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André Luiz APRESENTA

    
UM ESTUDO MATEMÁTICO SOBRE                        

A VOLTA DE E. D´ESPÉRANCE  

NESTA NOVA OBRA MEDIÚNICA                                             

PELO MÉDIUM BAIANO                                        

_____ VIVALDO P. S. FILHO_____                                              

À LUZ DA NOVA CIÊNCIA DA 

DeCodificação ESPÍRITA                                                       

INTEGRALMENTE ALINHADO COM OS LIVROS 

MAIS VENERÁVEIS DO ESPIRITISMO SOBRE                    

A REENCARNAÇÃO E A MEDIUNIDADE!  
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______________________  

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

 

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

"Calculada a deflexão que sofreria a luz das 

estrelas cujas projeções passam bem próximas ao 

sol, foi encontrado o valor de 1,75 segundo de 

arco. As fotografias obtidas pelas expedições que 
foram observar, nas regiões equatoriais, o eclipse 

solar, ocorrido em 29 de maio de 1919, revelaram 

um desvio médio de 1,64 segundo de arco para a 

luz das estrelas mais vizinhas do disco solar.” 
 

 
 

(Hernani Guimarães Andrade, "A TEORIA CORPUSCULAR 

DO ESPÍRITO”, Capítulo III, A QUARTA DIMENSÃO E 

O HIPERESPAÇO, A Curvatura do Espaço, pág. 101 –                        
1ª. edição – Editora DIDIER, Outubro de 2007.                           

(O destaque é nosso). 

________________   
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SÃO LUIS IX               
Neste Novo Estudo Matemático-CHAVE 

para a DeCodificação dos 

 

      

UMA OBRA EVANGÉLICA, MEDIÚNICA E DE 

PESQUISA, À LUZ DE ALLAN KARDEC, 

FRANCISCO C. XAVIER, E DA BÍBLIA SAGRADA 

EM LEMBRANÇA DE  

Pelo Médium                                                
Vivaldo P. S. Filho                                   

Pelo Espírito André Luiz 

Com  



                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 5 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

_____ _____ 

 

Dentre outras reencarnações... como Ruth (Bíblica), Ester da 

Pérsia (Bíblica), Teresa de Ávila, Kathleen Goligher, sedo que 

última foi ”Múltipla” com Mme. D´Espérance. 
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________________ 

 

A Saga de Duas Almas Gêmeas                       

Estudem os fatos impressionantes da                           

Matemática Divina sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

  

Nos Livros # 22 & 29:  

“Os Sinais de Deus na Vida Eterna” 

E no ainda... Inédito!!                                                

“Estamos de Volta”  

Um tributo dos Benfeitores aos Espíritos que se amam, se 

buscam, e se encontram na Eternidade do Tempo.                                                

________________ 



                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 7 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

Os Diretores Espirituais                                                              
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

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

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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__CONTINUANDO A DESVENDAR __                        
A MATEMÁTICA OCULTA DO 

ESPIRITISMO

 

O Espírito ANDRÉ LUIZ, por meio de Vivaldo P. S. Filho, dá 

prosseguimento aos seus Estudos sobre os Sinais, Códigos & 

Enigmas Secretos de Deus pela 3ª. Revelação Espírita. 
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

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

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

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

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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Carmem Miranda & Elvis Presley. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual: ”André Luiz APRESENTA” (Vol. 
# 2), foram capturadas em fontes diversas da Internet e em obras 

da literatura espiritualista. Por isso, rogamos aos detentores de seus 
direitos autorais levarem em consideração que todo o nosso esforço 

aqui é, unicamente, de utilidade pública, por força da Caridade, por 

conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido 
também de qualquer desejo, por parte do médium Vivaldo 

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

1a versão: 11/2017 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 12/2021. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de André Luiz, 

vem complementar obras anteriores da lavra mediúnica de 

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

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

de Kardec junto à Falange do . 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 59), a sua publicação em 

nosso se deu em 11/2017, quando 

temos o backup (original), deste Livro (59), que foi 

preservado em um arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária, com data de 

11/2017, quando para o backup em PDF, existe em 

nosso acervo digital também com data de 11/2017, que, 

claro, poderão virem a servir para alguma conferência 

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

algum pesquisador ou pesquisadora. 
 

    
 

As capas: da 1ª. versão, de 11/2017 & da 2ª. versão, o Vol. # 2,                                
do mês 12/2021. 

 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup original de 11/2017!! 
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

O destaque no texto de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

(Sob a orientação de André Luiz) 



                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 25 

Ed. e-book: 
2017-21 

 
 

Uma Nova “Pequena” Nota 

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

 

Vivaldo 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 no ano de 2017 completei 53 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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___________ 
 

 
 

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

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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_________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“Numerologia Espírita” 

 

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

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

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

com a devida adaptação para este Livro de André Luiz com 

Espíritos Amigos. 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

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

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

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

de Deus: Francisco C. Xavier.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 40 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

Sumário 
 

APRESENTAÇÃO # 1 (EMMANUEL)..................................41 
APRESENTAÇÃO # 2 (BEZERRA DE MENEZES).................44 
APRESENTAÇÃO # 3 (HUMBERTO DE CAMPOS).............47 
APRESENTAÇÃO # 4 (SÃO LUIS IX)..................................52 
APRESENTAÇÃO # 5 (VIVALDO P. S. FILHO)....................55 
PREFÁCIO (VENERANDA/SANTA ISABEL)........................60 
 

PRIMEIRA PARTE............................................................65  
Capítulo 1 (André Luiz)...................................................67 
Capítulo 2 (André Luiz).................................................100 
 

SEGUNDA PARTE.........................................................136 
Homenageando a Reencarnação 
Capítulo 3 (Elvis Presley).............................................138 
Mensagem Final (Elvis Presley)...................................158 
 

 
 

 

Reencarnação no Brasil:  
 

São Luis IX & Elizabeth d´Espérance  
Reencarnação & Mediunidade pela 



                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 41 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

O , que, mesmo na 

condição de Espírito reencarnado, também se utiliza da 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho.  
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Apresentação # 1 – Emmanuel 

   ______________ 

   Até ontem nos conduzíamos pela vida terrena 

como se fossemos feras-feridas, verdadeiros (as) 

verdugos da tranquilidade alheia, sempre procurando 

ageitar a nossa sanha de amor-doentil pela agudeza 

de nosssa própria delinquência sentimental, em 

relação a tudo e a todos (as). 

   Mas hoje, um pouco mais despertos para a Vida 

Maior, temos já uma luz que nos evoca a caminhar 

por locais menos ermos da experiência emotiva, 

compreendendo e aceitando as coisas do AMOR por 

um ângulo menos rebelde e por um prisma menos 

perturbador, sim, porque a Evolução tem batido às 

nossas portas, enviando para o nosso próprio coração 

a certeza de que há algo melhor Além. 

   Se muitos (as) dos seres da Terra ainda ou apenas 

‘cogitam’ por sensações tão sublimes, não podemos 

deixar de reconhecer que a maioria de nós, enquanto 

encarnados, já nos elevamos acreditando que tudo 

isso não é um sonho impossivel de ser realizado, mas 

uma Verdade Triunfante da mente que já tem Jesus 

como a principal fonte de sua imaginação e dos seus 

mais deliciosos sonhos de viver. 

EMMANUEL                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        
(Salvador/BA, 05 de novembro de 2017) 
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_____________ 

Nota do médium em 06/12/2021: 

    

   Curiosamente, esta nova Mensagem nos faz ter um 

pouco mais de atenção em relação ao quadro ou ao 

Esquema-Evolutivo que imprimimos para nós mesmos, 

sim, porque, segundo o Mentor, a maioria das criaturas 

da existência terrena sabe, ou reconhece, a sua real 

possibilidade de avançar Espiritualmente, mas que, por 

outro lado, parece se deixar envolver no oceano das 

muitas futilidades e dos caprichos humanos e com isso 

voltando ao lugar de origem, como que do Alto acaba 

caindo pela sua própria imprevidência ou por sua ainda 

tíbia vontade de dar um passo a mais na sua Escalada 

do Cume da Luz Eterna!! 
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B

 

O , que, por 

caridade de seu coração, também se utiliza da 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho.  
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Apresentação # 2 – Bezerra de Menezes 

      ______________ 

   Obrigada meu querido amigo pelas obras maravilhosas que 

nos conecta com o mundo maior, e que Jesus continue te 

abençoando para continuar com essa missão maravilhosa aqui 

na Terra... Meu abraço carinhoso. 

MENSAGEM RECEBIDA PELO FACEBOOK EM 03/11/2017. 

   Quanto é maravilhoso já vermos como os amigos 

(as) queridos da experiência terrena se comportam 

diante das consagradas ao 

coração dos que nos leem, mais até do que à mente! 

   Deliciamo-nos por verificarmos que, aqui e ali, 

estão realmente No Rumo Certo, mesmo quando 

notamos, aqui e ali, uma clientela-espírita pouco 

satisfeita com suas simples vidas de pessoas de bem, 

como se o luxo e a riqueza do Mundo pudessem lhes 

contemplar com a verdadeira Felicidade Espiritual!... 

   Seguindo a Mensagem de Emmanuel, o grande 

Mentor, sempre prestativo e otimista, oferecemos o 

nosso amor a todos (as), em particular a nossa irmã 

M. C. pela sua linda mensagem ao nosso Vivaldo, 

pedindo a Jesus que neste Natal lhes concendam 

ainda mais esperança em dias melhores. 

   BEZERRA 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                    

(Salvador/BA, 05 de novembro de 2017) 
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_____________ 

Nota do médium em 06/12/2021: 

    

   Eu posso assegurar a cada leitor e leitora que, até ler 

esta pequena, mas muito instrutiva Mensagem do Dr. 

Bezerra, eu sequer me recordava do seu conteúdo, que 

foi originalmente recepcionado em 2017, então, ao 

(re)ler agora vi como, desde aquela época, os meus 

Amigos Espirituais procuravam, cada um a seu modo, é 

claro, preencher, ou complementar as mensagens que 

vieram antes, para que não ficassem lacunas na mente 

e também no entendimento de nós todos (as), simplórios 

aprendizes do Evangelho... 
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O , Autor de várias 

obras por sua abençoada lavra, também se utiliza da 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho.  
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Apresentação # 3 

______________ 

Quando estiverem prestes a desistir de seguir 

pelo caminho da luta terrena, pensando que na 

Vida Espiritual haverão de se reencontrar com a 

paz solene dos mortos invisíveis... 

Discutam um pouco com a própria consciência, 

repetindo inúmeras vezes para ela: 

- Quanto desperdício de tempo eu realizei em 

nome da ânsia de curtir momentos prazerosos 

em sociedade, ou mesmo na solidão do meu 

egoísmo, acreditando-me farto e cansado do 

serviço e do trabalho que sempre nos Eleva a 

alma e fortalece o corpo? 

- Quantas foram as ocasiões em que me afastei 

do ser miserável, sempre um necessitado irmão 

ou irmã de nossa estrada, que nada mais 

desejava de mim que a presença iluminada de 

um amigo (a) ou um conselheiro (a), que lhe 

desse uma esperança a mais no futuro, obra 

inacabada de solidariedade para os seus sonhos 

urgente de felicidade!... 

Buscas, por veraneio na Vida Maior, embora não 

saibas ainda se solidarizar com a tarefa que te 

cabe realizar na própria Terra, ofertando alegria 
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e compreensão aos que somente recebem do 

mundo, pelo menos por enquanto, esquecimento 

e desprezo, como se a experiência humana 

tivesse sido idealizada por Deus apenas para que 

os egoístas e os vãos se embebedassem pelo 

licor amargo do louco prazer-doente. 

A Terra, minha gente, não é um hotel 

maravilhoso de luxo. 

E nem Os Céus sãos oásis de benefícios-cegos 

aos cegos impenitentes da Terra.  

Tudo no Universo é regido pela Lei do 

Progresso, que manda dar a cada um segundo 

as suas obras bem-imaginadas, e seguramente 

que bem-realizadas, embora não desconheça a 

condição evolutiva de cada um de nós, filhos e 

filhas do Amor Perfeito, enquanto necessitados 

de aprender e construir, para que não fiquemos 

por muito tempo marcando passos na ignorância 

e no atraso. 

Então, mãos à obra!..., estejamos encarnados ou 

desencarnados, já que em qualquer lugar que 

nos localizemos sempre poderemos ser úteis, na 

prática sempre necessária da Caridade!!...  

Humberto de Campos (Espírito)        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 07 de novembro de 2017) 
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   Nota do médium: Quem já gosta e aprecia as obras 

mediúnicas de Chico Xavier, não há como não se deliciar 

com os Livros que o Chico psicografou deste grande 

Mensageiro Espiritual, que tanto nos brindou com suas 

crônicas pra lá de instrutivas e envolventes, fazendo não 

apenas a gente refletir sobre as coisas de nossa mente 

e do nosso coração humano, mas sem dúvida que nos 

levando a compreender muito mais como se dá a Vida 

Espiritual para cada um de nós após a nossa boa ou má 

conduta na experiência material. 

  

   Evidentemente, que jamais poderemos nos comparar 

com o querido Chico Xavier em relação a sua e a minha 

(acanhadíssima!) capacidade mediúnica, e longe disso 

eu estou de pensar, entretanto cabe a mim, como um 

médium quase que completamete solitário, visto que há 

logos anos eu venho fazendo o meu trabalho no recinto 

do meu próprio Lar, longe do carinho e do aconchego 

daqueles e daquelas que, por enquanto, não querem ou 
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parecem não quererem me dar o seu carinho, visto que 

andam mais entretidos com as alegrias materiais do que 

com as verdadeiras do Mundo Maior, as que dizem 

respeito à nossa vida moral, enfim, realizar a tarefa que 

vem do Alto, por generosidade de Jesus, recebendo e 

transmtindo a palavras destes Grandes Manesageiros da 

Vida Maior com o melhor que tenho. 
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O , Autor de várias Mensagens 

do Espiritismo nascente, também se utiliza da 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho, pelo Animismo. 
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Apresentação # 4 

______________ 

O amor é a essência pura do carinho de Deus 

por todos (as) nós, querida Cl!... Sem amor, 

nada seríamos, segundo as palavras de São 

Paulo... E A AMIZADE, SÓ DESPERTA MESMO 

NO CORAÇÃO DOS QUE AMAM VIVAMENTE A 

DEUS E AO SEU PRÓXIMO COMO A SI MESMO. 

Nada existe nos Universos sem o Amor, que nos 

inspira a experiência por meio de ações 
verdadeiramente sinceras e fraternais... 

 

Vamos nos amar! 
 

Obedeçamos ao MANDAMENTO MAIOR, como 

nos orientou Jesus Cristo..., E seremos felizes 
para sempre, mesmo que por fora de nós só 

observemos sombras e dor, que mais adiante 
haverão de se transformarem em paz e alegria, 

na nossa União Perfeita com Deus. 
 

 
 

São Luis IX (Espírito)                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 07 de novembro de 2017) 
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_____________ 

Nota do médium em 07/12/2021: 

    

   Eu posso assegurar a cada leitor e leitora que, desde 

que os me deram essa notícia, de que 

que eu sou a atual encarnação do , 

por exemplo, jamais fiquei em dúvida quanto a este fato, 

tamanha a grande quantidade de experiências psíquicas 

que eu tive ou venho experimentado desde então, desde 

o ano de 2013, sem contar as inumeráveis evidências 

& provas-chaves: Numéricas, Literárias & Editoriais, 

inclusive as de natureza artística, que temos encontrado 

nas obras de Allan Kardec, nas de Francisco C. 

Xavier, dentre outras do Espiritismo, e de fora dos seus 

arraiais doutrinários, quanto pela “Bíblia Sagrada” (no 

Antigo e/ou no Novo Testamentos)... 
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V

 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 25 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 130 livros 

(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,                                   
na lembrança Evangélica do:                                                                                         

“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

www.vivaldoespiritismo17.com.br/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://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Apresentação # 5 

______________ 

OLÁ RE.! QUE BELA "ESTAMPA" A SUA...  

- UM SORRISO LINDO E ENVOLVENTE...  

- UM OLHAR MEIGO E DOCE, EMBORA 

ENIGMÁTICO!!!  

QUE AS MINHAS PRECES CHEGUEM AO SEU 

CORAÇÃO LHE OFERTANDO, EM NOME DE 

JESUS, "A FESTA VIVA DO AMOR", POIS 

SEM ELE EM NOSSA ALMA A EXPERIÊNCIA NA 

TERRA, QUANTO EM QUALQUER PARTE 

DOS UNIVERSOS ESPALHADOS PELA 

ETERNIDADE, SE TORNA UMA ROTINA 

PRATICAMENTE INSUPORTÁVEL, 

TRANSFORMANDO AS NOSSAS HORAS E DIAS 

EM ESPERANÇAS MORTAS E EM FÉ VAZIA...  

MUITO OBRIGADO, DE CORAÇÃO, PELA SUA 

AMIZADE, E QUE O SEU PRÓPRIO 

CORAÇÃO SEJA SEMPRE UM SAGRADO 

ALTAR DE VERDADEIRAS ALEGRIAS!... 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 13 de novembro de 2017) 



                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 57 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

_____________ 

Nota do médium em 07/12/2021: 

    

   Eu devo dizer que sempre que preciso psicografar, por 

força de animismo, sinto um grande prazer em dizer que 

fui , e claro que não poderia ser diferente, 

já que eu acho que seria horrível, pelo menos para mim 

mesmo, crer e dizer que eu tivesse sido algum satanás 

que andou por aí levando a miséria moral e a desgraça 

material a outras pessoas (risos), não é mesmo?!  

   Por isso, a aqueles e aquelas espíritas que não veem 

senão a oportunidade de nos crivar o coração com a 

peçonha do seu próprio despeito e inveja, lhes digo de 

todo o coração: . (João 10:34). 
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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 págs.):  

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

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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Como das vezes anteriores (especialmente nos 

Livros # 41, 42 & 43) teremos como convidado 

de nosso Sistema de Decodificação a figura 

ímpar do próprio Codificador do Espiritismo, 

Allan Kardec, quanto a da sua seguinte 

reencarnação como Chico Xavier, quando 

veremos as suas ligações doutrinária-aritiméricas 

com as tarefas passadas-presente-futuras de: 

São Luis IX 
Todos envolvidos numa mesma cadeia de 

acontecimentos matemáticos-CHAVES 
consequentes, absolutamente universais, 

deliciosamente intrigantes quanto milagrosos na 
Obra do Espiritismo, como autênticos                        

da Terceira Revelação! 

 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 & 17. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 - 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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A palavra da Mentora 

  ______________ 

   Este é um Livro, também, muito pequenino, mas 

cheio de graça e de emoção. 

   Este é um Livro, também, muito simplório, mas 

carregado de encanto e de sinceridade. 

   Os atrativos principais nestes dois (2) volumes 

especiais (Livros # 58 & 59) continuam sendo a 

Reencarnação e a Mediunidade, não somente pela 

nossa ferramenta mediúnica, mas os que foram 

originalmente produzidos pelo coração e pela mente 

de dois (2) dos inesquecíveis servidores da Causa 

Cristã pela Terceira Revelação, estamos falando de 

Chico Xavier e do pesquisador indiano Dr. H. N. 

Banerjee (PhD), embora este último apenas e tão 

somente se declarasse um insignificante adepto da 

Ciência dos Imortais, que tem aqui os seus Livros 

investigados pela grande sabedoria de ANDRÉ LUIZ, 

que continua dando tudo de si mesmo para a 

produção mediúnica do que realmente é Belo e Bom, 

quando voltamos a lhe felicitar pela grande 

capacidade que tem de discernir sobre qualquer tema 

científico, por mais humilde que este grande 

benfeitor possa se apresentar diante de cada um de 

nós, os seus mais entusiastas admiradores literário, 

que vivemos, do Lado de Cá, torcendo para que ele 

sempre consiga passar para o Mundo Material a 

certeza da nossa Vida Sempre com Deus. 
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   Este Livro # 59 é um novo presente dos Céus para 

os apaixonados e entusiastas do Espiritismo, que há 

de seguir sempre no Mundo terreno promovendo a 

maneira excelente de se fazer Ciência: que será 

sempre pelas mãos abençoadas de Jesus Cristo, e 

dos seus , que por sua vez 

não se cansam de trazer ao plano dos mortais a doce 

Verdade do Amor, algo que vem sendo cada vez 

mais esquecido pela maioria dos seres planetários 

que, via de regra, estão como que hipnotizados pelas 

coisas meramente materiais, embora, como nos 

disse , um pouco mais atrás, já estejam 

muito conscientes de que o Cristo vive em cada um 

de nós, 

. 

 

Veneranda (Espírito)                                             

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 16 de novembro de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

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

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

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

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

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

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

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

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

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

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

rosas.  

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

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

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

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

_______________________ 

   

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

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

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

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

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

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

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

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

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

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

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

Decodificando a 

Codificação Espírita  
__________

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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O , que se trata do 

Espírito do Carlos Chagas, também se utiliza da 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho.  
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____ André Luiz ____    

APRESENTA – Capítulo # 1 

Na Obra de Chico Xavier                                                 

a VOLTA de E. d´Espérance 

 
__________________ 

   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, 93ª. edição, 1ª. impressão   

(Edição Histórica), Tradução de Guillon Ribeiro, FEB, 5/2013. 

__________________ 
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      Como tem ficado evidenciado desde o alvorecer 

dos nossos Estudos matemáticos-CHAVES sobre a 

atual VOLTA do Espírito São Luis IX em solo 

brasileiro, toda a nossa tarefa se mantém fiel aos 

quadros vivos da Moral Cristã, pois que nunca será 

demasiado alertar e esclarecer aos nossos atenciosos 

e atentos leitores (as) que toda e qualquer tarefa de 

cunho espírita, mesmo aquelas que trazem o caráter 

científico, deverá estar inapelavelmente associada ao 

frescor das Mensagens de Jesus Cristo, pois onde 

estivermos ou por quaisquer caminhos que a gente  

esteja percorrendo haverá de nos orientar a vida 

íntima, moral e espiritualmente, para que não nos 

permitamos desvios desnecessários de rota original, 

quando a nossa caminhada deverá ser sempre para 

frente e para o Mais Alto, ofertando de nós mesmos 

ao mundo que nos cerca e nos observa, inclusive o 

Mundo dos Espíritos, a gota sagrada de nossa fé em 

Deus, e em seus Supremos Desígnios. 

   Até aqui, tudo o que temos oferecido aos nossos 

leitores (as) traz a chancela da mais elevada 

racionalidade, quando cada expressão Numérica, 

Literária, e/ou Editorial, em forma de números-

chaves, palavras-chaves, e/ou frases-chaves, se 

manifesta com uma universalidade que chega a nos 

comover o coração, quando não nos deixa atônitos 

diante de tão intensa cadeia de acontecimentos 

matemáticos-CHAVES que são todos absolutamente 

solidários e precisos, que nos evocam a meditar cada 

vez mais de como as coisas de Deus se processam 
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por Detrás do Véu de Isis, trazendo à nossa 

recordação a condição de que todos os seres 

humanos da Terra Material estão sendo guiados de 

muito perto pelos seres humanos do Espaço, quando, 

a rigor, são estes que praticamente vos dirigem em 

todas as ações da vida terrena. 

________________ 

   É preciso termos em mente que cada momento do 

estudo obedece a um novo quadro de vivas evidências que 

vão se ajustando as seguintes, quanto o fez às anteriores, 

fazendo com que todo o Esquema de Decodificação do 

Espiritismo se harmonize por meio de uma cadeia 

consequente & universal de acontecimentos 

matemático-doutrinários maravilhosamente 

providenciados pelas mãos dos Divinos Mensageiros de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre e                                 

Escultor de toda a Vida na Terra.               

________________ 
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   Estamos sempre lembrando que não há como esgotar 

o assunto que nos envolve a curiosidade atual, isso 

seria desnecessário, quando sabemos que uma obra 

enciclopédica como esta, que se ramifica por vários 

livros virtuais (e-books), deverá encontrar o 

acolhimento entre outras mentalidades mediúnicas, 

não necessariamente para que a decantada 

universalidade seja alcançada, já que, por si 

mesma, esta gigantesca tarefa mediúnica e de 

pesquisa já encontra uma concordância perfeita 

em todas as obras de Allan Kardec, quanto nas de 

Chico Xavier, como na Bíblia Sagrada (Tradução 

Brasileira, edição 2013, com o copyright de 2010), 

apresentando para os que têm olhos de ver um vasto 

sincronismo milagroso, claro que somente tendo 

sido possível de ser produzido por verdadeiramente 

, visto que as obras em que se 

encontram tais elementos-chaves são as que mais 

merecem de nós: fé sincera, paixão extremada, e 

profunda veneração. 

__________ 

   Nota do médium em 03/12/2021 (Reprise): 

Precisamos dizer que até essa época, a da recepção & 

produção do Livro de # 58, não havíamos ainda iniciado 

a Decifração na ‘Bíblia Sagrada’ pela tradução por 

JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, algo que somete veio 

a acontecer a partir do Livro de # 135, já o ao de 2021, 

e que, segundo tomamos conhecimento pelo médium 

Carlos A. Baccelli, foi a tradução preferida do Espírito 

, por Chico Xavier. 
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__________ 

   Como veremos a seguir, por estes novos dados & 

fatos do Estudo de Decodificação do Espiritismo, 

tudo segue uma linha de raciocínio elementar que se 

justifica pelo seu próprio enquadramento e o seu 

encadeamento consequentes, pelo seu cruzamento 

básico de todos os dados & fatos, e pelo seu resultado 

universal, pois que se encontram fora dos poderes 

humanos, dos elementos-chaves que sempre 

deságuam numa mesma ideia, a da 

, e por isso devemos sempre tomar o cuidado 

de recordar que, embora a nossa atenção maior se 

detenha nas figuras marcantes de Allan Kardec, de 

Chico Xavier, e de Jesus Cristo, o estimadíssimo São 

Luis IX (o médium Vivaldo P. S. Filho) continua 

sendo e sempre será o epicentro-fundamental desta 

impressionante e laboriosa Revelação Divina, 

pelos motivos que já foram por nós largamente 

apresentados desde a nossa obra original que nos 

revela a magia e a santidade da 

, como temos dito a partir dos seus números 

fundamentais, ou números-chaves:  

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

   Orientando os nossos estudos sobre a forma mais 

adequada de aferir ou decifrar os códigos secretos 

deixados pela bondade dos Espíritos do Senhor na 

Literatura do Espiritismo, quanto da Bíblia Sagrada 

(Tradução Brasileira, pelo menos a do ano 2013, com 
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o copyright do ano de 2010), conformando a nossa 

eficiente metodologia de Decodificação com o 

caráter da obra em investigação, mas sem 

perder a essencialidade da proposta original, 

fazendo com que tenhamos sempre em mãos um 

precioso objeto de desvendamento dos 

, nos 

conectando com os semelhantes estudos que já vem 

sendo realizados por investigadores (as) científicos 

internacionais. 

________________ 

 

ESTAMOS DECODIFICANDO O ESPIRITISMO 

      

Por André Luiz & Amigos Espirituais 

________________ 
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   Por esta razão, por uma questão natural mesmo, 

neste singelo esforço que oferece tributo e 

reconhecimento à figura encantadora de 

não vemos como não lhe alinhar a 

própria personalidade à do querido , hoje 

reencarnado como Vivaldo P. S. Filho, a sua real 

Alma Gêmea, criando uma nuvem de novas 

reflexões na mente e no coração dos (as) que já se 

afeiçoam pelo precioso tema da 

, que ajuda o Espiritismo a traçar novas 

maneiras de se observar e de aprender com os 

fenômenos da Clarividência Precognitiva, usada 

pelos há milênios passados da 

experiência humana para esculpir e talhar o futuro de 

ambos, como, aqui, estamos a nos inteirar por 

intermédio de evidentes provas atentamente 

amoldadas ou acomodadas por eles mesmos no 

decorrer dos acontecimentos marcantes do Antigo e 

do Novo Testamentos, como nos da Terceira 

Revelação Divina, por exemplo, num minucioso e 

milimétrico ajuste numérico, literário, e editorial, 

algo que temos visto em cada nova Investigação que 

é realizada pelo próprio DeCodificador!!... 

   Se estamos fazendo algo pelo Espiritismo, não há 

como temermos o Desconhecido, sim, porque isto 

chega-nos a estremecer as próprias carnes, de 

ambos os Lados da Vida, pois que a caridade será a 

certeza que temos de que estamos no Caminho 

Certo, na Direção de Deus!!  
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____________________ 

   

As duas fotografias acima são flashes tirados durantes algumas de 

suas sessões de materializações de Espíritos desencarnados (à 

esquerda), e de materializações de flores e plantas ornamentais (à 

direita), tendo sido sistematicamente testemunhadas e investigadas 

por respeitáveis estudiosos da sua época. 

____________________ 

   Demos aqui prosseguimento ao Estudo Literário-

Matemático na Obra Mediúnica de Francisco C. 

Xavier, no... “VOZES DO GRANDE ALÉM”, pela 

Editora da FEB, em sua 1ª. edição, do ano de 1957, 

procurando decifrar os 

, levando em consideração que a 

missão eterna de E. d´Espércance (Senhora F. O.) 

está fundamentalmente atrelada com a de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho): 
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- Ceitil por ceitil, que aparece à página # 42, que 

corresponde ao Capítulo # 11... já que – segundo 

já foi apresentado no nosso Livro # 19: “UM NOVO 

AMANHECER”, no Capítulo A Inesquecível Médium 

Inglesa dos Efeitos Físicos, assinado pelo sábio  e 

competente Espírito Carlos B. Loureiro, ela realmente 

nasceu no dia 20 do mês de novembro (11) do 

ano de 1855, a partir de informações recentemente 

descobertas na Inglaterra – tomaremos como ponto 

de apoio para a nossa Decodificação o seu exato 

mês (11) de novembro de nascimento, e assim 

veremos se delinear aqui toda uma sequência de 

elementos-chaves que nos elucidarão mais esta 

empolgante narrativa matemático-doutrinária: 
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   Então, vejamos: 

- A palavra “trazida”, que racionalmente sugere a 

VOLTA de São Luis IX, pois dentro nesse novo 

elemento literário-chave vamos encontrar a 

sugestão clara que a personagem “está voltando 

de algum lugar, ou sendo levada de volta para algum 

lugar, num vai e vem marcado pela dor do 

compromisso e do resgate”. Aqui, o simbolismo 

literário se apresenta como uma referência ao 

retorno, ou a uma sugestiva VOLTA de São Luis IX, 

quanto a dela mesma, segundo a narrativa de 

VALÉRIA – SEM DESCONSIDERAR QUE A PRIMEIRA 

LETRA DE SEU NOME É “V”, TAMBÉM DE VIVALDO, 

quanto o exato NÚMERO (7) DE LETRAS DE CADA UM 

DOS NOMES, isto se amoldando  como por encanto 

ao nosso trabalho de Decodificação do Espiritismo 

em forma de “Sinais”, “Códigos” & “Enigmas” 

Secretos de Deus que nos remete a uma releitura 

da obra de Chico Xavier, agora afiançada pela 

“Decodificação Espírita”, mesmo porque a Cultura da 

nossa Quarta Revelação Divina vem acompanhada da 

Essência Doutrinária da Terceira Revelação, e não 

somente se justificando pelos números e pelos 

cálculos, por mais evidentes e veneráveis que sejam 

em sua natureza científica, quando aqui, neste 

episódio mediúnico, pelas abençoadas mãos de Chico 

Xavier, voltaremos a assegurar a inquestionável 

conexão matemático-literária com os fatos & 

dados que temos pela Nova Ciência da 

Decodificação Espírita, como vem sendo 
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decodificada até aqui: palavra esta que aparece 

dentro do texto original corrido da Entidade em 

comunicação – contada do começo da página # 

42, de ida, onde ela se encontra, para o final 

desta mesma página – do “VOZES DO GRANDE 

ALÉM” – 1ª. edição, de 1957, pela Editora da FEB, 

cai sobre a palavra de # 2. Quando sabemos – 

embora precisemos ainda manter no anonimato a 

sua identidades atual – que foi no exato mês (2) de 

fevereiro de 1971 que este grande Espírito da Luz, 

D´Espérance, voltou a reencarnar na Terra, 

dessa vez sob a nacionalidade brasileira.  

____________________ 

  

Elizabeth d´Espérance (a atual Senhora F. O.) e seu grande 

benfeitor Chico Xavier (a reencarnação de Allan Kardec). 

____________________ 
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   O encontro de datas (meses) que conecta uma 

personalidade passada a uma outra atual sugere 

mesmo algo muito especial dentro desse Esquema 

aritmético de pura Espiritualidade Superior, o que 

vem a comprovar o controle da Matemática 

Divina dentro da Obra Mediúnica de Chico Xavier, 

sim, porque enquanto vemos o Capítulo ser o de # 

11, que diz respeito ao nascimento de Elizabeth 

d´Espérace, vemos a palavra-chave... Trazida, 

ser a de # 2, numa contagem de ida, dentro do texto 

do primeiro parágrafo, ou seja... O exato mês (2) 

de fevereiro do nascimento da Senhora F. O. (a 

atual encarnação de Mme. D´Espérance). 

______________ 

   Então, vocês acreditam que isso seria alguma ora 

do acaso? 

   Eu não. – Risos. 
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   Então, prossigamos: 

- A palavra “Trazida”, que racionalmente sugere a 

VOLTA de São Luis IX, pois dentro nesse novo 

elemento literário-chave vamos encontrar a 

sugestão clara que a personagem “está voltando 

de algum lugar, ou sendo levada de volta para algum 

lugar, num vai e vem marcado pela dor do 

compromisso e do resgate”. Aqui, o simbolismo 

literário se apresenta como uma referência ao 

retorno, ou a uma sugestiva VOLTA de São Luis IX, 

quanto a dela mesma, segundo a narrativa de 

VALÉRIA – SEM DESCONSIDERAR QUE A PRIMEIRA 

LETRA DE SEU NOME É “V”, TAMBÉM DE VIVALDO, 

quanto o exato NÚMERO (5) DE LETRAS DE CADA UM 

DOS NOMES, isto se amoldando  como por encanto 

ao nosso trabalho de Decodificação do Espiritismo 

em forma de “Sinais”, “Códigos” & “Enigmas” 

Secretos de Deus que nos remete a uma releitura 

da obra de Chico Xavier, agora afiançada pela 

“Decodificação Espírita”, mesmo porque a Cultura da 

nossa Quarta Revelação Divina vem acompanhada da 

Essência Doutrinária da Terceira Revelação, e não 

somente se justificando pelos números e pelos 

cálculos, por mais evidentes e veneráveis que sejam 

em sua natureza cientifica, quando aqui, neste 

episódio mediúnico, pelas abençoadas mãos de Chico 

Xavier, voltaremos a assegurar a inquestionável 

conexão matemático-literária com os fatos & 

dados que temos pela Nova Ciência da 

Decodificação Espírita, como vem sendo 



                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 81 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

decodificada até aqui: palavra esta que aparece 

dentro do texto original corrido da Entidade em 

comunicação – somente que agora contada do final 

da desse especifico parágrafo, de volta, onde ela 

se encontra, para o seu começo – do “VOZES DO 

GRANDE ALÉM” – 1ª. edição, de 1957, pela 

Editora da FEB, cai sobre a palavra de # 13. – 

Vamos continuar levado em consideração a palavra 

# 1, Amigos, que dá início ao texto!! 

__________ 

   Num primeiro momento, vejamos como a situação 

matemática visa a nos harmonizar aritmeticamente 

com a condição reencarnatória de cada uma das 

personagens em Estudo, numa inversão proposital 

de épocas, ou de dados, quando podemos deduzir 

pela frieza dos números e dos cálculos: 

- Os # das páginas do Capítulo 11... temos: 42 + 

43 + 44 + 45 = 174. 

   Temos o Esquema..., sem a gente perder de vistas 

que o epicentro de qualquer Decodificação será 

sempre a figura de São Luis IX, quanto a de Vivaldo 

P. S. Filho, com vistas à Nova Genealogia de 

Jesus... 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, 

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são nosso). 

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

existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do 

princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de                          

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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   Pois bem, vocês prestaram bastante atenção ao 

que vimos mais atrás? 

   Reprisemos, mas por um outro prisma... 

- Os # das páginas do Capítulo 11... temos: 42 + 

43 + 44 + 45 = 174. 

   Temos o Esquema..., sem a gente perder de vistas 

que o epicentro de qualquer Decodificação será 

sempre a figura de São Luis IX, quanto a de Vivaldo 

P. S. Filho, com vistas à Nova Genealogia de 

Jesus... 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 1 + 7): O exato mês (8) de agosto da 

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

_____________ 
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      ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                  

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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   Vocês prestaram em atenção o que acabamos de 

verificar? 

_______ 

   O querido Vivaldo também fica se contorcendo todo 

desejado encontrar, de uma maneira racional, que 

possa lhe ligar a própria personalidade à da sua Alma 

Querida, e por isso que ele acaba conseguindo um 

desfecho melhor do que ele havia imaginado!!..., da 

seguinte maneira... 

- 174 (dos # de todas as páginas do Capítulo 11!) 

+ 2 (ida) + 13 (volta) + 11 (o # do Capítulo) + 42 

(o # da página em Estudo!) = 242. 

   Temos o seguinte Esquema-Chave... 

- 2 x o exato mês (2) do nascimento da Senhora 

F. O. (a atual encarnação de E. d´Espérace). 

- Enquanto que no elemento de # 4, não teríamos 

o exato Capítulo IV (4), do O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, que em seus itens de # 24 & 25 nos 

oferecem duas (2) mensagens do Espírito São Luis 

sobre a reencarnação?!!! 

__________________ 

A HISTÓRIA ROMÂNTICA DE DUAS ALMAS 

GÊMEAS MARCADA PELO FATALISMO DA 

MATEMATICA DE DEUS!!! 

__________________ 
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____________________ 

  

 

 

____________________ 
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Em qual ponto da narrativa mediúnica,                

pelo Chico Xavier, vamos ver ressurgir a 

conexão entre Vivaldo & Mme. D´Espérance? 

________ 

   Para quem conhece alguma coisa da história atual 

da personalidade Senhora F. O., não deixará de ver 

como este episodio do Livro de Chico traz, em si 

mesmo, uma correte de elementos vivos da vida 

atual de Mme. D´Espérace, com destaque para o fato 

de que ele, também, por força das circunstâncias 

familiares, muito dolorosas, foi levada a viver uma 

existência de quase isolamento em um sítio de sua 

família que se localiza fora da (sua) cidade onde 

originalmente reside, ou residia, algo que poderá ser 

apreciado literariamente, pelo menos em parte, no 

Livro de # 29, que ainda permanece inédito até que 

Vivaldo tenha autorização para fazer a sua devida 

divulgação pública (virtual)...  

   Mas, com relação a esta específica passagem, em 

seu Capítulo de # 11, como vimos mais atrás, 

podemos assegurar que há sim um Esquema muito 

curioso de dados & fatos que expressam a extensão 

e a profundidade do Serviço de Decodificação, 

quando, por exemplo, destacarmos a página de # 

43, visto que... 4 + 3 = 7. 

   Vocês já começaram a pegar a coisa toda pelo seu 

começo? 

   Sigamos adiante... 
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   Aqui, temos mais uma palavra-chave que tem 

realmente tudo a ver com o que estamos lidando, que 

surge de maneira a não deixar espaço para dúvidas: 

dez, pela sua própria simbologia dentro do que 

temos tratado..., não é verdade? 

- A palavra: dez, numa contagem de ida, somente 

levando em consideração o parágrafo onde ela surge, 

à página de # 43 (7), quando cai sob a palavra de 

#... 11. 

- A palavra: dez, que numa contagem de volta, 

somente levando em consideração o parágrafo onde 

ela surge, à página de # 43 (7), quando cai sob a 

palavra de #... 11. 

   O que vocês me dizem a respeito deste fato & dado 

que surge?!... 

   Seguramente, temos... 

- 2 x o exato mês (11) de novembro do nascimento 

de Elizaeth d´Espérace (A Senhora F. O.) que 

também corresponde ao Capítulo em Estudo!! 

- 2 x o exato mês (2) de novembro, pelo dois # 11 

(1 + 1), do nascimento de Elizaeth d´Espérace 

(A Senhora F. O.), que também corresponde ao 

Capítulo em Estudo!! 

________ 

   É realmente de impressionar, vocês não acham 

isso também?!... 
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________ 

   Mas nós tivemos acima 2 x o # 11 e mais 2 x o # 

7, como uma reprise (o # 43, da página...) dentro 

do Esquema, não foi isso? 

   Que podemos deduzir assim... 2 x o simbólico # 

17... 

   O mesmo que... 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

________ 

  Observemos, que a palavra... dez, em conexão com 

a página de # 7 (43), tem tudo a ver, visto que traz 

o mesmo Esquema-Chave de sempre!! 

   Sem contar, que... 7 (original, 43) + 1 + 1 + 1 + 

1 (dos 2 # 11) = 11. 

________ 

   E assim sucessivamente, pelo menos até que 

façamos os Esquemas que digam mais respeito à 

!!! 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

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

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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   A dinâmica, aqui, sob a nossa observação, nos faz 

perceber que existem outros tantos elementos-

chaves em forma de “Sinais”, “Códigos” & 

“Enigmas” Secretos de Deus do Espiritismo 

que sugerem e asseguram a ideia da “Reencarnação 

Programada” de Elizabeth d´Espérance dentro de 

um conjunto de orientações superiores que estarão 

sempre lhe unindo (numérica, literariamente, 

e/ou editorialmente!) ao grande desejo de sua vida 

eterna com Deus, graciosamente nos redirecionando 

para aquela nossa proposta original de que estes dois 

Espíritos, sim, são o epicentro da Nova Genealogia 

de Jesus Cristo para o Quarto (4º.) Milênio da 

Era Cristã, ambos movidos pela mais comovente 

vontade de acertar, embora a dureza dos corações 

humanos esteja a lhes destinar, aqui e ali, uma série 

de dissabores pessoais que acabam por lhes entravar 

a marcha, mesmo que temporariamente, visto 

que sempre é muito difícil para qualquer um de nós, 

enquanto nos encontramos vestindo um manto de 

carne, executar, à risca, todas ou a maioria das 

orientações que obtivemos dos Amigos Espirituais da 

Vida Mais Alta antes de ingressarmos nos fluidos 

densos da matéria carnal, quando tudo era alegria e 

festa para os ossos corações em deleite supremo por 

estamos tendo a grande oportunidade de realizarmos 

alguma coisa pela Doutrina dos Imortais, quanto por 

nós mesmos, já que em qualquer trabalho para Jesus 

seremos recompensados ao cêntuplo!!...  

   Não é verdade? 
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   De qualquer maneira, cabe a cada um de nós, 

enquanto apaixonados pela Vida Espiritual, pedir ao 

Senhor em nossas preces de todos os dias a 

segurança precisa para que ambos, a partir destes 

laços milenares de amor verdadeiro, sigam adiante 

nessa preciosa tarefa de testemunhar ao Mundo 

Material que sempre vale apena Esperar em Deus, 

confiando que tudo somente acontece sob a sua Justa 

e Precisa Vontade. 

   Se hoje estamos compreendendo melhor as coisas 

ocultas que nos conectam uns aos outros por meio 

de breves números & equações simples, como 

aqui temos incansavelmente procurado demonstrar 

pela Decodificação Espírita, precisamos estar 

conscientes de que somente pelo Amor é que nos 
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amoldaremos definitivamente uns aos outros, tendo 

como princípio de tudo o Amor que devemos ter para 

com o Criador da Vida. 

   E se podemos pedir de vocês alguma coisa, será a 

de rogar de cada um e uma, em particular, a atenção 

para com as necessidades alheias, visto, minha 

gente, que há uma multidão imensa de criaturas 

peregrinando pela Terra Material tão necessitadas de 

amor e intrusão quanto de amparo material, ainda 

mais quando se sabe que o mundo está faminto de 

tudo, tudo mesmo, todos e todas, mais ou menos, 

tremendo de frio e de fome pelo esquecimento da 

maioria e pela ânsia de encontrar alguma alma boa 

que lhes aqueçam o corpo, que lhes matem a fome, 

e lhes alimente a alma que, geralmente, beira ao 

precipício de uma esmagadora solidão. 

   Pesemos todos e todas nessas coisas com muito 

carinho. 

   Como sabemos: ‘Afora nós mesmos, ninguém 

nos decide a existência na Terra, ou no Mais Além.’ 

   Que Oxalá seja louvado. 

 

ANDRÉ LUIZ                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       
(Salvador/BA, 15 de novembro de 2017)                       
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   Nota do médium: Que estiver animado (a) a 

continuar com esta Decifração, que se sinta à 

vontade para dar a sua cota de auxílio a este trabalho 

que, a rigor, pertence a todos e a todas os amantes 

da Verdade, pelo Amor em Cristo!! 
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André Luiz ____    

APRESENTA – Capítulo # 2 

Na Obra de                       

Hemendra Nath Banerjee            

a VOLTA de E. d´Espérance 

  
__________________ 

__________________
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      Ainda aqui, não teremos a necessidade de realizar 

grandes e extensas reflexões em torno do tema que 

estamos a tratar, o da VOLTA destas duas (2) belas 

almas do Infinito, pelo menos não neste nosso novo 

e empolgante Capítulo (2), embora o nosso desejo 

mais ardente fosse o de realmente vasculhar pela 

cada pedaço de 

texto quanto cada vestígio de número que pudessem 

ainda mais nos evidenciar & provar... de maneira 

Numérica, Literária & Editorialmente, os casos da 

e de Elizabeth d´Espérance, 

quanto de cada uma das grandiosas personagens da 

Bíblia Sagrada, como do Espiritismo, como temos 

visto no decorrer dos Livros digitais (e-books) que 

tem sido vertido do Mais Alto pelas faculdades 

psíquicas de nosso próprio mestre reencarnado, que 

naturalmente fazem parte deste maravilhoso cortejo 

de Almas-Afins, que de uma maneira ou de outra 

estão a compor a cadeia de implementos genéticos & 

hereditários que, mais a frente, haverão de auxiliar o 

Cristo Amado a compor o seu glorioso e futuro 

envoltório corporal, que pese aí a incalculável 

capacidade mental e semimetal de Ele mesmo poder 

realizar tal façanha sem grandes e graves entraves 

para a sua personalidade sublime e sem comparação, 

entretanto, como sabemos, a vida humana precisa 

de ser considerada pelos Espíritos desencarnados 

como uma realidade celular e neuronal, física e 

hormonal toda particular, embora de uma baixa 
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qualidade, exigindo de nós todos e todas alguma 

parcela, muito mínima que seja, de contribuir com 

a predestinada tarefa que o Cristo haverá de realizar 

no seio das Sociedades do nosso futuro Mundo de 

Regeneração!... 

____________________ 

 

O Dr. Banerjee (esquerda) e o Prof. Dr. Hernani Andrade 

(direita), dois sagrados expoentes da Ciência da Alma. 

____________________ 

   E nada mais delicioso para nós todos do que 

embrenharmo-nos pela Literatura produzida pela 

mente altamente capacitada e versátil do eminente 

parapsicólogo e pesquisador psíquico: Dr. H. N. 

Banerjee (PhD), em uma obra de altíssimo valor 

cientifico que nos dar um enorme prazer pela 
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simplicidade das explicações, abstração feita do seu 

emérito valor literário. 

   Aqui, novamente, a Decodificação se baseará em 

um número-chave que diz respeito à vida 

passada/atual de Mme. D´Espérance – 11: o seu 

mês de nascimento – pedindo de cada um de nós 

atenção e respeito diante de tamanho obsequio do 

Mundo Maior para com a nossa urgente necessidade 

de instrução pelo Espiritismo, tendo a Nova 

Ciência da “Decodificação Espírita” como a 

nossa ferramenta especial de trabalho investigativo, 

tendo como meta deixar evidenciado pelos seus 

elementos-chaves a atual VOLTA programada de 

São Luis IX, com a da sua encantadora Cara-

Metade.  

 

Estamos lidando com fatos & dados. 
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   Somente que agora teremos que nos transfigurar 

em verdadeiros Indiana Jones, para que possamos 

nos ajustar ao que os Espíritos da Luz programaram 

por meio deste grandioso trabalho investigativo 

sobre... VIDA PRETERITA E FUTURA – 25 ANOS 

DE ESTUDOS SOBRE REENCARNAÇÃO -, seguindo 

as pistas que para nós, hoje, se apresentam em 

bela teia de luz sublime, da seguinte maneira: 
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- Página de # 11 – Que representa... O mês (11) 

de novembro do real nascimento de D´Espérance 

– e que cai exatamente no SUMÁRIO da obra, 

quando poderemos seguir para o exato Capítulo de 

# 2, Reencarnação em oposição à “vida depois da 

vida” – que representa... O exato mês (2) de 

fevereiro do nascimento da Senhora F. O. –, que, 

por sua vez, cai sobre a página de # 37: 

   Elemento (#) este, que deduzimos assim... 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (do # 37): O mês (7) de julho do nascimento 

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

_____________ 

 

O Mudo Espiritual Superior oferecendo-nos material de 

Estudo e Investigação pelo Espiritismo.  
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, 

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são nosso). 

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

existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do 

princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de                          

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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__________________ 

   Se temos alguma coisa a fazer no dia hoje, em 

relação ao sentimento que nos aguarda do outro lado 

da linha da vida, não percamos mais tempo e 

realizemos pelo melhor ao nosso alcance, pois que o 

amor espera de nós urgência e habilidade, quando 

amanhã tudo poderá estar diferente.   

A HISTÓRIA ROMÂNTICA DE DUAS ALMAS 

GÊMEAS MARCADA PELO FATALISMO DA 

MATEMATICA DE DEUS!!! 

___________________ 

   

D´Espérance (a Senhora F. O.)                                 

& Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

___________________ 
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   Dentro deste Capítulo de # 2, já à página de # 

40, vamos encontrar: 

- A impressionante palavra-chave: “volta”, que 

racionalmente nos sugere a VOLTA de Elizabeth 

d´Espérance, quanto a de , pois dentro 

deste novo elemento literário-chave não 

conseguiremos escapar da sugestão clara e óbvia  

que ambos estão de volta!!!... Isso, se ajustando a 

este nosso novo trabalho de Decodificação do 

Espiritismo em forma de “Sinais”, “Códigos” & 

“Enigmas” Secretos de Deus, numa conexão 

matemático-literária com os fatos & dados que 

vem sendo decodificados até aqui: palavra esta que 

aparece dentro do texto corrido – contada do começo 

da página # 40, de ida, onde ela se encontra, para 

o final dessa mesma página, mas apenas levando em 

consideração este especifico parágrafo!! – do “VIDA 

PRETÉRITA E FUTURA” – em sua 2ª. edição, de 

1987, pela Editora Nordica, cai sobre a palavra de 

# 99. 

_________ 

- A impressionante palavra-chave: “volta”, que 

racionalmente nos sugere a VOLTA de Elizabeth 

d´Espérance, quanto a de , pois dentro 

deste novo elemento literário-chave não 

conseguiremos escapar da sugestão clara e óbvia  

que ambos estão de volta!!!... Isso, se ajustando a 

este nosso novo trabalho de Decodificação do 

Espiritismo em forma de “Sinais”, “Códigos” & 
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“Enigmas” Secretos de Deus, numa conexão 

matemático-literária com os fatos & dados que 

vem sendo decodificados até aqui: palavra esta que 

aparece dentro do texto corrido – contada do final da 

página # 40, de volta, onde ela se encontra, para 

o começo desta mesma página, mas apenas levando 

em consideração este especifico parágrafo!! – do 

“VIDA PRETÉRITA E FUTURA” – em sua 2ª. 

edição, de 1987, pela Editora Nordica, cai sobre a 

palavra de # 40. 

   Que podemos pensar assim... 

- 99 (ida) + 40 (volta) + 40 (página) = 179. 

   Vamos ver assim..., primeiro o # 17. 

   Elemento (#) este, que deduzimos assim... 

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

Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 
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   Ops! 

   Não ficou faltado aí o elemento de # 9 (do # 

179)? Ou será que ele (9) estaria, realmente, fora 

do contexto do Esquema-Chave original?! 

   Vamos dizer, ele sobrou ou foi sobrado, de 

proposito, pelos Seres de Luz que estruturaram a 

Decodificação?! 

   Vejamos...  

- 9 + 2 (o # do Capítulo em Estudo!) = 11. 

   Então, minha gente, não foi exatamente a partir 

daí que iniciamos a Decodificação?!... 

 



                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 114 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

   _____________ 

Façamos um algo a mais!! 

  

   Mas não podemos parar por aí, sob pena de 

cometermos um pecado diante da necessidade de 

continuarmos desvendando os 

, e por esta razão vejamos o que 

encontraremos a partir de outra palavra-chave 

hermeticamente ajustada dentro do texto original da 

obra por mãos divinas, e que encontramos inserida 

nesta mesma página de # 40, do Capítulo de # 11, 

já rogando de nossos leitores (as) mais interessados 

a paciência necessária para que possamos juntos 

chegar ao desfecho desejado pela 

: 
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- A impressionante palavra-chave... “número”, 

que racionalmente sugere a VOLTA de Elizabeth 

d´Espérance, quanto a de , pelo 

compromisso que, aqui, vemos se delineando, 

observando atentamente este novo elemento 

literário-chave que não nos deixará escapar da 

sugestão clara que ambos estão de volta!!! Isso, 

se ajustando a mais este novo trabalho de 

Decodificação do Espiritismo em forma de 

“Sinais”, “Códigos” & “Enigmas” Secretos de 

Deus, numa conexão matemático-literária com 

os fatos que vem sendo decodificados até aqui: 

palavra esta que aparece dentro do texto corrido – 

contada do começo da página # 40, de ida, onde 

ela se encontra, para o final desta mesma página, 

levado apenas em consideração este seu específico 

parágrafo! – do “VIDA PRETÉRITA E FUTURA” – 

2ª. edição, de 1987, pela Editora Nordica, cai sobre 

a palavra de # 10. 

_________ 

- A impressionante palavra-chave... “número”, 

que racionalmente sugere a VOLTA de Elizabeth 

d´Espérance, quanto a de , pelo 

compromisso que, aqui, vemos se delineando, 

observando atentamente este novo elemento 

literário-chave que não nos deixará escapar da 

sugestão clara que ambos estão de volta!!! Isso, 

se ajustando a mais este novo trabalho de 

Decodificação do Espiritismo em forma de 
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“Sinais”, “Códigos” & “Enigmas” Secretos de 

Deus, numa conexão matemático-literária com 

os fatos que vem sendo decodificados até aqui: 

palavra esta que aparece dentro do texto corrido – 

contada do final da página # 40, de volta, onde ela 

se encontra, para o começo desta mesma página, 

levado apenas em consideração este seu específico 

parágrafo! – do “VIDA PRETÉRITA E FUTURA” – 

2ª. edição, de 1987, pela Editora Nordica, cai sobre 

a palavra de # 103. 

_________ 

   Façamos assim... 

- 10 (ida) + 103 (volta) + 2 (o # do Capítulo em 

Estudo!) + 40 (o # da página em Estudo!) = 155. 

   Que por sua vez... 

- 1 + 5 + 5 = 11. 

   Então, minha gente, não foi exatamente a partir 

daí que iniciamos a Decodificação?!... 

_________ 

   E assim sucessivamente... 

_________ 

CONTRA FATOS & DADOS                         

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

_________ 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

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

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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   Forçosamente, vamos chegando à conclusão de 

que há outros elementos-chaves perfeitamente 

ajustados com a Decodificação do Espiritismo que 

temos realizado no decorrer dos anos, desde a obra 

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

evidenciando que há formas distintas de serem 

obtidas tais provas matemáticas-CHAVES pela 

Decodificação Espírita..., sem que isso 

venha a criar qualquer tipo de embaraço para o que 

estamos propondo, solucionando desta maneira uma 

enigmática, quão muito surpreendente, cadeia de 

informações concordantes & universais que 

afiançam a realidade dos inebriantes fatos & dados 

da Reencarnação e da Mediunidade, sempre à luz 

do Evangelho do Senhor. 

   De qualquer modo, vale a lembrança que para um 

aprofundamento no Estudo, não prescindiremos da 

ajuda dos Técnicos da Informática que possam nos 

ajudar a realizar uma garimpagem mais precisa e 

mais abrangente dos Esquemas, em geral, com seus 

especialíssimos programas de computação. 

   No mais, vamos fazendo o que é possível ser feito 

pelo médium que vem nos dando o indescritível 

prazer de lhe ter sob os nossos cuidados, NO QUE JÁ 

FAZ MUITO!!!... – Risos. 

ANDRÉ LUIZ                             

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        
(Salvador/BA, 15 de novembro de 2017) 
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   Nota do médium: Este Capítulo # 11, trata-se de um 

episódio a parte dentro da investigação matemática que 

vem movimentando os nossos Benfeitores Espirituais, 

nos sugerindo toda a atenção possível no sentido de 

adquirirmos com esse competentíssimo mestre, H. N. 

Banerjee, a veia da pesquisa e do estudo que tanto 

encantou os sábios espíritas do passado. 

                                          

   Quanto a identidade atual de D´Espérance, cremos 

em Deus que poderemos fazer a divulgação pública em 

breve tempo, quando o Livro de # 29: “Estamos de 

Volta” for dado à publicidade. 

   Pelo menos, esta é a nossa mais sincera e doce 

esperança, pois como já disse André Luiz (por Chico 

Xavier): “Afora tu mesmo, ninguém te decide o 

destino.” 
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________________ 

 

Eu sou o caminho, e a verdade,  

e a vida. 

– Jesus (João 14,6)                                              

                       

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.)                   
_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

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

acontecimentos futuros. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

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

Júpiter. 
 

    
 

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                                   
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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 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 58 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 59 Livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

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

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

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

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

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

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

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

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

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

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo carinho no 

que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior para a Vida 

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram esse 

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

caso aqui!), configurando assim mais uma prova material, 

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

França” do século XIII, assim como a do século XVII – como 
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apresentado de maneira consistente no livro: “A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

Revista & Ampliada de  12/2021, do Livro: “Adré Luiz APRESENTA – 

Vol. 2”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO (Vol. # 2) 

 

Pelo Esp. André Luiz                           

Com      
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Segunda PARTE 

a

__________
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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______ ______ 

 

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

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

denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma 

extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50. 

Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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C A P Í T U L O # 3 

___________ 

Homenageando a 

Reencarnação  
   Muitos de nós, quando chegamos do Lado de Cá, 

voltamos a refletir sobre as pequeninas coisas que 

deixamos de fazer, em nome: 

   - Da falta de tempo. 

   - Das contrariedades que poderiam se assomar 

diante de pequenas, mas ainda assim angustiantes, 

tarefas no serviço, ou em família, afinal, não 

negamos as dificuldades que muitos ou quase todos 

encontramos o lar ou em sociedade!... 

   - Da escassez de recursos financeiros, visto que “só 

tínhamos o necessário” para o nosso sustento. 

   Enfim, cada um de nós, invariavelmente, sempre 

temos ou apresentamos à nossa consciência algum 

tipo de desculpa que possa nos ‘tranquilizar’ o próprio 

coração ainda tão preso aos próprios interesses, 

quase que totalmente vivendo na solidão de um 

Oasis mesquinho e egoísta, sem que paremos por um 

minuto sequer para meditar um pouco em relação 

ao nosso destino!... 



                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 140 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

   Meus irmãos e irmãs terrenos! aos quais procuro 

dedicar a minha mais terna e sincera afeição, não 

percamos tempo com as bagatelas do dia a dia de 

uma existência excessivamente material. 

   Busquemos a Deus. 

   Em qualquer parte dos Universos – e eles são 

infinitos e se multiplicam e se expandem a cada 

suspiro espiritual de nossa parte! – poderemos nos 

aconchegar ao coração do Pai Celestial, oferecendo-

Lhe não apenas a nossa intenção de Lhe receber 

agrados e apupos, mas decididamente Lhe ofertando 

as nossas próprias vidas nas tarefas que tivermos 

que cumprir, na Terra ou no mais Além, acertando 

com Ele, dignamente, um acordo eterno de bondade- 

extrema. 

   A Reencarnação nos dá a chance de trabalhar 

sempre pela nossa melhoria moral, criando em todos 

e em todas nós laços de União Perfeita com o 

Amor Perfeito. 

   O lema de todo e qualquer cristão sempre deverá 

ser: “Fora da Caridade não há Salvação.” 

  Que frisemos em nossa alma esta doce sentença de 

luz que foi cunhada pelo próprio coração de Jesus!! 

Elvis PRESLEY 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 16 de novembro de 2017) 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO (Vol. # 2) 

 

Pelo Esp. André Luiz                           

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

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

   
 

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

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

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

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

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

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

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

 

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

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

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

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

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“André Luiz APRESENTA – Vol. # 2 ”                                                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão: 11/2017. 

- 2ª. versão, Volume # 2, Revista & Ampliada: 12/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

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

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

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

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho


                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 157 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

 

_________________ 



                     Livro # 59: “André Luiz APRESENTA – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 158 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

BY A FALANGE DA VERDADE 

 

  

Para os Espíritos que vivem Mais Além, fora do círculo 

de experiências da Terra Material, em Dimensões mais 

conscientizadas com as tarefas que devem cumprir em 

relação À CARIDADE PARA COM TODOS, nada mais 

prazeroso do que receber de um irmão em luta, que 

acaba de sair de sua torrente de sofrimento e lágrimas 

por uma bagatela de sua solidariedade, um gesto 

sincero de gratidão e de amizade, criando ainda mais 

em sua alma a alegria ter sido útil. 

Espírito Elvis Presley                          
Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 16 de novembro de 2017) 
By André Luiz/A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS                                                                         

– 1ª. Versão...11/2017 – Revista & Ampliada: 12/2021. 


