

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

________ 
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   Mesmo já um tanto satisfeitos por tamanha 

riqueza numérica-chave, não podemos deixar 

escapar a oportunidade de fazer alguma coisa a 

mais, sempre pelo bem da Ciência Espírita, embora 

aqui estejamos nos debruçando sobre uma obra-

dvd que em tudo nos faz refletir quanto às 

inumeráveis possibilidades do Pensamento Espírita, 

sendo a sua parte filosófica um precioso manancial 

de reflexões sobre o nosso futuro para Além da 

simplória vida na Terra: 

- 1 + 4 + 5 + 8 + 9 + 12 + 13 + 16 = 68. 

   Agora, poderemos facilmente deduzir da seguinte 

maneira: 

- 9 (na inversão do # 6 original) + 8 = 17. 

   Que naturalmente nos evoca o:  

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).  

___________ 
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______Vivaldo P. S. Filho______ 

 

______São Luis de França______ 

E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra                                 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 
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   Temos sempre afirmado que, por meio de São 

Luis IX - Vivaldo P. S. Filho, apenas temos o 

compromisso de revelar um pedacinho do lado 

oculto dos Códigos Secretos de Deus do 

Espiritismo, não acolhendo em nossos corações a 

pretensão de fazer tudo ou da maneira mais 

acertada, longe disso, pois o que temos em mente é 

apenas endereçar aos queridos irmãos do Plano 

Material a nossa insignificante participação, já que 

outros poderão fazer melhor do que temos feito, 

pois na Terra, como no Mais Além, existem muitos 

trabalhadores da Seara de Jesus que sempre 

estão em busca de novas aventuras que possam 

ilustrar ainda mais a riqueza da Vida Imperecível. 

   Que Oxalá salve também a Filosofia Espírita. 

 

Camille Flammarion  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22-23 de outubro de 2018) 

   Nota do médium: Fica claro que os nossos Espíritos 

Amigos prezam pela modéstia, visto que eles poderiam 

muito bem dar prosseguimento aos seus estudos, 

embora também se preocupem muito com a minha 

saúde psíquica e física, dando-me o tempo necessário 

para o devido descanso, mas sempre acolhem em seus 

corações o desejo de ver outros encarnados e 

desencarnados participarem desta tarefa que, a rigor, 
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pertence à Falange da Verdade, se bem que, o quanto 

possível, me estimulem a seguir a frente, mesmo que 

seja pelas abençoadas mãos de outros Benfeitores da 

Vida Maior, que integram esta mesma Falange de Luz, 

até que outros médiuns e pesquisadores da Terra 

venham ao nosso encontro de Cultura e Ciência do 

Astral, ampliando assim o nosso singelo esforço. 

   Como vimos, o querido benfeitor Frammarion deixou 

para outra época, ou quem sabe até para outros 

investigadores da Reencarnação Programada a 

graciosa tarefa de DEVASSAR MATEMATICAMENTE o 

conteúdo desta especifica obra-prima da cinematografia 

Hollywoodiana.  

 

As grandes estrelas e estros do passado, hoje desencarnados, 

embora alguns ainda vivos e em estado de Emancipação da Alma, 

vão se revezando por nosso modesto intermédio mediúnico, 

ofertando-nos suas mensagens de amor e paz com a intenção de 

nos fortalecer o sentido de Imortalidade, e neste aspecto entra em 

cena a “Numerologia Espírita”... 
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______Uma ousadia mediúnica!______ 

   Eu sei muito bem, ou pelo menos tento perceber, 

quando é chegado o momento de parar, entretanto a 

curiosidade sempre fica me atormentando o cérebro, e 

agora não é diferente, pois uma vez tendo concluído os 

textos acima, dele e meu, achei que deveria “dar uma 

olhadinha” (risos) no conteúdo deste especifico DVD, 

pelo menos na parte que diz respeito a nossa atual 

reencarnação, que tem haver com o dia (10) e o mês 

(7) de julho do meu nascimento, e com isto me 

deparei... 

 

Hoje, vemo-nos também envolvidos numa enorme façanha, 

verdadeiramente garimpando os Segredos dos Céus. 

   Consultemos os registros de tempo do Episódio IV, 

como sincronizado na versão brasileira de 2008 (SPD 

1488) PARAMOUNT, do DVD: “INDIANA JONES E O 

REINO DA CAVEIRA DE CRISTAL” (DISCO 1), duração 

total de 122min, e fiquemos mais uma vez atordoados 

com o que vamos encontrar a partir deste enigmático 

dvd – em sua edição especial com 2 discos: 
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- O TEMPO EXATO ‘ONDE COMEÇA’ ESTA ESPECIFICA 

PASSAGEM DE TEMPO: 0:17:00 DO DVD: “INDIANA 

JONES E O REINO DA CAVEIRA DE CRISTAL” (DISCO 

1), DENTRO DO CINCRONISMO DA IMAGEM CORRIDA: 

EXATAMENTE: 0:17:00. 

   A cena: Um enorme e poderoso clarão luminoso 

saído de um carro-foguete que segue, com Indiana 

Jones dentro, por obscuro túnel... 

   Conclusão: Verificamos ai, neste momento definido 

pelo Mais Alto: QUE (SEMPRE!) EXISTE UMA LUZ NO 

FIM DO TÚNEL, como se os Benfeitores da Vida Maior 

desejassem nos assegurar o futuro glorioso que nos 

aguarda a todos, embora ainda as duras dificuldades 

que fazem estremecer os corações viventes do Plano 

Material. 

____________________ 

   Nota: O aparelho Reprodutor de CD/DVD (não 

profissional) utilizado para fazer estas anotações de 

cronometragem de tempo é do modelo: SONY, DVP-

SR370, de propriedade do médium. 

____________________ 

   Para nós, simples mortais, que geralmente vamos 

trilhando a existência terrena pendendo para um lado 

quanto para o outro, entre a luz que sempre alegra e 

nos fortalece a Alma e a sombra que nada mais faz do 

que nos causar dor e sofrimento, nada melhor do que 

recordarmos que Nosso Senhor Jesus Cristo foi, é e 

será sempre o divino farol de nossas vidas... 
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   Enfim, não podemos perder a fé em dias melhores, 

mesmo porque os Espíritos da Luz estão a nos proteger 

e nos guiar, com Jesus, e para Jesus, por meios que, 

por enquanto, estamos longe de imaginar. 

   É isto o que tínhamos a acrescentar aos preciosos 

apontamentos realizados pelo Espírito C. Frammarion, 

que generosamente nos deu a oportunidade de 

desvendar, com ele, os elementos-chaves em mais 

esta obra-dvd a partir de números, cálculos, e enredo. 

   Muita paz. 
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_____ _____ 

 

_________________ 

Nada mais posso desejar das forças imponderáveis do UNIVERSO a 

minha frente senão um passo que eu possa dar, medido pela presença 

do amor em meu coração. Realmente, seria um terror para qualquer um 

de nós, andarilhos da Eternidade, se tentássemos revirar os seus 

inesgotáveis segredos sem este sentimento que nos irmana uns aos 

outros, diante de Deus. – Waldo Vieira (Espírito). 

_________________ 

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

julho de 2015) foi um médico, médium e autor brasileiro, mais conhecido por ser o 

propositor da Conscienciologia e Projeciologia. Já na sua infância Vieira 

supostamente começa a ter suas primeiras manifestações mediúnicas, tornando-

se conseqüentemente adepto do Espiritismo. Afirma-se que sua primeira projeção 

consciente ocorrera com nove anos de idade. 

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

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

_Filosofia Espírita_ 

 

Apresentação # 5 

   Hoje, nós vamos tratar do mesmo assunto que 

tratamos na vez anterior, no Livro # 85, se bem 

que dessa vez faremos uma incursão nos dados 

numérico-matemáticos existentes numa jornada 

entre a cidade natal de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX) e a cidade natal de Francisco C. Xavier 

(Allan Kardec), a primeira: Salvador/BA, e a 

segunda: Pedro Leopoldo/MG, com isso deixando 

bastante claro que os seus nascimentos não foram 

patrocinados pelo Plano Espiritual Superior somente 

com vias de “quebrar um galho”, longe disso, 

quando tudo nos levará a acreditar que as coisas 

foram acertadas de maneira precisa, e antecipada, 
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embora outros esquemas numéricos possam ser 

aproveitados segundo o interesse de cada 

investigador da nova Ciência da Concordância 

dos Números, ciência esta pressentida por Allan 

Kardec nas páginas da sua muito bem articulada 

“Revista Espírita”: 

A Cidade São Salvador e a Cidade de Pedro 

Leopoldo...                                                              

Um caso que não é obra do acaso! 

_______________ 

 

18 h 54 min (1.379 km) 

via BR-116 

Rota mais rápida no momento, desvia de via fechada em MG-424 

  Este trajeto possui pedágios. 
 https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Pedro+Leopoldo+-+Dr.+Lund,+Pedro+Leopoldo+-

+MG,+33600-000/@-15.8970241,-

45.977267,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!2

m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0xa6639543aee371:0x77a882875d488ea5!2m2!1d-

44.041371!2d-19.6194826!3e0  

(Acessado pelo médium em 23/10/2018. O destaque é nosso.) 

_______________ 

   Vejamos o que poderemos encontrar a partir nos 

dados acima: 

https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Pedro+Leopoldo+-+Dr.+Lund,+Pedro+Leopoldo+-+MG,+33600-000/@-15.8970241,-45.977267,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!2m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0xa6639543aee371:0x77a882875d488ea5!2m2!1d-44.041371!2d-19.6194826!3e0
https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Pedro+Leopoldo+-+Dr.+Lund,+Pedro+Leopoldo+-+MG,+33600-000/@-15.8970241,-45.977267,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!2m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0xa6639543aee371:0x77a882875d488ea5!2m2!1d-44.041371!2d-19.6194826!3e0
https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Pedro+Leopoldo+-+Dr.+Lund,+Pedro+Leopoldo+-+MG,+33600-000/@-15.8970241,-45.977267,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!2m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0xa6639543aee371:0x77a882875d488ea5!2m2!1d-44.041371!2d-19.6194826!3e0
https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Pedro+Leopoldo+-+Dr.+Lund,+Pedro+Leopoldo+-+MG,+33600-000/@-15.8970241,-45.977267,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!2m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0xa6639543aee371:0x77a882875d488ea5!2m2!1d-44.041371!2d-19.6194826!3e0
https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Pedro+Leopoldo+-+Dr.+Lund,+Pedro+Leopoldo+-+MG,+33600-000/@-15.8970241,-45.977267,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!2m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0xa6639543aee371:0x77a882875d488ea5!2m2!1d-44.041371!2d-19.6194826!3e0
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- Tempo da viagem entre a cidade de Salvador e o 

Pedro Leopoldo: 18 h 54 min.  

   A primeira vista, a mecânica poderá parecer algo 

surpreendente, alguma coisa fora do contexto, 

porém mais surpreendente ainda será o seu 

resultado, que se baseia num encontro formal de 

elementos-chaves tão universais quanto os que já 

foram apresentados anteriormente... Sigamos com 

a nossa investigação: 

- Distancia entre a cidade de Salvador/BA e Pedro 

Leopoldo/MG: 1.379 km. 

   Inicialmente, podemos deduzir assim: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

___________ 

    

___________ 
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   E logo depois, seguindo a ordem dos fatos sempre 

universais para a VOLTA de São Luis de França, 

vamos nos deparar com: 

- 10 (dos # 1 & 7): O exato dia (10) do 

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

- 7 (dos # 1 & 7): O exato mês (7) de julho do 

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

___________ 

   E dando prosseguimento ao nosso esquema de 

desvendamento dos códigos secretos para a 

nova reencarnação de São Luis, vamos nos deparar 

com os seguintes fatos numérico-chaves, a partir 

dos dados acima: 

- 1 + 5 (do tempo) = 6. 

- 9 (da quilometragem: 9). 

- 9 + 3 (da quilometragem: 3)= 12. 

______Vejamos a seguir______ 

Quando fatalmente se apresentam como # 

conectivos com a nova missão de São Luis IX: 

OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

   O exato mês seis (6) de junho e o mês nove (9) 

de setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. 

S. Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 
ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 
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Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 

psicografia de 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, sem desconsiderarmos que o 

enigmático # 9, quando invertido, aparece como 

o # 6...  
 

   Quando também precisamos nos lembrar do 
titulo de família:  

 

São Luis IX (9) de França 
 
 

     

___________ 

   Waldo 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 23 de outubro de 2018) 
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   Nota do médium: Então, como pudemos ver, tudo 

vai se desenvolvendo como numa maravilhosa 

correnteza de milagres numéricos & matemáticos 

que universalmente asseguram a VOLTA do Espírito 

de São Luis de França, e naturalmente a sua conexão 

com a missão mediúnica de Francisco C. Xavier, que 

seguramente foi a reencarnação do Codificador do 

Espiritismo. 

   Uma coisa que não escapou aos olhos do nosso 

querido Waldo, mas que ele achou por bem que ficasse 

sob os nossos cuidados, eu creio que para dar um certo 

ar de aventura, já que o caso aqui pode ser comparado 

ao meu gosto pelo inusitado (risos), que sempre, ou 

quase sempre, me leva a devassar mais alguma coisa 

além do que os Amigos Espirituais vão fazendo... 

   E pela generosidade dele, vejamos algo muito 

interessante a partir desses mesmos dados encontrados 

por nós pelo Google: 

18 h 54 min (1.379 km) 

via BR-116 

Rota mais rápida no momento, desvia de via fechada em MG-424 

   Teremos... 

- 1 + 1 + 6 (da BR-116) = 8: O exato mês (8) de 

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

- 4 (da fechada em MG-424): O exato mês (4) de abril 

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

___________ 

    E logo a seguir:  



         Livro # 86: “E. Barsanulfo Responde Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
78 

Ed. e-book: 
2018 

- 2 (da fechada em MG-424): O exato dia (2) do 

nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec). 

- 4 (da fechada em MG-424): O exato mês (4) de abril 

do nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec). 

   ___________ 

   Enquanto na soma destes dois simbólicos #: 2 + 4 = 

6: O exato mês (6) de junho da desencarnação de 

Chico Xavier (Allan Kardec)... E nós já sabemos muito 

bem o que representam estes dois enigmáticos # (6 & 

9) na Missão de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

   E assim, meus amados leitores, nos damos por 

satisfeitos, pelo menos por enquanto (risos). 
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____ ____ 

 

_________________ 

A crise da mediunidade, em termos de tarefa, aparece quando o sujeito 

já se encontra em vias de dar provas mais ou menos consistentes sobre 

a sua capacidade psíquica. Não creiamos que os Guias, que são muito 

sábios e precavidos, possam desconsiderar o receio dos seus agentes 

encarnados em relação a si mesmos, e ao que vem do Invisível, pela 

bondade de Deus. – Carlos B. Loureiro (Espírito). 

_________________ 

Mina "Margery" Crandon (1888 – 1 de Novembro de 1941) foi esposa de 

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

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

Walter Stinson. 

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

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

  Eu gostaria imensamente de poder afirmar para 

os nossos queridos amigos do plano terreno que: 

   - Daqui a uma semana, tudo estará melhor para 

todos, para os bons quanto para os que ainda 

teimam em caminhar pelos tortuosos caminhos da 

ignorância. 

- Dentro de um mês, todas as dificuldades que 

dizem respeito ao sentimento e à emoção serão 

solucionadas como num passe de mágica, como se 

as ocorrências do coração se subvertessem perante 

a ordem e a orientação do bom senso, que sempre 
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impõe justos limites às nossas insistentes 

artimanhas de caráter e moral. 

__________________ 

  

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

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

faculdades psíquicas, foi a reencarnação de Santa Marta.  

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

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

das mulheres que acompanharam Jesus no calvário e na ressurreição. 

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

__________________ 

    Enfim, se avaliando a psicologia delinqüente da 

maioria dos seres, por mais que compreendamos e 

toleremos as loucas paixões dos que aí habitam, 

como podemos acreditar que o nosso sufoco e a 

nossa perturbação deixariam de existir somente por 

um ato simples e espontâneo de nossa enganosa 

vontade enfermiça, estejamos reencarnados em 

pleno solo planetário ou já transitando pela Vida 

Espiritual? 

   Por isto, estamos sempre renovando as nossas 

petições a Deus, para que Ele, na sua Bondade Sem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Personagens_b%C3%ADblicos
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XI#11:1
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XI#11:1
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XII#12:2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Bet%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%A2nia_(Israel)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marta_de_Bet%C3%A2nia
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Limites, possa nos endereçar alguma gota de sua 

benevolência, para que no ápice de Sua 

generosidade por nós nada mais desejemos, pelo 

próprio esforço, que não seja o dom da Fé, da 

Esperança e da Caridade, que haverá de nos 

elevar o Espírito a níveis melhores de entendimento, 

retirando-nos da tragédia da descrença quanto do 

egoísmo, que somente nos faz sentir como 

ambulantes marionetes da vida, quanto da morte. 

    

   Ainda que defrontando-nos com dificuldades 

quase insuperáveis, recordemos Jesus na Cruz, que 

acreditou até o último momento na Salvação do 

Mundo inteiro. 

   Ele, sem dúvida, crer e espera de nós. 

  Façamos a Caridade! 

Mina 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de outubro de 2018) 
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   Nota do médium: Esta grande Mensageira da Vida 

Maior, Mina Crandon (Santa Marta), por mais que 

deseje dar um ar de firmeza em suas palavras, deixa a 

descoberto todo o carinho e toda a sua bondade para 

com cada um de nós, que transitamos ainda pelos 

tormentosos caminhos da existência material, já que 

pude perceber nela, além de algo das suas delicadas 

irradiações magnéticas contornando o seu belíssimo 

corpo físico-astral, as tocantes lágrimas de uma 

verdadeira Matrona de Luz, de queixo tremulo, é 

verdade, como se estivesse tentando me esconder o 

lirismo de suas boas intenções, com o seu corpo astral 

pendendo para frente, levemente e dolorosamente 

caindo sobre si mesmo, deixando-me evidenciado que 

eles, os Espíritos do Bem, tocam-se de profunda 

piedade pelos irmãos da Terra que, assim como eu 

mesmo, na minha pobre condição moral, ainda não 

conseguiram se encontrar consigo mesmo, esquecidos 

que estamos diante da suprema necessidade de 

crescermos espiritualmente, amando a todos sem 

distinção e agindo sempre no bem. 
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____ ____  

 

   Cristina de Bolsena, também conhecida como Cristina de Tiro ou, na Igreja 
Ortodoxa como Cristina, a Grande Mártir é uma cristã do século III venerada 
como mártir... Escavações arqueológicas de um cemitério subterrâneo 
construído sob o seu túmulo mostraram que ela já era venerada em Bolsena no 
século IV. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir_crist%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristina_de_Bolsena
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Apresentação # 7 

  Em nome da Mãe Santíssima, peço piedosamente 

por todos aqueles irmãos sofridos e amargurados 

que, pelo Mundo, caminham sob o peso e a tortura 

de uma cruz, quase insuportável. 

   Peço, sim, rogo encarecidamente aos mais 

afortunados da experiência planetária que olhem e 

zelem pelos que vagueiam pela Terra, tristes e 

melancólicos, pedindo de nós o orvalho bendito de 

nossas atenções. 

   Nada tenho de mim mesma que possa ser 

utilizado como paga deste pequenino aconchego do 

coração, A CARIDADE, mas se não perderem 

tempo desnecessário com as coisas da própria vida 
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e forem salvar a vida de outros seres, mais 

miseráveis que nós mesmos, podem acreditar, 

meus amigos, que terei toda a satisfação em pedir 

ao Cristo Amado que lhes deposite a fortuna 

incalculável do meu próprio amor na conta bancária 

espiritual de cada um de vocês em particular, pois 

se sou ousada o suficiente para contar com o meu 

sentimento em beneficio de alguém, eu que nada 

tenho de mim mesma, e nada valho, serei 

necessariamente audaciosa para repartir o Pão da 

Vida de Jesus com todos aqueles que ouvirem e 

atenderem ao meu pedido. 

 

____Santa Cristina____ 

   Não há riqueza no Universo inteiro que seja maior 

do que as nossas boas intenções. 
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   Contemos com elas, com as nossas boas 

intenções, toda vez que alguém estiver pedindo a 

nossa colaboração, já que se o Bem é dom de Deus, 

as boas intenções é patrimônio que os Espíritos 

Imortais podem utilizar a qualquer momento que 

seja convocado a servir. 

 

   Por amor a Deus, pensemos nisto com atenção. 

   Entretanto, se ainda não formos suficientemente 

capacitados moralmente a dar e a servir de bom 

grado, ainda assim façamos o bem, pois cada 

gesto de caridade que enderecemos a alguém, 

que vagueia na dor da solidão e treme na lastima 

do desespero, sempre será contado em nosso 

beneficio, já que Deus reconhece o tesouro de 

qualquer obra benemérita. 

Cristina 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de outubro de 2018) 
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   Nota do médium: A minha surpresa também tem 

sido grande em poder receber a visita destas gloriosas 

Entidades Superiores, especialmente por verificar que, 

na maioria das vezes, são personagens da História 

humana inéditas para mim. 

 

As Sereias na Mitologia Grega 

   Uma das coisas que mais me chamaram a atenção 

quando eu fui verificar, no Google, algo da identidade 

deste Espírito de Luz, em torno da sua existência física 

entre os humanos, foi o fato de ela aparentemente ser 

contada como se tivesse sido uma lenda, algo ainda 

não comprovado pelos historiadores, isto em relação a 

sua vida apostolar como uma mártir da Cristandade, 

entretanto ela mesma me deu uma dica sobre estas 

ocorrências especulativas tão ao gosto dos que amam 

os contos fantásticos da experiência planetária: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9kMSrmaHeAhUJHpAKHf2yC7UQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.mitologiaonline.com%2Fmitos-lendas-historias%2Fsereias%2F&psig=AOvVaw2HYWNbAipsWgn57GcfamjG&ust=1540543327753039
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________________ 

 “Podemos dar como exemplo os fatos inebriantes das 

lendas épicas gregas, que para a grande maioria, por 

enquanto, não passam de sonhos e fantasias que ora 

comovem e ora inebriam os corações havidos por 

aventura e romance (risos), entretanto, para nós que já 

nos encontramos do Lado de Cá da Vida, e mesmo para 

muitos médiuns clarividentes reencarnados, tudo se 

acomoda perfeitamente com o que existe de mais real 

dentro do curso natural das nossas múltiplas e 

complexas experiências espirituais.” 

________________ 

   Portanto, fica aqui este pequeno registro mediúnico 

acerca da realidade de sua identidade e da sua 

grandeza moral, que sinceramente esperamos toque 

fundo o coração dos nossos leitores, assim como tocou 

o meu. 

 

   Que o Cristo nos abençoe. 
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O Prefácio de                                                          

 

_______________ 

 

_______________ 

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  

   O nosso estudo não pode e nem deve parar! 

Evidentemente, que se o nosso querido Vivaldo, por 

qualquer motivo que seja, fique impossibilitado de 

continuar com esta tarefa que nos comove e 

empolga tanto, que revela algumas de suas Vidas 

Sucessivas, por meio de CÓDIGOS SECRETOS DE 

DEUS inseridos pelos Espíritos de Luz nas Obras do 

Espiritismo, vamos ter que dar prosseguimento por 

algum outro companheiro encarnado que esteja, ou 

venha a ficar, desejoso de trabalhar com afinco e 

desprendimento numa causa que verdadeiramente 
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pertence ao Espírito da Verdade,   embora, só 

de imaginar isso, ver o nosso médium se afastando 

de nós, seja por uma desencarnação ou por falta de 

tempo, condições físicas, enfim, por qualquer 

motivo, o nosso coração vivamente estremece de 

dor e angustia, pois nem ele tem percebido como a 

sua presença magnética tem sido um motivo de 

alivio para os seus Guias e Protetores da Vida Maior, 

que necessitam do calor de seu amor, e do de todos 

que, assim como ele, vem humildemente se 

esforçando para servir à Jesus Cristo por meio do 

Espiritismo!  

    Aqui, vamos dando prosseguimento aos volumes 

anteriores que comporão esta COLEÇÃO EM 12 

LIVROS (E-books), oferecendo aos amigos terrenos 

mais algumas MENSAGENS DE LUZ por alguns dos 

benfeitores espirituais que continuam auxiliando o 

médium, como: Emmanuel, Humberto de Campos, 

Camille Flammarion, Waldo Vieira, Mina Crandon, 

Santa Cristina, André Luiz, quanto a primeira parte 

de uma instrutiva Entrevista com Euripedes 

Barsanulfo, sempre no desejo de fazer o melhor 

pelos nossos leitores!... 

   Muita paz a todos.     

 Veneranda   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de outubro de 2018) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade 

Veneranda usa de um pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André 

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

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

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

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

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

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

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou 

célebre pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de 

pães em rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a 

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

Batista. 

________________________ 

   

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

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

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

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

Veneranda Entrevista  

“E. Barsanulfo”  

__________ 
 

  

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

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

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

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

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

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

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

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

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

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

Eurípedes 

Barsanulfo                

Por Veneranda 

     
Somente seremos consideradas Criaturas Inteligentes, humanamente 

aceitáveis em níveis de consciência do Astral Superior, quando já 

pudermos comprovar, por obras verdadeiras no bem de todos, que em 

nosso Espírito já existe a luz do Amor Bendito, que haverá de se irradiar 

a partir do nosso coração, que deve estar sempre desejoso de enobrecer 

a Vida de Deus por meio de si mesmo.                                                                                      

– Santo Agostinho                                                                               

Entrevista realizada entre os dias 25 & 26 de outubro de 2018. 
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1) Meu querido, Eurípedes, minha estima por 

você tem me dado a graciosa oportunidade 

de continuar lhe importunando, quando 

reconheço que o seu tempo é tão precioso 

quanto um tesouro de vivas realizações 

cristãs, servindo-me da sua tolerância e da 

sua extrema gentileza para saber um pouco 

mais de como vai se desincumbindo nesta 

tarefa santíssima de divulgação das Verdades 

de Jesus pelo Espiritismo, então, tens como 

nos dizer alguma coisa a mais sobre isto? – 

Neste momento da sua introdução, e doce 

Benfeitora Veneranda lhe pede desculpas pelo 

tom formal de sua pergunta inicial, deixando 

a descoberto o respeito que ela lhe devota... 
 

R- Minha irmã! Sem qualquer esforço de 

minha parte, posso lhe garantir que, aqui, 

quem está na condição do mais pobre de sua 

própria Autoridade Moral sou eu mesmo, e 

não adianta de esquivar, pois quem já tem 

um pouco de lucidez e algum conhecimento 

histórico há de reconhecer quem de nós dois 

é o servo e quem é o senhor, ou senhora, 

com todo o respeito que nos merece este 

título e que imediatamente nos evoca a figura 

magnânima de Jesus, o Senhor Supremo de 

Nossas Vidas... – Ambos sorriem. 
 

Para dizer a verdade, nem tenho percebido 

direito o tempo passar, quando tenho sobre 



         Livro # 86: “E. Barsanulfo Responde Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
97 

Ed. e-book: 
2018 

os meus ombros uma enorme cruz que me 

faz refletir quanto ao fato do quanto ainda 

preciso fazer para me melhorar como homem 

e como Espírito liberto, e que naturalmente 

não tem me dado muito tempo para pensar 

em descansos ou paradas desnecessárias, 

principalmente quando reconheço que 

somente pela minha tarefa do bem, por mais 

simplória que possa representar em relação 

aos que vão seguindo mais a frente, é que 

terei condições de vê-la, a minha santa cruz, 

diminuindo gradativamente de peso, e dentro 

desse contexto de lutas cotidianas e tarefas 

inadiáveis vou seguindo com os demais 

companheiros de tarefas evangélicas de 

nosso plano de ação, tentando, o quanto 

possível, converter as sombras que nos 

entorpecem, a seres rastejantes como eu 

mesmo, em benditas luzes, que haverão de 

aclarar o nosso próprio destino, e daqueles 

que já nos escutam, mesmo que somente 

pelos sinais das batidas do coração astral, 

por estarem elas sendo tocadas pelas harpas 

do Amor, do verdadeiro amor que nos 

irmana num mesmo ideal de existência 

pacificada e feliz, independentemente de 

estarmos na Vida Espiritual ou no Plano 

Material. 
 

Mas, como você mesma muito bem sabe, 

sempre é muito difícil para nós, os Espíritos 
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Amigos, convencer os corações humanos da 

Terra apenas pela sintonia do sentimento, 

quando, de uma maneira geral, sabemos que 

por estarem existindo num habitat muito 

diverso do nosso, que nos toca antes, e 

acima de tudo, pelo sabor das emoções 

divinas, precisam, e muito, de uma ação mais 

objetiva de nossa parte para se verem 

envolvidos em nossos desejos, que são os de 

lhes vermos evoluindo humanamente e 

espiritualmente, se dispondo definitivamente 

a Subirem conosco pela verticalidade – se 

assim podemos nos expressar em relação à 

Vida Universal –, da Imortalidade afora... 
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2) Eu acredito que os nossos amorosos e 

atentos leitores haverão de serem tocados 

bem no fundo da alma, quanto nós mesmos 

que estamos aqui diante de um Benfeitor 

Espiritual tão querido, não somente tocados 
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pela delicadeza de sua palavra, que sempre 

nos encanta pela sabedoria e pelo lirismo 

cristão, mas especialmente pelo dom que tem 

de nos avivar a chama do trabalho sem 

descanso, algo que tanto tem sido colocado 

de lado pela maioria dos nossos irmãos 

sediados temporariamente na Esfera da Terra 

Material, mas claro que existe sim um 

enorme contingente de criaturas lutando pela 

melhoria da vida planetária quais verdadeiros 

heróis da vanguarda espiritual do planeta, 

entretanto deu pra sentir que você se 

esquivou de relatar pormenores desse seu 

serviço, que tanto tem lhe tomado tempo e 

lágrimas, já que não podemos descartar que 

na luta, mesmo na boa luta, quando fazemos 

tudo por amor, não escapamos do fatalismo 

da dor e sofrimento, enfim, pelos perigos que 

nos envolvem qualquer combate entre o bem 

e o mal, especialmente levado a efeito Entre 

os Dois Mundos. 
 

O que tens a nos dizer sobre isso? 
 

R- As tarefas que são levadas a efeito do 

Lado de Cá da Vida, podem parecer muito 

complicadas aos olhos e sentidos dos nossos 

amigos terrenos, principalmente quando 

entra em jogo a nossa segurança pessoal, 

embora quem viva na Terra, pelo menos em 

linhas gerais, já deve estar inteirado que nem 
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sempre é interessante para quem exerce o 

poder de investigar e prender, julgar e 

condenar, ou então absolver, tornarem 

público o que, a rigor, deva ser conduzido no 

silêncio da sua tarefa, mesmo porque, em 

dias como estes, pasmem, quando vemos 

tantas pessoas encarnadas se utilizando dos 

sábios conselhos e informações ministrados 

pelos Espíritos de Luz para se aproveitarem 

de alguma coisa em seu único beneficio, 

drasticamente distorcendo o que é bom, nada 

mais sensato do que deixarmos determinados 

assuntos para serem tratados apenas com os 

nossos queridos medianeiros, quando estes já 

estiverem realmente capacitados a 

compreenderem e aceitarem determinadas 

instruções de nossa parte... 

 

            O Presidente Richard Nixon & Elvis Presley, em 1970. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO35-D5aTeAhUBf5AKHeC4D08QjRx6BAgBEAU&url=https://www.telegraph.co.uk/films/2016/06/20/elvis--nixon--the-true-story-of-how-the-king-met-the-president/&psig=AOvVaw0HO_mwCSIaiCq9et_j9SYa&ust=1540666739211878
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O que pensar de um simples homem que na 

condição de um minúsculo professor, não 

pela profissão em si mesma, que é grandiosa, 

mas pela sua própria condição moral, ao 

passar para Outro Lado da Vida recebe a 

incumbência, da parte dos seus Amigos 

Espirituais, de realizar incursões sobre a face 

do Planeta Material com a intenção de revirar 

o que vão nas intenções de cada espírito 

humano, por exemplo, tendo que travar 

embates gigantescos com Entidades 

desencarnadas altamente intelectualizadas, 

muito astutas, no intuito de minimizar ao 

máximo a ação do hospedeiro espiritual 

negativo que vive em condição de 

vampirismo sobre os habitantes terrenos? 
 

E olha que isto não é coisa fácil de ser 

realizada, mesmo que estejamos capacitados 

pela especializada tecnologia do Mundo 

Espiritual Superior, pois além do contato 

físico, que deve ser evitado ao máximo, 

existe a possibilidade de os Espíritos sombrios 

nos perceberem a presença astral por 

técnicas por eles também aprimoradas no 

decorrer dos milênios na utilização da força 

bruta quanto no desenvolvimento de suas 

ciências satânicas, o que não apenas nos 

invalidaria o esforço como também poderia, 

ou poderá, nos causar baixas mortais, 

obvio, porque deste Outro Lado existem as 
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desencarnações, seja por morte natural ou 

provocada, já que nada mais somos que 

homens e mulheres vivendo em outros níveis 

atômicos. 

 

 

3) Então, como um modesto professor do 

interior das Minas Gerais, sem que antes de 
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desencarnar tenha tido uma instrução nesta 

área de investigação, possa agora estar 

atuando, segundo entendo, com tamanha 

desenvoltura e se arriscando com seres 

altamente sombrios do Além-Túmulo? 
 

R- Graças a Deus, eu tive a benção do 

Espiritismo em minha vida, que de maneira 

deliciosamente radical me deu uma cultura 

que abrange muitos aspectos da existência 

material e espiritual, por isto, minha bela 

irmã, o que se dará com qualquer outro 

estudante de Espiritualidade, me vejo agora 

capacitado a fazer determinadas incursões 

profissionais que, aparentemente, em nada, 

ou quase nada, tem haver com a minha 

formação anterior... Eu sei que cada caso 

variará de conformidade com cada 

personalidade, mesmo porque tem pessoas 

na Terra que “devoram” livros e filmes sobre 

este tema e que, ao chegar por Aqui, depois 

da morte, nem de longe pensam em atuar na 

área a que foram tão ligados na Terra por 

força do romantismo, ou, quem sabe, do 

fascínio pelo inusitado. 
 

Eu tiro isto por você mesma (risos), que tem 

estudado muito sobre estes intricados 

esquemas de espionagem e contra-

espionagem, mas que, de si mesma, não 

teria coragem de passar um minuto que fosse 
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ao lado de 007, o heróico James Bond da 

cinematografia humana, e da nossa também, 

diga-se de passagem. – Risos dos dois. 
 

O que posso transmitir de imediato, em 

relação as minhas atividades atuais, é que 

tenho tido muito serviço a fazer dentro 

mesmo dos arraiais doutrinários da Terceira 

Revelação, que infelizmente tem tomado 

atitudes muito distintas daquelas que foram 

inicialmente testemunhadas por Allan Kardec, 

que são a de primar por uma ação decidida 

na verdadeira Evangelização das criaturas, 

sem que haja (mesmo que mentalmente!), 

por parte de qualquer um, seja dirigente, 

médium, ou colaborador, qualquer vontade 

de se destacar mais do que o Cristo, pois 

infelizmente temos encontrado em todas as 

partes pessoas, nossas irmãs na causa, que 

procuram a todo custo de destacarem diante 

dos demais, e o pior é que tomam esse tipo 

de atitude desconsiderando completamente a 

capacidade e o real valor dos outros, ou 

seja, além de desejarem aparecer, por meio 

de um destaque ilusório, fazem de tudo 

para inviabilizar o trabalho e o esforço de 

quem realmente tem algo a acrescentar na 

Doutrina... 
 

Outros Amigos Espirituais tem relatado estes 

casos por médiuns diferentes, entretanto faz-

se necessário que toquemos mais uma vez 
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neste assunto, que por si só é bastante 

desagradável, mas a nossa modesta intenção 

é que a nossa voz venha a ecoar unida a dos 

outros colaboradores sinceros do Espiritismo, 

mesmo porque o que está por detrás de tudo 

isso é exatamente um sistema complexo e 

perverso de espionagem do Mundo Espiritual 

Inferior, que infiltram os seus agentes nos 

Centros Espíritas, aparentemente com a cara 

de quem está precisando e desejando se 

melhorar moralmente, mas que na verdade 

nada mais querem senão a derrocada 

espiritual e completa, pela elitização, dos 

encarnados em nosso ambiente doutrinário... 

 

4) Entendo muito bem a situação... E como 

evitar que este tipo de coisa aconteça, ou 

volte a acontecer? 
 

R- Bela sacada a sua, querida Nat! 

 

Os nossos irmãos de crença, sem demérito 

algum para quem os produz, mediunicamente 

ou não, tem se dedicado mais a ler livros 

romances do que estudarem os que foram 

produzidos pelas mãos de Allan Kardec... 

Com exceção dos livros psicografados por 

Chico Xavier, pouquíssimos estão se dando 

ao esforço de pegar e irem fundo nas obras 

cunhadas pela mente ilustre e sensata do 

Codificador, e aqui destaco a coleção 
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completa da “Revista Espírita”, em 12 

VOLUMES, o que acabaria por fazer com que 

os seus leitores tocassem a mente de Kardec 

pela sintonia fina direta com ele, a partir daí 

deixando os seus pensamentos menos 

vulneráveis a ação de Espíritos infelizes, que 

seriam levados a se melhorarem, pelo 

conteúdo do que estariam estudando 

junto com os irmãos encarnados, mente a 

mente, coração a coração, ou a voltarem 

para os antros infernais de onde vieram...  
 

Se me permite dar um bom conselho, peço 

aos leitores que, em suas preces ao Cristo, 

lembrem-se de endereçar suas vibrações a 

Allan Kardec, que espera muito dos espíritas, 

que são chamados pela consciência a darem 

o melhor de si pela CARIDADE, sem distinção 

de crença, nacionalidade, classe social, raça, 

opção sexual, e assim por diante!... Pois 

somos todos filhos do Altíssimo! 

________________ 

    Muito grata, meu querido EURÍPEDES, por esta 

preciosa oportunidade em podermos lhe ouvir e 

compartilhar a presença amiga e fraternal. 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de outubro de 2018) 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

Com  
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SEGUNDA PARTE  

André Luiz Desvenda                          

os Códigos de Deus no                                  
“O Desconhecido e os 

Problemas Psíquicos – Vol. 1” 

____________ 
 

   

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

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

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

do nosso orbe planetário. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

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

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

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

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

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

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

Em Nome da                                            

Filosofia Espírita II 

      
A nossa obrigação enquanto estudantes de Espiritualidade, é a de 

realizar as nossas tarefas com a maior preoculpação em não errar, 

verificando os detalhes e corrigindo as faltas que por ventura 

apareçam no decorrer do tempo, aliás, como é natural acontecer, 

entretato, todo cuidado é pouco quando estamos apreciando as 

coisas do Mundo Espiritual, para que mais tarde não venhamos a 

ser sufocados pela intolerância e pela falta de compreensão 

daqueles que, infelizmente, acreditam que os médiuns ou os 

investigadores da Alma Imortal não são pessoas comuns como 

eles mesmos, que estão sempre buscando pelo melhor, embora 

reconhecendo-se devedores da Bondade Infinita de Deus. 

______ Allan Kardec ______                                                        

(Salvador/BA, 26 de outubro de 2018) 

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

   Continuamos a dar prosseguimento a nossa 

tarefa na Decodificação o Espiritismo, ainda aqui 

nos detendo na Obra de Camille Flamarion: O 

Desconhecido e os Problemas Psiquicos, em 

sua 6ª. edição, tradução de Arnaldo São Thiago, 

FEB, 5/2001, procurando extrair mais alguns 

elementos matemáticos que nos forneçam novas 

evidencias e provas numéricas que fortaleçam a 

nova Ciência da Concordância dos Números, por 

ele mesmo sugerida nas páginas da “Revista 

Espírita”... Criando cada vez mais condições para 

que os amantes da Ciência Espírita se interem sobre 

a atual VOLTA de São Luis IX, aqui, seguindo por 

um caminho semelhante a alguns dos livros 

anteriores. 

______________ 

   Não há como escaparmos das incontáveis 

evidências numéricas universais em relação 

a sua VOLTA, levando-nos a considerar que há sim, 

ainda, muitos mistérios envolvendo a elaboração 

literária e editorial do Espiritismo, desde o século 

19 até os dias atuais, isto no caso de somente 

levarmos em consideração o caráter mais ou menos 

recente do Consolador, já que este assunto vem de 

períodos muito recuados da existência planetária, 

aliás, com temos apresentado pela mediunidade do 

próprio São Luis IX reencarnado...  
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Existe um universo imenso de informações (matemáticas) 

ocultas que, mais cedo ou mais tarde, serão descobertas 

pelas mentes mais arejadas, que estão na posse de uma 

cultura versátil, que compreenda a Vida como um elo sem 

fim entre todos os seres da Criação.                                         

__________________ 

  Para que não percamos a sintonia com o que 

sempre temos feito, existe a necessidade de 

estarmos recordando que estaremos pinçando de 

livros (e-books) anteriores determinadas passagens, 

para que o nosso presente estudo se mantenha 

num ritmo elevado de confiança e método, e por 

esta razão vamos observando: 

OS NÚMEROS-CHAVES, OU FUNDAMENTAIS, 

QUE DIZEM RESPEITO À VIDA E A MISSÃO 

(SUCESSIVAS) DE                                               

SÃO LUIS IX/VIVALDO P. S. FILHO:                              

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

mais admiráveis e fáceis de verificar, pela possibilidade de multiplicar 

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

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

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

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

O Desconhecido e os 

Problemas Psíquicos – Vol. 1 

Introdução  
(Camille Flammarion, Tradução de Arnaldo São Thiago, 6ª. 

edição, pela Editora da FEB, 5/2001).  

   Antes de darmos começo ao que estamos nos 

propondo, que é o de Decodificar um especifico 

momento desta Introdução, devemos estar cientes 

de que somente estamos nos referindo a Pagina # 

17, que sugere: O dia (10) e o mês (7) de julho 

do nascimento de Vivaldo P. S. Filho, que em 

seu conjunto haverá de nos elucidar e instruir 

literariamente em relação às MISSÕES SUCESSIVAS 

deste grande Espírito da Luz... 

   Uma boa parte dos que estudam o Espiritismo, 

pelo menos aqueles que se dedicam com mais ardor 

e atenção ao conjunto da Obra da Terceira 

Revelação, no que diz respeito aos livros clássicos 

de nossa Doutrina, reconhecem em Flammarion 

não apenas um homem cheio de sabedoria, 

conhecedor profundo das Ciências humanas quanto 

da Ciência Espírita, mas uma criatura 

verdadeiramente carregada de amor e carinho, 

afeto e respeito em seu coração, que sempre 



         Livro # 86: “E. Barsanulfo Responde Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
115 

Ed. e-book: 
2018 

esteve ao lado dos que precisavam de auxílio e 

proteção, visto que a sua caridade para com os 

sofredores era extensa e profunda... E aqui, nesta 

nova etapa da Decodificação do Espiritismo, 

vamos nos envolver em uma de suas belas obras, 

não para estudá-la em profundidade, uma tarefa 

que deverá ser realizada por todos em momento 

oportuno, mas para esmiuçá-la de maneira 

especialmente MATEMÁTICA, ou seja, pela 

CONCORDANCIA DOS NÚMEROS, oferecendo aos 

nossos dedicados e atentos leitores mais algum 

material de evidencia e comprovação que atestam a 

atual VOLTA do gracioso Espírito São Luis de 

França em terras do Brasil, como sabemos, hoje 

reencarnado na personalidade de Vivaldo P. S. 

Filho, tanto quanto os seus Benfeitores & Amigos 

Espirituais, vivamente empolgado por tudo aquilo 

que tem sido apresentado mediunicamente por 

intermédio dele mesmo, sob o controle atento de 

sua mente e sua razão, balançando ele entre a 

vontade de ser sempre médium e a necessidade de 

ser também um investigador consciente e 

responsável pelo que observa e explora!... 

   Precisamos nos situar dentro do contexto desta 

específica Página # 17, por isso será de enorme 

valia o estudo integral nesta passagem, para que 

aqueles que estudam conosco agora possam 

verificar o quanto estamos adentrando as portas 

promissoras da Vida Psíquica do Médium, pois sem 

que ele tivesse tomado conhecimento antecipado do 
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seu conteúdo, pois somente agora está ele lendo 

esta página, embora esse livro esteja em sua 

coleção de obras espíritas há bastante tempo, e que 

racionalmente nos dá um reforço quanto ao fato 

memorável da mediunidade quanto da lógica que 

cabe aqui levarmos em consideração, já que 

apalavra-chave que haveremos de pinçar daí, 

dentre outras que continuarão escondidas até que 

outros investigadores venham em nosso socorro, 

contribuindo com a sua própria participação, será: 

“solução”, visto que aqui estamos tentando 

solucionar este envolvente e já clássico problema da 

Matemática Divina... 

   Vejamos com atenção: 

- A palavra “solução”, aparece dentro desse texto 

da Página # 17, quando contando as palavras do 

começo do texto para o seu final, ela cai sobre a 

palavra de # 343. 

   Que poderemos facilmente deduzir da seguinte 

maneira: 

- 3 + 4 + 3 = 10: O exato dia (10) do 

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

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

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

______________ 

   A situação é numérica continua da maneira de 

antes, sempre nos evocando a VOLTA de São Luis 

IX, hoje como Vivaldo. 
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Como vemos, os Números de Deus tem os 

seus sistemas próprios de manifestação, 

cabendo ao bom estudante lhe perceber e lhe 

devassar os segredos! 

______________ 

 

Eu sempre tomo um verdadeiro susto quando me vejo diante destas 

soluções numéricas e matemáticas, não por me faltar confiança nos 

Amigos Espirituais, mas por reconhecer a bondade extrema da parte 

deles, em nos oferecer tamanha revelação, que vai, cada vez mais, nos 

fazendo responsáveis diante do que ainda temos por fazer.                               

– Vivaldo P. S. Filho. 
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______________ 

   Continuemos com a consulta: 

- A palavra “solução”, aparece dentro desse texto 

da Página # 17, dessa vez quando contando as 

palavras do final do texto para o seu começo, ela 

cai sobre a palavra de # 6. 

   Temos a partir desse dado numérico: 

- 6. 

- 9 (na inversão do # 6). 

   Isoladamente, o enigmático # 6 (de mais acima) 

já se constituiria em algo surpreendente, mas, uma 

vez sendo invertido, o teremos como o # 9. 

Os tendo como elementos conectivos com a 

nova missão de São Luis IX (9): 

OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

   O exato mês seis (6) de junho e o mês nove (9) 

de setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. 

S. Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 
ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 

psicografia de Chico Xavier/FEB), quando o # 9 

também representa a 9ª. Esfera Espiritual 

da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), 
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de onde tem partido a maior parte das Entidades da 

Luz que tem lhe auxiliado na produção dos livros 

psicográficos, sem desconsiderarmos que o 

enigmático # 9, quando invertido, aparece como 

o # 6...  
 

   Quando também precisamos nos lembrar do 
titulo de família:  

 

São Luis IX (9) de França 
 
 

    

________ 

 “O acaso não consta dos desígnios 

superiores.”                                                         

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

________ 
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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 dêem. (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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________________ 

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, Edição da 

FEB. 

________________      

   Vejamos como a situação numérica vai se 

desenvolvendo de maneira conseqüente, sempre 

universal, ajustando-se harmoniosamente com a 

nossa proposta fundamental, que é a de assegurar 

matematicamente que São Luis IX está atualmente 

reencarnado na roupagem fisiológica de Vivaldo... 
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   Mas podemos fazer alguma coisa a mais, a partir 

destes mesmos números-chaves encontrados na 

contagem da palavra-chave: 

(ida) - 3 + 4 + 3 

(volta) - 6 

10 (3 + 4 + 3)/07 (3 + 4)/64 

Encontramos aqui o dia, mês & ano do 

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

______________ 
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   Agora, nos aproveitemos destes elementos 

numéricos, acrescidos dos # de cada uma das 

páginas que compõem esta Introdução: 

- 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 

18 = 135... + 343 (ida) + 6 (volta) = 484. 

   Exatamente, o quadro que faltava para fecharmos 

o esquema sobre as Vidas Sucessivas de 

São Luis como ocultamente inserido nesta Obra 

da Terceira Revelação Divina: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

______________ 

   Ou então, dessa maneira: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

___________ 

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de outubro de 2018) 
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   Nota do médium: Neste novo estudo por André, 

testemunhamos a precisão da Numerologia Espírita, 

cabendo a nós rendermos nossa gratidão a esses 

abnegados Seareiros do Bem por tudo o quanto tem 

nos revelado. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João 

Batista (esta foi “Múltipla” com João Evangelista), e                         

de Allan Kardec. 

   

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 



         Livro # 86: “E. Barsanulfo Responde Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
129 

Ed. e-book: 
2018 

Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

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

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

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

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 85 

obras anteriores. 

 

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

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas 

faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 

conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 

produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 

conjunto numa impressionante coleção, agora, de 86 livros de 

inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

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

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

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

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

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

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

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

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

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

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

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

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

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

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

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

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

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

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

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

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

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

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

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

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

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

na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

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

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

versão de 10/2018, em “E. BARSANULFO RESPONDE – VOL. 1”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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Fim 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

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

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

 
 

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

 

Irmã Rosália (Espírito) 

 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

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

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

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

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

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

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

Espírito São Luis de França, está disseminado em várias obras 

mediúnicas por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

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

que nos dirigem as faculdades mediúnicas são os mesmos que 

orientaram os trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França, 

quanto os do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, em 

Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 

________________ 
 

   
 

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

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

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

 

________________ 
 

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

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

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

APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: 

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

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

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

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

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

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

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

vidas passadas, amealhadas de informações precisas e mediante um acervo 

incontável de provas matemáticas (e imagens fotográficas), somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas às ocorrências de natureza 

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

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

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

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

maneira invariavelmente Diversa e Múltipla. 

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

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

da Mecânica Reencarnatória com inúmeras mensagens carregadas de 

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

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

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

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

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

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

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

França, porém um compêndio verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

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

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

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

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

múltiplas observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

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

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

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

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais 

Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras 

carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

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

que já se identificam com as formosas promessas de              

Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

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

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

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

    

Muitos daqueles que no passado da vida planetária 

acreditavam-se superiores aos seus irmãos de 

caminhada, torturando-os moral e fisicamente, 

verificam atualmente que nada mais fizeram naqueles 

tempos de ignorância do que criarem uma ilusão em 

relação a si mesmos, agora, mais do que nunca, 

desejosos por saldarem as suas dividas para com a 

própria consciência, talhando na mente a sabedoria 

dos grandes heróis, que em sua maioria também 

conquistaram a vitória pela brasa do sofrimento. 

Tereza de Ávila (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 27 de outubro de 2018) 

BY VENERANDA/A FALANGE DA VERDADE                                                                  

OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – 27/10/2018.  


	Com Espíritos Amigos
	(...) 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 Hér...
	18 h 54 min (1.379 km)
	via BR-116
	18 h 54 min (1.379 km)
	via BR-116
	Nota do médium: Esta grande Mensageira da Vida Maior, Mina Crandon (Santa Marta), por mais que deseje dar um ar de firmeza em suas palavras, deixa a descoberto todo o carinho e toda a sua bondade para com cada um de nós, que transitamos ainda pelos...
	Segunda-feira, 23 de maio de 2011
	O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA
	O CÓDIGO SECRETO DO ESPIRITISMO



