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FEB Editora

• A Federação Espírita Brasileira - FEB - é uma instituição fundada em 1884 com o objetivo de difundir
uma doutrina portadora de conceitos novos acerca do homem o tudo aquilo que o cerca.

• Com esse propósito criou uma Editora que tem se tornado na maior editora espírita do mundo.
Atualmente publica mais de 400 títulos em português e muitos deles tem sido traduzidos a outras
línguas.

• Em 135 anos de existência tem publicado mais de 50 milhões de livros, apresentados em forma de
romances, poesias, contos, crônicas e relatos de acontecimentos relativos à vida no mundo espiritual.

• Seu trabalho tem estimulado a criação de muitas instituições, aproximadamente 10.000 no Brasil,
que desenvolvem atividades orientadas ao estudo e à atenção solidaria das necessidades tanto
materiais como espirituais do ser humano.

• Através dos seus livros, a FEB procura colaborar na edificação de um mundo de paz e progresso,
mediante o esclarecimento acerca de nossa condição de seres imortais em permanente processo de
evolução intelectual e moral.



O que é Espiritismo?

O Espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados por Espíritos superiores ao
educador francês Allan Kardec, que compilou o material em cinco obras que ficariam
conhecidas posteriormente como a Codificação: O livro dos espíritos, O livro dos médiuns, O
evangelho segundo o espiritismo, O céu e o inferno e A gênese.

Como uma nova ciência, o Espiritismo veio apresentar à humanidade a existência e a natureza
do mundo espiritual, além de suas relações com o mundo físico.

A partir dessas evidências, o mundo espiritual deixa de ser algo sobrenatural e passa a ser
considerado como inesgotável força da natureza, fonte viva de inúmeros fenômenos até hoje
incompreendidos e, por esse motivo, tidos como fantasiosos e extraordinários.

A Doutrina Espírita revela novos e profundos conceitos sobre Deus, o universo, a humanidade,
os Espíritos e as leis que regem a vida.



Literatura espírita

Em toda parte é comum encontrar pessoas que se interessem por assuntos como
imortalidade, comunicação com Espíritos, vida após a morte e reencarnação.

O principal motivo pela busca dos livros do gênero é simples: o Espiritismo consegue
responder, de forma clara, perguntas que pairam sobre a humanidade desde o princípio dos
tempos. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos?

A literatura espírita apresenta argumentos fundamentados na razão, que acabam atraindo
leitores de todas as idades e adeptos de outras religiões.

Os ensinamentos espíritas trazem a mensagem consoladora de que existe vida após a morte,
e essa é uma das melhores notícias que podemos receber quando temos entes queridos que
já não habitam mais a Terra.

As conquistas e os aprendizados adquiridos em vida sempre farão parte do nosso futuro e
prosseguirão de forma ininterrupta por toda a jornada pessoal de cada um.



Autores / Coleções



Allan Kardec
Hippolyte Léon Denizard Rivail nasceu em Lyon, França, em 1804. Seus estudos com Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1827) o converteram em um destacado professor e pedagogo. Linguista, com domínio de vários
idiomas, exerceu grande influência sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha, no século XIX.

O fenômeno das mesas girantes, que agitou a Europa no meado do século XIX, despertou o interesse do
notável professor, que começou os estudos desse fenômeno, aplicando o método experimental. Nunca
formulou teorias preconcebidas, observava, comparava e deduzia, buscando sempre a razão e a lógica dos
fatos. Interrogou, anotou e ordenou os dados, sendo por isso chamado o Codificador do Espiritismo.

Como seus estudos abrangeram as proporções de uma doutrina, decidiu publicar O Livro dos Espíritos, em 18
de abril de 1857, quando adotou o pseudônimo de Allan Kardec.

Allan Kardec faleceu em Paris, em 31 de março de 1869. Seu túmulo no Cemitério de Père-Lachaise, em Paris,
é um dos mais visitados por pessoas de todas as partes do mundo.

Allan Kardec é o autor francês mais lido no Brasil. Seus livros já venderam mais de 45 milhões de exemplares e
a cada ano são realizados em todo o mundo, centenas de eventos para estudar e divulgar sua obra.

Seus livros inspiraram uma grande rede de solidariedade social e são a base de um mercado editorial de mais
de 4 mil títulos, 100 milhões de livros vendidos.



Tradução de Guillon Ribeiro



SINOPSE

É o marco inicial de uma doutrina que trouxe profunda 
repercussão no pensamento e na visão de vida de 
considerável parcela da Humanidade.

Estruturado em quatro partes, com 1.019 questões 
formuladas por Allan Kardec, o Codificador do 
Espiritismo, aborda os ensinamentos dos Espíritos de 
forma lógica e racional, sob os aspectos científico, 
filosófico e religioso.

Independentemente de crença ou convicção religiosa, a 
leitura deste livro será de imenso valor para todos, 
porque trata de Deus, da imortalidade da alma, da 
natureza dos Espíritos, de suas relações com os homens, 
das leis morais, da vida presente, da vida futura e do 
porvir da Humanidade – assuntos de interesse geral e 
de grande atualidade.

FICHA TÉCNICA 

Título: O livro dos espíritos 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Guillon Ribeiro 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 93ª 
Número de páginas: 526 
ISBN: 978-85-7328-728-8 
Código de Barras: 9788573287288 
Formato: 15x23x2,5cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 730g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O livro dos espíritos

mais de

2.526.500
exemplares

vendidos



SINOPSE

O Livro dos Médiuns trata da mediunidade – faculdade 
que permite a comunicação entre os homens e os 
Espíritos dos chamados mortos.

Allan Kardec foi o primeiro a estudar a mediunidade 
com seriedade e método científico. O livro traz o ensino 
dos Espíritos sobre os gêneros de manifestação 
espiritual, os meios de comunicação com o mundo 
invisível, os diversos tipos de médiuns e o 
desenvolvimento da mediunidade.

Analisa com rigor científico as fraudes, embustes e 
charlatanismos, apresenta métodos de checagem e 
controle das informações vindas dos Espíritos e propõe 
a utilização da razão no trato de assuntos relacionados a 
Espiritualidade.

FICHA TÉCNICA 

Título: O livro dos médiuns 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Guillon Ribeiro 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 81ª 
Número de páginas: 446 
ISBN: 978-85-7328-729-5 
Código de Barras: 9788573287295 
Dimensões: 15x23x2,4cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 598g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O livro dos médiuns

mais de

1.323.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

Com a explicação da moral do Cristo, sua concordância 
com o Espiritismo e sua aplicação às diversas 
circunstâncias da vida, O evangelho segundo o 
espiritismo consagrou a aliança entre Ciência e Religião. 

Esta obra encerra a essência do ensino moral de Jesus e, 
por isso, constitui o abrigo onde os adeptos de todas as 
religiões – e mesmo os que não têm religião – podem 
reunir-se.

Oferece um roteiro seguro para a reforma íntima, 
objetivo apontado pelo Cristo como indispensável a fim 
de alcançarmos a felicidade vindoura, a paz interior, 
essa conquista que somente a observância plena das 
leis divinas pode proporcionar ao Espírito imortal na sua 
gradual caminhada evolutiva para Deus.

FICHA TÉCNICA 

Título: O Evangelho segundo o Espiritismo 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Guillon Ribeiro 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 131ª 
Número de páginas: 410 
ISBN: 978-85-7328-730-1 
Código de Barras: 9788573287301 
Formato: 15x23x2,2cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 560g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O evangelho segundo o espiritismo

mais de

4.548.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

É uma das cinco obras básicas da Codificação do 
Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a Justiça de 
Deus à luz da Doutrina Espírita. Objetiva demonstrar a 
imortalidade do Espírito e a condição que ele usufruirá no 
mundo espiritual, como consequência de seus próprios 
atos. 

Divide-se em duas partes: 

A primeira estabelece um exame comparado das doutrinas 
religiosas sobre a vida após a morte. Kardec procura 
elucidar temas como: anjos, céu, demônios, inferno, penas 
eternas, purgatório, temor da morte, a proibição mosaica 
sobre a evocação dos mortos etc. Apresenta, também, a 
explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas. 

A segunda parte, resultante de um trabalho prático, reúne 
exemplos acerca da situação da alma durante e após a 
desencarnação. São depoimentos de criminosos 
arrependidos, de Espíritos endurecidos, de Espíritos felizes, 
medianos, sofredores, suicidas e em expiação terrestre. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O céu e o inferno 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Manuel Quintão 
Edição: 61ª 
Nº de páginas: 407 
ISBN: 978-85-7328-731-8 
Código de Barras: 9788573287318 
Formato: 15x23x2,1cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 545g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O céu e o inferno

mais de

658.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

É uma das cinco obras básicas da Codificação do Espiritismo. 
Livro que, conhecido e estudado proporciona uma 
oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de 
interesse universal, abordados de forma lógica, racional e 
reveladora. 

Divide-se em três partes: 

• Na primeira parte, analisa a origem do planeta Terra, de 
forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas e 
mágicas sobre a criação do mundo; 

• Em sua segunda parte, aborda a questão dos milagres, 
explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários 
contidos no Evangelho; 

• Na terceira parte, enfoca as predições do Evangelho, os 
sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo 
tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da 
fraternidade. 

Os assuntos apresentados nos 18 capítulos desta obra têm 
como base a imutabilidade das grandiosas Leis divinas. 

FICHA TÉCNICA 

Título: A gênese 
Autor: Allan Kardec 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Tradutor: Guillon Ribeiro 
Edição: 53ª 
Nº de páginas: 409 
ISBN: 978-85-7328-732-5 
Código de Barras: 9788573287325 
Dimensões: 15x23x2cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 576g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

A gênese

mais de

670.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

Primeiro livro publicado sob os auspícios da FEB, traduzido 
pela Redação de Reformador, em 1884. 

Obra sempre atual, útil aos adeptos da Doutrina Espírita, 
como também àqueles que desejam conhecer a natureza 
do Espiritismo e a definição de seus pontos fundamentais. 

Divide-se em 3 capítulos: 

O primeiro, sob a forma de diálogos com um crítico, um 
cético e um padre, traz respostas àqueles que 
desconhecem os princípios básicos da Doutrina, bem como 
apropriadas refutações aos seus contraditores. 

O segundo capítulo expõe partes da ciência prática e 
experimental, caracterizando-se como um resumo de O 
livro dos médiuns. 

No terceiro capítulo, é publicado o resumo de O livro dos 
espíritos, com a solução, apontada pela Doutrina Espírita, 
de problemas de ordem psicológica, moral e filosófica. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O que é o Espiritismo 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Redação de Reformador 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 56ª 
Número de páginas: 213 
ISBN: 978-85-7328-766-0 
Código de Barras: 9788573287660 
Formato: 15x23x1,1cm 
Preço de capa: R$ 31,00 
Peso: 300g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O que é o Espiritismo

mais de

533.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

Publicado após a desencarnação de Allan Kardec, este livro 
apresenta, logo no começo, bem escrita biografia do 
Codificador, seguida do discurso pronunciado por Camille
Flammarion quando do seu sepultamento. 

Reúne importantes registros deixados por Allan Kardec e se 
divide em duas partes. A primeira aborda assuntos como: 
profissão de fé espírita raciocinada; caráter e 
consequências religiosas das manifestações dos Espíritos; 
estudo sobre a natureza do Cristo; influência perniciosa das 
ideias materialistas; as expiações coletivas; o egoísmo e o 
orgulho; liberdade, igualdade, fraternidade etc. 

A segunda inclui apontamentos acerca da iniciação espírita 
de Allan Kardec; sua missão na Terra; mensagens do 
Espírito de Verdade e de outras entidades venerandas; o 
auto de fé de Barcelona; o roteiro missionário do 
Codificador, assim como uma “exposição de motivos”, 
apresentada na “Constituição do Espiritismo”, como legado 
do mestre lionês às sociedades espíritas do futuro.

FICHA TÉCNICA 

Título: Obras póstumas
Autor: Allan Kardec
Tradutor: Guillon Ribeiro
Assunto: Obras de Allan Kardec
Edição: 41ª
Número de páginas: 368
ISBN: 978-85-7328-767-7
Código de Barras: 9788573287677
Formato: 15x23x2,4cm
Preço de capa: R$ 35,00
Peso: 502 gramas
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Obras póstumas



Tradução de Evandro Noleto



SINOPSE

“Os seres materiais constituem o mundo visível ou 
corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou 
espiritual, isto é, dos Espíritos.” 

Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos 
marca o nascimento da Doutrina Espírita e inicia o 
conjunto de cinco publicações que formariam a 
Codificação Espírita organizada por Allan Kardec. 
Considerado o Consolador Prometido por Jesus Cristo, o 
Espiritismo apresenta um novo caminho e a crença de que 
a vida continua após a morte. 

Texto fundamental para conhecer e estudar a Doutrina 
Espírita, O livro dos espíritos traz 1.019 perguntas, sobre 
diversos temas, feitas por Kardec com as respectivas 
respostas dos companheiros espirituais, permitindo que 
possamos conhecer e entender inúmeras ações que nos 
acompanham diariamente. Esta edição da obra conta com 
cuidadosa tradução de Evandro Noleto Bezerra, a partir de 
originais franceses — da 2ª à 12ª edição do livro. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O livro dos espíritos 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 4ª 
Número de páginas: 510 
ISBN: 978-85-7328-752-3 
Código de Barras: 9788573287523 
Dimensões: 15x23x2,5cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 690g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O livro dos espíritos

mais de

210.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

“Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a 
influência dos Espíritos. [...] Pode-se, pois, dizer que todos 
são mais ou menos médiuns.” 

Publicado pela primeira vez em 1861, O livro dos médiuns é 
a segunda obra da Codificação Espírita compilada por Allan 
Kardec. Indicado para todos os interessados em fenômenos 
mediúnicos, o livro é considerado o mais completo manual 
explicativo das atividades de comunicação com o mundo 
espiritual, apresentando gêneros e formas de 
manifestações, além de excelente vocabulário de termos 
relacionados ao Espiritismo. 

Traduzida nesta edição por Evandro Noleto Bezerra, a obra 
apresenta o desenvolvimento da mediunidade, as 
dificuldades e os obstáculos que podem acompanhar o 
trabalho e a prática do Espiritismo. Uma vez que somos, 
quando encarnados, canais entre os planos material e 
espiritual, é essencial que conheçamos profundamente 
todos os aspectos desse relacionamento, para atingir, com 
sucesso, os objetivos desejados. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O livro dos médiuns 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan kardec
Edição: 2ª 
Número de páginas: 462 
ISBN: 978-85-7328-753-0 
Código de Barras: 9788573287530 
Formato: 15x23x2,3cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 600g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O livro dos médiuns



SINOPSE

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o 
espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864, na 
França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil. 

Escrito em linguagem simples e acessível a todas as 
inteligências, sem figuras nem alegorias, contém a essência 
do ensino moral de Jesus. Por isso mesmo, é o abrigo onde os 
adeptos de todas as religiões podem reunir-se, o estandarte 
sob o qual todos os crentes podem colocar-se, porquanto 
jamais foi objeto das disputas religiosas que, em todas as 
épocas e em todos os lugares, têm dividido a Humanidade. 

Estruturado em 28 capítulos eminentemente consoladores, 
este livro oferece um roteiro seguro para a nossa reforma 
íntima, objetivo apontado pelo Cristo de Deus como 
indispensável para alcançarmos a felicidade vindoura, a paz 
interior que tanto almejamos, essa conquista que somente a 
observância integral das Leis divinas pode proporcionar ao 
Espírito imortal na sua ascensão evolutiva para Deus. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O Evangelho segundo o Espiritismo 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 2ª 
Número de páginas: 415 
ISBN: 978-85-7328-754-7 
Código de Barras: 9788573287547 
Formato: 15x23x2,2cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 536g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 

Google Play. 

O evangelho segundo o espiritismo

mais de

157.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

Parte do conjunto de cinco obras que formam a 
Codificação Espírita, O céu e o inferno foi compilado por 
Allan Kardec e publicado pela primeira vez em 1865. 
Dividido em duas partes, o livro apresenta a ação da Justiça 
divina e a jornada que aguarda o Espírito assim que ele 
deixa o plano terrestre. 

A primeira parte da obra apresenta as diferentes crenças 
sobre céu e inferno, anjos e demônios, punições e 
recompensas depois da morte, além de análises dos 
conceitos sob o ponto de vista das próprias Leis da 
Natureza. Já a segunda parte aborda a real situação da 
alma, tanto durante o processo de desencarnação quanto 
após a morte, baseada em exemplos e depoimentos de 
inúmeros Espíritos bem-sucedidos ou não em suas 
experiências. O céu e o inferno ajuda a esclarecer mais uma 
face da vida além-túmulo, com suas recompensas e 
adversidades, de acordo com o mérito de cada um. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O céu e o inferno 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 2ª 
Nº de páginas: 411 
ISBN: 978-85-7328-755-4 
Código de Barras: 9788573287554 
Formato: 15x23x2,1cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 540g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O céu e o inferno



SINOPSE

Obra que compõe a Codificação Espírita, A Gênese, os 
milagres e as predições segundo o Espiritismo tem como 
base a imutabilidade das Leis divinas em dezoito 
capítulos, divididos em três partes distintas. 

A primeira parte analisa a origem da Terra e as gêneses 
orgânica, espiritual e mosaica, de forma lógica e 
racional, deixando de lado as interpretações misteriosas 
e as fantasias pueris sobre a criação do mundo. 

A segunda parte aborda a questão dos "milagres" de 
Jesus, explicando a natureza dos fluidos e os fatos 
extraordinários contidos no Evangelho. 

A terceira parte enfoca as predições do Evangelho, os 
sinais dos tempos e a geração nova, concitando os 
homens à prática da justiça, da paz e da fraternidade, 
abrindo assim uma Nova Era para a regeneração da 
humanidade. 

FICHA TÉCNICA 

Título: A gênese 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 2ª 
Número de páginas: 411 
ISBN: 978-85-7328-756-1 
Código de Barras: 9788573287561 
Dimensões: 15x23x2,1cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 539g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

A gênese



SINOPSE

Publicado pela primeira vez em 1859, este livro é uma 
espécie de introdução ao estudo da Doutrina Espírita, 
um manual que discorre sobre os pontos fundamentais 
do Espiritismo, em linguagem fácil e acessível a todas as 
inteligências. Divide-se em três capítulos: 

O primeiro, sob a forma de diálogos com um crítico, um 
cético e um padre, traz respostas àqueles que 
desconhecem os princípios básicos da Doutrina, bem 
como apropriadas refutações aos seus contraditores. 

O segundo capítulo expõe partes da ciência prática e 
experimental caracterizando-se como um resumo de O 
livro dos médiuns. 

O terceiro capítulo é uma síntese de O livro dos 
espíritos, com a solução, apontada pela Doutrina 
Espírita, de problemas de ordem psicológica, moral e 
filosófica com que se debatia a humanidade. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O que é o espiritismo 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 2ª 
Nº de páginas: 162 
ISBN: 978-85-7328-758-5 
Código de Barras: 9788573287585 
Formato: 15x23x0,8cm 
Preço de capa: R$ 31,00 
Peso: 240g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O que é o espiritismo 



SINOPSE

Com o intuito de popularizar o Espiritismo e tornar 
mais fácil e ágil a sua divulgação, Allan Kardec, sem 
prejuízo das obras básicas da Doutrina Espírita, redigiu 
uma série de opúsculos e os distribuiu por toda a 
França, em valores bastante acessíveis à população 
interessada. 

Esta obra encerra a tradução integral de quatro deles: 
O espiritismo na sua expressão mais simples; Resumo 
da lei dos fenômenos espíritas; Caráter da revelação 
espírita e Catálogo racional das obras para se fundar 
uma biblioteca espírita. Agregamos ainda, sob a forma 
de apêndice, o livreto Discursos pronunciados pelo 
aniversário de morte de Allan Kardec – Inauguração do 
monumento, que trata da inauguração do dólmen do 
Codificador no Cemitério do Père-Lachaise, em Paris, 
no dia 31 de março de 1870. 

É a pena erudita e inspirada de Allan Kardec que, mais 
uma vez, se revela em todo o seu esplendor. 

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 3ª 
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Peso: 250g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
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O espiritismo na sua expressão mais simples



SINOPSE

Publicado após a desencarnação de Allan Kardec, este livro 
apresenta, logo no começo, bem escrita biografia do 
Codificador, seguida do discurso pronunciado por Camille
Flammarion quando do seu sepultamento. 

Reúne importantes registros deixados por Allan Kardec e se 
divide em duas partes.

A primeira aborda assuntos como: profissão de fé espírita 
raciocinada; caráter e consequências religiosas das 
manifestações dos Espíritos; estudo sobre a natureza do Cristo; 
influência perniciosa das ideias materialistas; as expiações 
coletivas; o egoísmo e o orgulho; liberdade, igualdade, 
fraternidade etc.

A segunda inclui apontamentos acerca da iniciação espírita de 
Allan Kardec; sua missão na Terra; mensagens do Espírito de 
Verdade e de outras entidades venerandas; o auto de fé de 
Barcelona; o roteiro missionário do Codificador, assim como 
uma “exposição de motivos”, apresentada na “Constituição do 
Espiritismo”, como legado do mestre lionês às sociedades 
espíritas do futuro.

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 2ª
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Obras póstumas



Outras obras de Allan Kardec



SINOPSE

O livro dos espíritos é o marco inicial da literatura 
espírita, essencial para conhecer e estudar a Doutrina 
Espírita. Desde 1857, ano de seu lançamento, esta obra 
influencia profundamente o pensamento e a visão de 
vida de uma parcela significativa da humanidade. Entre 
as cinco obras que compõem a Codificação do 
Espiritismo, esta foi a primeira a reunir os ensinamentos 
dos Espíritos superiores por meio de médiuns de várias 
partes do mundo. 

Passaram-se 156 anos até esta edição histórica bilíngue, 
que traz o texto original em francês e a cuidadosa 
tradução de Evandro Noleto Bezerra, contendo 501 
perguntas, formuladas por Allan Kardec, que abordam 
os ensinamentos espíritas, sistematizados de forma 
lógica e racional, tratados sob o aspecto científico, 
filosófico e religioso. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O livro dos espíritos 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
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Edição: 1ª 
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ISBN: 978-85-7328-799-8 
Código de Barras: 9788573287998 
Formato: 16x23x2,8cm 
Preço: R$ 43,00 
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O livro dos espíritos – Edição original de 1857 – Bilíngue



SINOPSE

A presente edição da FEB contém a reprodução 
eletrônica (digitalizada) da 1ª edição francesa da Imitação 
do evangelho segundo o espiritismo, tal como surgiu em 
Paris em abril de 1864, bem como sua tradução integral 
em nossa língua, a fim de que os leitores possam conferir 
as diferenças existentes entre o texto primitivo e o da 3ª 
edição da obra, publicada em 1866, revista, corrigida e 
modificada por Allan Kardec sob o título de O evangelho 
segundo o espiritismo, versão que hoje utilizamos. 

Com a publicação deste livro, a Federação Espírita 
Brasileira presta homenagem ao sesquicentenário de seu 
lançamento, comemorado em 2014, na expectativa de 
que as atuais e futuras gerações possam acompanhar, 
passo a passo, o cuidado de Allan Kardec na 
sistematização e aperfeiçoamento de suas obras, 
assistido, como sempre, pelos demais Espíritos da 
Codificação Espírita, tendo à frente o Espírito de Verdade. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Imitação do evangelho segundo o 
espiritismo 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 1ª 
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Imitação do evangelho segundo o espiritismo –
Edição Histórica Bilíngue



SINOPSE

Lançada oficialmente a 6 de janeiro de 1868, A gênese: os 
milagres e as predições segundo o espiritismo é a obra 
que veio coroar a missão do Codificador do Espiritismo. 

Trata-se de um dos maiores sucessos editoriais de Allan 
Kardec, haja vista que nos três primeiros meses daquele 
ano foram publicadas três edições consecutivas, as quais, 
juntamente com a quarta, impressa em 1869, mas 
conservando na capa e na folha de rosto o ano de 1868, 
guardam perfeita identidade, não passando as três 
últimas de meras reimpressões, cópias idênticas da 
primeira edição. 

Com a publicação desta edição histórica, a FEB se associa 
às homenagens prestadas no Brasil e no Exterior ao 
sesquicentenário do derradeiro livro da Codificação 
Espírita, editando-o em nossa língua com base na 1ª 
edição francesa de 1868, dado o seu inestimável valor 
histórico, a fim de que os estudiosos possam confrontá-lo 
com a versão definitiva, revista, corrigida e ampliada — a 
5ª edição — publicada em Paris em dezembro de 1872.

FICHA TÉCNICA 
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Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
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Edição: 1ª 
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A gênese – 1ª Edição – 1868



SINOPSE

A gênese: os milagres e as predições segundo o 
espiritismo é a obra que veio coroar a missão do 
Codificador do Espiritismo, e em 2018 comemorou-se o 
sesquicentenário de seu lançamento. 

Mesmo sendo evidente sua importância, é um dos livros 
de Allan Kardec menos lidos e estudados pelos espíritas.

Para mudar essa perspectiva e prestar as devidas 
homenagens em comemoração à data festiva, a 
Federação Espírita Brasileira publica nova edição da 
obra numa versão histórica bilíngue, a fim de que os 
leitores e estudiosos possam ter em mãos o texto 
primitivo no idioma original — reproduzido de forma 
eletrônica (digitalizado) — e em nossa língua, com base 
na 1ª edição francesa de 1868.

FICHA TÉCNICA 
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E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

A gênese – Edição Histórica Bilíngue



SINOPSE

Além de trazer uma coletânea de belas preces, este livro 
reúne o conteúdo dos capítulos XXV ao XXVIII de O 
evangelho segundo o espiritismo, de Allan Kardec, 
analisando e detalhando a prece em seus diversos 
aspectos: qualidade, eficácia, ação e inteligibilidade, 
bem como a felicidade, a paz de espírito e a serenidade 
que a oração proporciona às criaturas que buscam 
contato com o Criador. 

Além disso, com A prece, a FEB resgata mensagens 
ditadas por Kardec em 1888 e 1889, na Sociedade 
Espírita Fraternidade, no Rio de Janeiro, endereçadas 
aos espíritas do Brasil. 

São mensagens permeadas de sensibilidade, sabedoria 
e orientação, em especial ao leitor espírita, que 
perceberá nessas palavras uma carinhosa advertência, a 
de que devemos testemunhar e espelhar a Doutrina 
Espírita nos nossos pensamentos, na nossa fala, nos 
nossos gestos mais acanhados. 

FICHA TÉCNICA 
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Edições econômicas



SINOPSE

Dos cinco livros que compõem a Codificação do Espiritismo, 
este foi o primeiro, reunindo os ensinos dos Espíritos 
superiores por médiuns de várias partes do mundo. 

Ele é o marco inicial de uma Doutrina que trouxe uma 
profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de 
considerável parcela da Humanidade, desde 1857, data da 
primeira edição francesa. 

Estruturado em quatro partes e contendo 1.019 perguntas 
formuladas pelo Codificador, aborda os ensinamentos 
espíritas, de uma forma lógica e racional, sob os aspectos 
científico, filosófico e religioso. 

Independentemente de crença ou convicção religiosa, a 
leitura de O livro dos espíritos será de imenso valor para 
todos, porque trata de Deus, da imortalidade da alma, da 
natureza dos Espíritos, de suas relações com os homens, das 
leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da 
Humanidade, assuntos de interesse geral e de grande 
atualidade. 

FICHA TÉCNICA 
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O livro dos espíritos – Edição econômica



SINOPSE

O livro dos médiuns é uma das cinco obras que constituem a 
Codificação da Doutrina Espírita. 

Reúne “o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos 
os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o 
mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as 
dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática 
do Espiritismo”. Apresenta ainda, na parte final, precioso 
vocabulário básico espírita. 

De leitura e consulta indispensável para os espíritas, será 
sempre uma preciosa fonte de conhecimento também para 
qualquer pessoa indagadora e atenta ao fenômeno 
mediúnico, que se manifesta crescentemente no mundo 
inteiro, dentro ou fora das atividades espíritas. 

Sendo os homens parte integrante do intercâmbio entre os 
dois planos da vida — o material e o espiritual —, o melhor é 
que conheçamos, e bem, os mecanismos desse 
relacionamento. O livro dos médiuns é o manual mais seguro 
para todos os que se dedicam às atividades de comunicação 
com o mundo espiritual. 

FICHA TÉCNICA 
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O livro dos médiuns – Edição econômica



SINOPSE

Parte do conjunto de cinco livros que compõem a 
Codificação Espírita, O evangelho segundo o 
espiritismo contém a essência do ensino moral de 
Jesus e serve de abrigo para os adeptos de todas as 
religiões – e mesmo os que não tem religião – como 
um roteiro seguro para a reforma íntima, meta 
indispensável, segundo Cristo, para se alcançar a paz 
interior. 

A obra é uma grande ferramenta para conhecer, 
observar e seguir as Leis divinas, que proporcionam 
uma caminhada gradual e evolutiva do Espírito rumo 
a Deus. 

Esta versão do conjunto de ensinamentos 
transmitidos por Espíritos superiores, organizados e 
comentados por Allan Kardec, conta com a tradicional 
tradução de Guillon Ribeiro, presidente da Federação 
Espírita Brasileira por duas vezes, entre os anos de 
1920 e 1943.

FICHA TÉCNICA 
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O evangelho segundo o espiritismo – Edição econômica



Edições de Bolso



SINOPSE

Contém os princípios da Doutrina Espírita sobre a 
imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas 
relações com os homens, as leis morais, a vida 
presente, a vida futura e o porvir da humanidade –
segundo o ensinamento dado pelos Espíritos 
superiores com o auxílio de diversos médiuns –
recebidos e coordenados por Allan Kardec.

FICHA TÉCNICA 
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O livro dos espíritos



SINOPSE

O ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos 
os gêneros de manifestações, os meios de comunicação 
com o Mundo Invisível, o desenvolvimento da 
mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se 
podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo 
o seguimento de O livro dos espíritos.

FICHA TÉCNICA 
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O livro dos médiuns



SINOPSE

A explicação das máximas morais do Cristo, sua 
concordância com o Espiritismo e sua aplicação às 
diversas posições da vida.

FICHA TÉCNICA 
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O evangelho segundo o espiritismo



SINOPSE

O exame comparado das doutrinas sobre a passagem 
da vida corpórea à vida espiritual, as penalidades e 
recompensas futuras, os anjos e os demônios, as 
penas eternas etc., seguido de numerosos exemplos 
da situação real da alma durante e depois da morte. 

FICHA TÉCNICA 
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O céu e o inferno



SINOPSE

A Doutrina Espírita é o resultado do ensino coletivo e 
concorde dos Espíritos. A ciência é convidada a 
constituir a gênese segundo as leis da natureza.

Deus prova a sua grandeza e seu poder pela 
imutabilidade das suas leis, e não pela derrogação 
delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente.

FICHA TÉCNICA 
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Revista Espírita



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo.

FICHA TÉCNICA 
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Revista espírita: jornal de estudos psicológicos.
Ano primeiro – 1858



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo.

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
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Revista espírita: jornal de estudos psicológicos.
Ano segundo – 1859



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo.

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Ano terceiro – 1860 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 4ª
Número de páginas: 568
ISBN: 978-85-8485-037-2
Código de Barras: 9788584850372 
Formato: 14x21x2,8
Volume: 3 
Preço de capa: R$ 55,00 
Peso: 611g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Revista espírita: jornal de estudos psicológicos.
Ano terceiro – 1860



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo.

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Ano quarto – 1861 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 4ª 
Número de páginas: 568
ISBN: 978-85-69452-37-9
Código de Barras: 9788569452379
Formato: 14x21x2,7cm 
Volume: 4
Preço de capa: R$ 55,00 
Peso: 603g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Revista espírita: jornal de estudos psicológicos.
Ano quarto – 1861



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo.

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Ano quinto – 1862 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 4ª 
Número de páginas: 528
ISBN: 978-85-8485-066-2
Código de Barras: 9788584850662
Formato: 14x21x3,6cm 
Volume: 5
Preço de capa: R$ 55,00 
Peso: 567g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Revista espírita: jornal de estudos psicológicos.
Ano quinto – 1862



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo.

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Ano sexto – 1863 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 4ª 
Número de páginas: 520 
ISBN: 978-85-8485-069-3
Código de Barras: 9788584850693
Formato: 14x21x2,5cm 
Volume: 6
Preço de capa: R$ 55,00 
Peso: 520g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Revista espírita: jornal de estudos psicológicos.
Ano sexto – 1863



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo.

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Ano sétimo – 1864 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 4ª 
Número de páginas: 536
ISBN: 978-85-9466-024-4
Código de Barras: 9788594660244 
Formato: 14x21x3,3
Volume: 7 
Preço de capa: R$ 55,00 
Peso: 576g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Revista espírita: jornal de estudos psicológicos.
Ano sétimo – 1864



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Ano oitavo – 1865 
Diretor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 4ª 
Número de páginas: 498 
ISBN: 978-85-8485-002-0 
Código de Barras: 9788584850020 
Formato: 14x21x3,3cm 
Volume: 8 
Preço de capa: R$ 55,00 
Peso: 536g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

Revista espírita: jornal de estudos psicológicos. 
Ano oitavo – 1865



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo.

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Ano nono – 1866 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 3ª 
Número de páginas: 528
ISBN: 978-85-9466-183-8 
Código de Barras: 9788594661838 
Formato: 14x21x2,6
Volume: 9 
Preço de capa: R$ 55,00 
Peso: 566g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Revista espírita: jornal de estudos psicológicos. 
Ano nono – 1866



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Ano décimo – 1867 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 4ª 
Número de páginas: 536
ISBN: 978-85-9466-054-1
Código de Barras: 9788594660541 
Formato: 14x21x3,4
Volume: 10
Preço de capa: R$ 55,00 
Peso: 570g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Revista espírita: jornal de estudos psicológicos. 
Ano décimo – 1867



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Ano décimo primeiro – 1868 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 3ª 
Número de páginas: 544
ISBN: 978-85-9466-078-7
Código de Barras: 9788594660787 
Formato: 14x21x2,8
Volume: 11 
Preço de capa: R$ 55,00 
Peso: 573 g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Revista espírita: jornal de estudos psicológicos. 
Ano décimo primeiro  – 1868



SINOPSE

Periódico mensal, a Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos –
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua 
desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, passando, a partir 
de então, a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos 
dias. 

Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual 
sondava a reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de 
determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, 
enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da 
concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. Inúmeros 
capítulos dos livros básicos da Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. 

Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, 
desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as 
dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, 
a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o 
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, 
enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Ano décimo segundo –
1869 
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Evandro Noleto Bezerra 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 4ª 
Número de páginas: 540
ISBN: 978-85-9466-101-2
Código de Barras: 9788594661012 
Formato: 14x21x3,3 
Volume: 12
Preço de capa: R$ 55,00 
Peso: 573g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Revista espírita: jornal de estudos psicológicos. 
Ano décimo segundo – 1869



Francisco Cândido Xavier
Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, é sem duvida, um dos mais destacados
expoentes da cultura brasileira do século XX.

De personalidade bondosa, dedicou-se sempre ao auxilio dos mais necessitados. Seu trabalho em
beneficio do próximo possibilitou que fosse indicado por mais de 10 milhões de pessoas para receber
o Premio Nobel da Paz de 1981.

Nascido em um lar humilde em 1910, começou a ver e ouvir os Espíritos desde os cinco anos de idade
tendo estabelecido com eles um relacionamento que deu por resultado a publicação de mais de 412
obras, todas escritas pelos Espíritos através de sua mediunidade.

Com uma qualidade literária extraordinária, as obras de Chico Xavier são um autêntico sucesso
editorial, atingindo mais de 40 milhões de exemplares, somente na língua portuguesa.

Até o seu falecimento em 2002, estabeleceu um acervo de títulos de diversos gêneros, tais como
poemas e poesias, contos, romances, obras de caráter científico, filosófico e religioso.

Muitos dos seus livros são best-sellers indiscutíveis, sendo as informações aí contidas utilizadas na
produção de filmes, peças de teatro, programas e novelas de televisão.



Francisco Cândido Xavier / André Luiz

Parceiro frequente de Francisco Cândido Xavier, o Espírito André Luiz descreve-se como um
aprendiz. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado, entretanto, sabe-se que foi médico
sanitarista quando encarnado, no Rio de Janeiro do início do século XX. O primeiro livro de
sua autoria espiritual foi publicado na década de 1940: Nosso Lar, considerado fundamental
no estudo do mundo espiritual por apresentar descrições e evidências da vida após a morte.

Dentre os autores espirituais que ditaram obras, André Luiz é considerado um dos mais fiéis
aos preceitos da Doutrina Espírita e às palavras de Allan Kardec, sendo seus textos
considerados sinônimo de lealdade e de respeito aos ideais da Codificação.

O trabalho de André Luiz no mundo espiritual deu origem a 17 obras publicadas pela FEB,
algumas das quais traduzidas para diversos idiomas e adaptadas para o teatro e o cinema.



Coleção A vida no Mundo 
Espiritual



SINOPSE

Nosso Lar foi a primeira obra ditada pelo Espírito André 
Luiz ao médium Chico Xavier.

O livro causou grande impacto ao revelar o cotidiano 
dos Espíritos, com estudos e tarefas em escolas, 
hospitais e grupos de trabalho na cidade espiritual 
chamada “Nosso Lar”. Revela, também, como os 
pensamentos e sentimentos dos parentes que ficaram 
na Terra afetam poderosamente os Espíritos dos que já 
morreram.

No livro de André Luiz – um médico que viveu no Brasil 
no início do século XX – o leitor descobre que a vida 
após a morte é intensa, e cheia de atividades e que os 
Espíritos continuam a progredir, a aprender e a 
aprimorar-se.

Nosso Lar já foi traduzido ao alemão, espanhol, inglês, 
japonês, francês, grego, russo, finlandês e esperanto.

FICHA TÉCNICA 

Título: Nosso Lar 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: André Luiz 
Assunto: Coleção André Luiz 
Edição: 64ª 
Número de páginas: 319 
ISBN: 978-85-7328-944-2 
Código de barras: 9788573289442 
Formato: 14x21x2,1cm 
Coleção: A vida no mundo espiritual 
Volume: 1 
Preço de capa: R$ 47,00 
Peso: 350g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

Nosso Lar

mais de

2.200.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

O Espírito André Luiz relata experiências de Espíritos 
que reencarnaram com instruções específicas para 
atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre 
foram bem-sucedidos em suas tarefas.

Escalado para prestar atendimento fraterno na Terra, ele 
aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e 
grande passo rumo à construção do bem.

Apresentando a morte física como apenas uma 
passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução, 
os 51 capítulos, neste segundo volume da coleção A vida 
no mundo espiritual, mostram a necessidade do estudo, 
da prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de 
cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça 
com a certeza do cumprimento dos compromissos 
assumidos antes de renascer.

FICHA TÉCNICA 
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Os 20 capítulos que compõem Missionários da 
luz apresentam os mistérios da reencarnação e todo o 
trabalho dos encarregados de conduzir o processo do 
renascimento.

É a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da 
certeza de que a morte física é apenas o início de uma 
nova jornada.

A partir das palavras do Espírito André Luiz, conhecemos a 
importância do esforço na busca pelo auto 
aperfeiçoamento, a participação do perispírito como 
organização que molda as células do corpo e as diversas 
formas possíveis para manifestações mediúnicas e 
contatos entre os planos terrestre e espiritual.

Terceiro volume da coleção A vida no mundo 
espiritual, ensina que a Providência divina sempre 
concede ao homem novos campos de trabalho, por meio 
da renovação incessante da vida pela reencarnação.
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A partir da premissa de que a morte definitiva não 
existe e de que devemos sempre evoluir, o Espírito 
André Luiz apresenta o trabalho de amigos espirituais 
que viajam para auxiliar na transição para o plano 
superior de Espíritos dedicados ao bem. É nesta nova 
realidade que os seres desencarnados devem se 
preparar para voltar à Terra e continuar sua jornada 
rumo ao crescimento moral. 

Em 20 capítulos de profundos exemplos de princípios da 
Doutrina Espírita, Obreiros da vida eterna mostra como 
são imensas as dimensões vibratórias do universo e 
como é essencial o aperfeiçoamento íntimo, o amparo 
amigo e o verdadeiro serviço para alcançar o equilíbrio 
pessoal. 
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Testemunha de diversos atendimentos realizados no 
plano superior, o Espírito André Luiz aborda os motivos 
de desequilíbrio mental e as consequências a que 
podem ser submetidos os irmãos imersos na loucura.

Suicídio, aborto, epilepsia, mongolismo, alienação 
mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia e psicose 
são alguns dos temas analisados sob a luz da psiquiatria 
e da Doutrina Espírita, destacando a importância do 
socorro prestado pelos trabalhadores espirituais aos 
amigos enfermos e necessitados.

Apresentando tratamentos da alma e informações sobre 
a comunicação entre encarnados e desencarnados –
especialmente durante o repouso do corpo físico –, o 
autor espiritual busca estudar a complexidade da mente 
humana e suas inclinações, sejam elas felizes ou 
infelizes.
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O Espírito André Luiz apresenta a realidade do ambiente 
de sombras e trevas onde se encontra Gregório, espírito 
perturbado que, líder de um grupo obsessor, age sobre 
Margarida, moça que foi sua contemporânea na 
existência terrena.

A emocionante narrativa mostra a ação dos irmãos 
obsessores e a posterior intervenção benéfica dos 
amigos do Alto sobre os homens encarnados em busca 
da conversão ao bem. 

Por meio do relato da missão de resgate guiada por 
seres superiores, o autor espiritual expõe provas da 
Misericórdia divina e do Amor verdadeiro, que permite 
novas oportunidades de libertação e crescimento moral 
a partir do estudo, do perdão e do trabalho.
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Afirma o Espírito Emmanuel na apresentação desta obra: 
“Em quase todas as páginas deste livro, temos a vida 
comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, 
valendo-se dos tesouros do tempo, para a aquisição de 
luz renovadora”.

O Espírito André Luiz nos conta a comovente história do 
trio formado por Zulmira, Amaro e Odila, cujo 
relacionamento nos planos terrestre e espiritual 
influenciou profundamente a trajetória de diversos 
Espíritos a eles relacionados, provocando em suas vidas 
desajustes familiares, ciúmes e lutas cotidianas.

Ao apresentar episódios de diversas encarnações, o autor 
espiritual surpreende o leitor com conhecimentos e 
emoções. Os fatos relatados apresentam a luta pelo 
aprimoramento íntimo uma vez que considera verdadeira 
a premissa de que “a Lei é viva e a Justiça não falha!”. 

Evidencia, ainda, a importância do esquecimento do mal 
para sempre e da semeadura do bem a cada dia.
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Em uma nova missão de trabalho, os Espíritos André 
Luiz e Hilário deixam a colônia espiritual Nosso Lar 
rumo à Crosta, onde presenciam situações de 
comunicação entre os planos superior e terrestre e 
reconhecem a responsabilidade do serviço mediúnico, 
compreendendo o grande esforço dos trabalhadores e a 
importância do intercâmbio entre os dois mundos.

Partindo do preceito de que a mediunidade está 
presente em toda a humanidade, o autor espiritual 
analisa diversas formas de contato entre encarnados e 
desencarnados, esclarecendo termos e conceitos como 
psicofonia, psicometria, sonambulismo, possessão, 
clarividência, clariaudiência, desdobramento, 
mediunidade de efeitos físicos, entre outros. 

Esta esclarecedora obra é indispensável para quem 
busca estudar a mediunidade com seriedade.
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Durante três anos, o Espírito André Luiz permaneceu na 
Mansão Paz, instituição sob jurisdição da colônia Nosso 
Lar que atende espíritos sofredores de regiões próximas 
à Terra.

Acompanhado do amigo Hilário, o autor espiritual 
conhece diversos casos relacionados à lei de causa e 
efeito que confirmam como a atual existência terrena 
do ser é vinculada à vida passada, assim como as ações 
do hoje condicionarão a realidade futura.

Ação e reação descreve regiões inferiores da esfera 
espiritual e o sofrimento que atinge uma consciência 
culpada, após a morte do corpo físico, além de 
apresentar orientações sobre o débito aliviado, os 
preparativos para a reencarnação, os resgates coletivos 
e o valor benéfico da oração.
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Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Waldo 
Vieira, Evolução em dois mundos divide-se em duas 
partes. 

A primeira relaciona as palavras do Cristo a conceitos 
como a existência do perispírito e corpo espiritual, 
fluido cósmico, hereditariedade, evolução e sexo, 
alimentação no plano espiritual e mecanismo da mente, 
entre outros. 

Já a segunda parte reúne perguntas e respostas sobre 
temas vinculados a matrimônio, divórcio, gestação e 
aborto.

Aliando conceitos científicos e evangélicos, o Espírito 
André Luiz promove um estudo do processo evolutivo 
do ser e da alma nos dois planos de nossa existência – o 
mundo material e o mundo espiritual –, estabelecendo 
um desafio intelectual a todos que praticam e desejam 
conhecer a Doutrina Espírita.
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O Espírito André Luiz alia Ciência ao Espiritismo para 
apresentar conceitos como energia, átomo, obsessão, 
hipnose, magnetismo, animismo e psicometria, entre 
outros, oferecendo aos médiuns e estudiosos da 
mediunidade diversos recursos para melhor 
compreensão de questões da Física e da Filosofia que se 
relacionam ao tema.

Com psicografia de Francisco Cândido Xavier e Waldo 
Vieira, o autor espiritual esclarece que, além de 
conhecimentos e estudos, é necessário ter disciplina e 
responsabilidade para praticar a mediunidade com Jesus 
e entrar em comunhão com o plano superior, buscando 
o aprimoramento do espírito sob as diretrizes do 
Evangelho de Cristo.
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No Rio de Janeiro de meados do século XX, a trajetória 
de duas famílias – Torres e Nogueira – se entrelaça em 
tramas repletas de amor, paixão, vaidade, luxúria e ódio, 
preenchendo existências de tragédia e favorecendo a 
concretização de obsessões doentias no espírito de 
jovens e adultos membros das famílias.

Auxiliado pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e 
Waldo Vieira, o Espírito André Luiz apresenta o mais 
denso romance da coleção A vida no mundo espiritual, 
intercalando reflexões sobre amor e consciência, 
liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e 
reencarnação, com respostas sobre o relacionamento 
sexual humano e a consequência das condutas e 
experiências sexuais do presente em vidas futuras, 
sujeitas às leis de causa e efeito que podem delinear 
todo o destino do ser.
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O Espírito André Luiz apresenta as histórias de Ernesto e 
Evelina, indivíduos adoentados que se conhecem às 
vésperas de serem submetidos a cirurgias de alto risco. 
Ele, um livre-pensador maduro; ela, uma jovem e 
fervorosa esposa católica. Logo, ambos descobrirão que 
a enfermidade que compartilham é apenas o início de 
uma incrível trajetória de amor, amizade, esperança e 
fé, rumo ao progresso e à realização espiritual. 

Trata-se de um livro que apresenta o retrato da criatura 
ao desencarnar e mostra como a vivência dos habitantes 
do plano espiritual está relacionada com sua condição 
mental, além de ensinar a importância da prática da 
reforma íntima, na certeza de que a vida continua além 
da morte, permitindo que cada um de nós seja capaz de 
traçar novas diretrizes para sua própria conduta. 
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Importante obra para se ter sempre ao alcance, Agenda 
cristã apresenta um conjunto de valiosos ensinamentos 
sobre a conduta, a vigilância e a prudência do homem, 
sobretudo nos momentos difíceis da vida, com base nos 
ensinamentos do Evangelho do Cristo.

Em 50 capítulos, o Espírito André Luiz traz a palavra 
sábia e amiga do plano espiritual, por meio da 
psicografia de Francisco Cândido Xavier, convidando a 
todos para a prática do bem e do amor ao próximo, 
além de prover conforto, orientação e preciosas lições 
para as situações do dia a dia.
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Ao apresentar esta obra de André Luiz, o Espírito 
Emmanuel explica: “Abraçando o Espiritismo, pedes, a 
cada passo, orientação para as atitudes que a vida te 
solicita”.

Assim é Conduta espírita, coletânea de mensagens que 
busca aconselhar sobre a forma de agir perante as 
múltiplas situações e opções que se apresentam na 
vida. 

Tratando de temas como Jesus, a mulher, o jovem, o lar, 
o trabalho, a sociedade e a política, entre outros, as 
recomendações são simples e diretas, ainda que 
intensas, concebidas no formato ideal para o socorro 
nas dificuldades e inseguranças dos Espíritos 
encarnados que sentem necessidade de rever seu 
relacionamento com o mundo, seus semelhantes e, até 
mesmo, com Deus.
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Este livro objetiva prestar valioso auxílio àqueles que se 
propõem a tratar, com a devida seriedade, em reuniões 
específicas da Casa Espírita, o grave problema da 
obsessão, que, como as mais diferentes  e temíveis 
doenças do corpo físico, se constitui em flagelo da 
humanidade.

Por meio de 73 capítulos, devidamente ilustrados, 
escritos de maneira objetiva, aborda temas que orientam 
os trabalhadores das reuniões de desobsessão, desde o 
despertar no dia da reunião, superação de 
impedimentos, conversação anterior à reunião, 
pontualidade, equipe, educação mediúnica, passes, até o 
seu encerramento. Trata ainda de importantes 
procedimentos posteriores ao trabalho de desobsessão.

Alerta sobre a gravidade do assunto, salientando que 
cada Casa Espírita deve possuir a sua equipe de 
servidores da desobsessão, não somente para sua defesa 
e conservação, como também para socorrer as vítimas da 
desorientação espiritual. 
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Francisco Cândido Xavier / Emmanuel

Conhecido por ser o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel tem
atuação de destaque no campo do estudo, prática e divulgação do Evangelho de Jesus a partir da
Doutrina Espírita.

O mentor fez parte da equipe que auxiliou Allan Kardec na Codificação e assinou a mensagem “O
egoísmo”, disponível no capítulo XI de O evangelho segundo o espiritismo.

Por meio de suas expressões literárias, Emmanuel revelou suas encarnações mais conhecidas: o senador
romano Publius Lentulus, o escravo Nestório, o padre Manuel da Nóbrega e o padre Damiano.

O primeiro encontro com Chico Xavier aconteceu em 1931, quando confidenciou ao médium os planos
de publicar 30 obras. Emmanuel foi o coordenador de todo o trabalho psicografado por Chico. A parceria
entre os dois trouxe à luz mais de uma centena de obras espíritas, das quais 32 fazem parte do catálogo
da FEB e três foram inseridas entre os dez melhores livros espíritas do século XX.

Traduzidos para vários idiomas, os livros de Emmanuel englobam romances históricos, mensagens e
conselhos espirituais, entre outros, que repassam profundo conhecimento sobre a mensagem do Cristo,
seu estudo e sua vivência.



Série Romances de Emmanuel
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Paulo e Estêvão é o mais famoso e denso romance da 
literatura espírita. O autor é o Espírito Emmanuel. Pela 
mediunidade de Chico Xavier, ele conta, com detalhes 
impressionantes, um dos episódios emblemáticos do 
Cristianismo nascente: a história de Paulo de Tarso, mais 
conhecido como São Paulo. 

A riqueza da narrativa conduz o leitor a Galiléia de vinte 
séculos atrás e desvenda os bastidores espirituais da 
história que resultou na expansão do Cristianismo. 

Além de oferecer informações inéditas sobre sua 
conversão na porta de Damasco, sua fuga para o deserto 
e suas viagens, o livro revela a profunda e insuspeita 
ligação entre Paulo e Estêvão, o primeiro mártir do 
Cristianismo. 

Paulo e Estêvão é apontado como um dos dez melhores 
livros espíritas produzidos no século vinte.
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SINOPSE

O espírito Emmanuel descreve a existência física em que 
foi Publius Lentulus, orgulhoso senador designado para 
alto cargo na região da Palestina quando Jesus 
apresentava os ensinos de seu evangelho à 
Humanidade.

Tendo como cenário o Cristianismo nascente do século 
I, Há dois mil anos mostra embates entre a arrogância 
das famílias patrícias e a simplicidade fraterna dos 
primeiros cristãos, numa trama em que opostos como 
sofrimento e alegria, esplendor e miséria, poder e 
escravidão, crueldade e benevolência, perdão e 
vingança se entrelaçam na realidade familiar de Publius
Lentulus, interferindo em sua relação com os filhos e 
com a amada esposa Lívia, convertida aos sublimes 
ensinamentos de Jesus a contragosto do esposo.
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Passados cinquenta anos de sua trajetória como o 
senador Publius Lentulus, o Espírito Emmanuel retorna 
à existência terrena em uma realidade totalmente 
diferente da anterior.

Como o escravo Nestório, o autor espiritual vivencia a 
lei de causa e efeito e reencontra alguns personagens 
apresentados no livro Há dois mil anos, enquanto 
percorre um caminho de aprendizado sobre orgulho e 
vaidade, sob sincera misericórdia do Senhor. 

A psicografia do médium Francisco Cândido Xavier 
apresenta ainda a história da jovem Célia, mulher de 
coração sublime que vivenciou as lições de Jesus de 
maneira profunda e intensamente influenciou Nestório
com exemplos de humildade e calma em pleno 
Cristianismo nascente do século II.
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Emmanuel traz à luz a história de Quinto Varro e 
Taciano, almas ligadas por várias reencarnações que se 
reencontram no terceiro século do Cristianismo, na 
região controlada pelo Império Romano. 

Como exemplo de simplicidade, confiança e amor, os 
pioneiros da Boa Nova entregaram-se ao serviço do 
Cristo tendo como sustento apenas sua poderosa e 
inquebrantável fé. Uma comovente narrativa que 
mostra quanto pode realizar o verdadeiro amor em suas 
manifestações de solidariedade a bem das criaturas 
humanas.
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A doce Alcíone pede para voltar à Terra e acompanhar o 
grande amor de seu passado, Carlos, numa nova 
existência de provas, sacrifícios e reparações. 

Em um exemplo de profunda dedicação ao próximo, ela 
demonstra toda sua lealdade ao ajudar de perto aquele 
por quem tanto havia intercedido no plano espiritual.

Neste romance histórico envolvente, o Espírito 
Emmanuel nos transporta para a frívola Paris do século 
XVII, repleta de sentimentos violentos e ilusões 
materiais que se confrontam com as eternas verdades 
da alma. 

Também conhecemos mais uma das encarnações de 
Emmanuel, desta vez como padre Damiano, vigário da 
igreja de São Vicente, em Ávila, na Espanha, e 
contemporâneo do casal protagonista.
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SINOPSE

O autor comenta ensinamentos do Evangelho de forma 
original e atraente, ensinando-nos não apenas a 
compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em 
todos os momentos da vida. 

Encerram um verdadeiro convite ao trabalho nobre e 
dignificante, inspirado nos ensinos da Boa Nova.

Emmanuel instrui e encanta, edifica e consola na sua 
linguagem singela e arrebatadora, mansa e persuasiva, 
plena de espiritualidade e beleza.

A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de 
esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e 
instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos 
sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e 
amor ministradas e exemplificadas por Jesus.

“Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o 
repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade 
e o bem nos supostos males da vida.”
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SINOPSE

O autor comenta ensinamentos do Evangelho de forma 
original e atraente, ensinando-nos não apenas a 
compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em 
todos os momentos da vida. 

Encerram um verdadeiro convite ao trabalho nobre e 
dignificante, inspirado nos ensinos da Boa Nova.

Emmanuel instrui e encanta, edifica e consola na sua 
linguagem singela e arrebatadora, mansa e persuasiva, 
plena de espiritualidade e beleza.

A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de 
esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e 
instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos 
sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e 
amor ministradas e exemplificadas por Jesus.

“Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o 
repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade 
e o bem nos supostos males da vida.”
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SINOPSE

O autor comenta ensinamentos do Evangelho de forma 
original e atraente, ensinando-nos não apenas a 
compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em 
todos os momentos da vida. 

Encerram um verdadeiro convite ao trabalho nobre e 
dignificante, inspirado nos ensinos da Boa Nova.

Emmanuel instrui e encanta, edifica e consola na sua 
linguagem singela e arrebatadora, mansa e persuasiva, 
plena de espiritualidade e beleza.

A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de 
esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e 
instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos 
sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e 
amor ministradas e exemplificadas por Jesus.

Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o 
repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade 
e o bem nos supostos males da vida.
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SINOPSE

O autor comenta ensinamentos do Evangelho de forma 
original e atraente, ensinando-nos não apenas a 
compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em 
todos os momentos da vida. 

Encerram um verdadeiro convite ao trabalho nobre e 
dignificante, inspirado nos ensinos da Boa Nova.

Emmanuel instrui e encanta, edifica e consola na sua 
linguagem singela e arrebatadora, mansa e persuasiva, 
plena de espiritualidade e beleza.

A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de 
esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e 
instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos 
sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e 
amor ministradas e exemplificadas por Jesus.

Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o 
repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade 
e o bem nos supostos males da vida.
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SINOPSE

O autor comenta ensinamentos do Evangelho de forma 
original e atraente, ensinando-nos não apenas a 
compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em 
todos os momentos da vida. 

Encerram um verdadeiro convite ao trabalho nobre e 
dignificante, inspirado nos ensinos da Boa Nova.

Emmanuel instrui e encanta, edifica e consola na sua 
linguagem singela e arrebatadora, mansa e persuasiva, 
plena de espiritualidade e beleza.

A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de 
esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e 
instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos 
sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e 
amor ministradas e exemplificadas por Jesus.

Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o 
repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade 
e o bem nos supostos males da vida.
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SINOPSE

Organizado sob a forma de perguntas e respostas, esta 
valiosa obra oferece relevantes explicações sobre a 
Ciência, a Filosofia e a Religião – o tríplice aspecto da 
Doutrina Espírita. 

Obra repleta de ensinamentos espíritas, O consolador 
reúne rico material para referência e meditação.

Constitui um curso completo oferecido pelo Espírito 
Emmanuel, com sábios esclarecimentos acerca de 
assuntos que nos levam a compreender o Espiritismo 
como o Consolador prometido por Jesus.
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Objetivando orientar o homem de acordo com os 
desígnios da Misericórdia divina, apresentando 
reflexões sobre as situações cotidianas à guisa dos 
ensinamentos e bondade celestes, A caminho da luz é 
obra merecedora de leitura e estudo para os que 
buscam compreender nosso mundo.

Nesta inestimável obra, o Espírito Emmanuel narra a 
história da humanidade sob a luz do Espiritismo, 
apresentando-nos acontecimentos e experiências que 
vão desde a gênese planetária até as perspectivas para 
o futuro da Humanidade, elucidando-nos a posição e a 
importância do Evangelho do Cristo diante da ciência, 
das religiões e das filosofias terrenas.
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SINOPSE

Qual é a força do pensamento? 

Emmanuel, esclarece sobre como os pensamentos agem 
poderosamente modelando a vida: “Somos hoje 
herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências 
de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção à 
verdadeira felicidade”.

Emmanuel expõe com simplicidade, por meio de ideias 
claras e inteligentes e comparações baseadas no dia a 
dia, os efeitos que o pensamento gera na intimidade de 
cada um e no mundo onde vive. 

Explica, ainda, a ligação das emoções e pensamentos, 
evidenciando que o ser humano tem a capacidade de 
gerenciá-los em benefício do progresso.
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Considerando que o sexo é um assunto presente nas 
várias fases da vida, é comum se questionar sobre como 
o tema é abordado no plano espiritual.

Assumindo a relevância e as possíveis dúvidas, o autor 
espiritual, Emmanuel, traz-nos uma miscelânea 
completa acerca de como a espiritualidade trata os 
diversos vieses presentes na questão.

Com base nos sábios e benevolentes mensageiros que 
orientaram Allan Kardec na codificação da Doutrina 
Espírita, as definições presentes nesta obra permitem ao 
leitor uma reformulação do pensamento e uma possível 
mudança na postura diante dos assuntos relacionados 
ao casamento, ao amor livre, ao aborto e ao adultério.

São conselhos valiosos, voltados para a educação dos 
indivíduos no sentido de tratar dignamente o sexo, 
respeitando os outros e a si mesmo.
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Neste livro, o pensamento apurado do autor espiritual 
apresenta lições inspiradas nos princípios espíritas 
iluminados pelo Evangelho. 

Objetivando orientar e alertar o homem para a busca 
constante do autoaprimoramento, aborda assuntos 
como: a missão de Jesus; a mediunidade; a mente; o 
perispírito; a religião; o destino da Terra. 

São subsídios valiosos que permitem encontrar o 
verdadeiro caminho de libertação espiritual por meio da 
prática do amor incondicional. 
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Para evoluir, é necessário conhecer. O estudo e o 
autoaperfeiçoamento são essenciais em qualquer 
jornada evolutiva, para que erros e desequilíbrios não 
comprometam a busca pelo bem e pela própria 
recuperação íntima. 

Em Rumo certo, o Espírito Emmanuel apresenta 
estimadas lições evangélicas por meio de mensagens de 
elevado teor moral que abordam, entre outros, assuntos 
como caridade, perseverança, impaciência e provações. 
Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o mentor 
espiritual mostra como a Misericórdia divina 
proporciona aos necessitados da paz interior a 
oportunidade de conhecerem as próprias deficiências, 
bem como a maneira de corrigi-las, a caminho da 
integração definitiva com Jesus. 
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Estimado leitor, você está convidado a ter um encontro 
com os valiosos esclarecimentos oferecidos neste livro. 
Aqui o autor espiritual, Emmanuel, oferece lições 
confortadoras por meio de sábias palavras. 

Em conversa franca, de alma para alma, os 60 capítulos 
falam sobre questões atuais, como crises do mundo, 
espíritas iniciantes, obediência e rebeldia, sexo 
transviado, calma, paciência, ansiedade, autocontrole, 
entre outros temas relevantes. 

O autor convida à meditação sobre os diferentes e 
variados problemas da vida, orientando sobre a maneira 
mais adequada para lidar com a realidade da ação 
humana à luz da Doutrina Espírita. 
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Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês, 
na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se 
encontram unidos pelos laços mais santos da vida e o 
sentimento afetivo que me impele para o teu coração 
tem suas raízes na noite profunda dos séculos... 

Francisco Cândido Xavier conta ter visto pela primeira 
vez o Espírito Emmanuel no ano de 1931. A parceria 
entre o médium e o Espírito de luz produziu os mais 
belos livros, sobre os mais diversos temas. Neste, em 
especial, são tratados assuntos de máxima relevância 
para o conhecimento humano. 

Em suas páginas, um mundo repleto de sabedoria é 
revelado à luz do Espiritismo. Princípios científicos, 
dissertações sobre o livre-arbítrio, determinismo e 
pluralidade dos mundos habitados são analisados de 
maneira instigante e atual. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Emmanuel 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Assunto: Religião 
Edição: 28ª 
Número de páginas: 233
ISBN: 978-85-7328-860-5 
Código de barras: 9788573288605 
Formato: 14x21x1,5cm 
Coleção: Emmanuel 
Preço de capa: R$ 40,00 
Peso: 252g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Emmanuel

mais de

181.500
exemplares

vendidos



SINOPSE

Esta obra reúne orientações valiosas para os estudiosos 
e divulgadores da Doutrina Espírita. São mensagens 
transmitidas pelo Espírito Emmanuel, que abordam, 
com sabedoria, temas complexos de interesse humano. 
O livro é formado por mensagens publicadas em 
Reformador e extraídas de mais de 14 obras de sua 
autoria espiritual. 

Elas abordam temas como: Ciência e cientificismo; 
Espiritismo, espiritualismo e Evangelho; família; 
medicina do futuro; religiões; verdade 
reencarnacionista, entre outros. 

Palavras de Emmanuel é um livro que cumpre a tarefa 
de levar a verdade libertadora aos corações sedentos de 
paz. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Palavras de Emmanuel 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor Espiritual: Emmanuel 
Edição: 11ª 
Nº de páginas: 158 
ISBN: 978-85-7328-813-1 
Código de Barras: 9788573288131 
Formato: 14x21x0,9cm 
Coleção: Emmanuel 
Preço de capa: R$ 35,00 
Peso: 214g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Palavras de Emmanuel



Coleção Estudando a 
Codificação



SINOPSE

A partir de estudos realizados durante sessões públicas 
em Uberaba (MG), o Espírito Emmanuel teceu sábios 
comentários sobre questões de O livro dos espíritos, 
obra básica da Doutrina Espírita organizada por Allan 
Kardec em 1857. 

São interpretações de respostas dos Espíritos superiores 
e explanações sobre conceitos e premissas que 
constituem o Espiritismo e expõem a necessidade de se 
compreender a grandeza que nos cerca.

Com psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor 
espiritual enfatiza os ricos conceitos inseridos no 
primeiro livro da Codificação como verdadeiros valores 
morais que podem servir de guias e base de sabedoria e 
amor nos caminhos humanos que buscam o encontro 
do Cristo.

FICHA TÉCNICA 

Título: Religião dos Espíritos 
Autores: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Assunto: Mensagem 
Edição: 22ª 
Número de páginas: 277 
ISBN: 978-85-7328-713-4 
Código de Barras: 9788573287134 
Formato: 14x21x1,9cm 
Coleção: Estudando a Codificação 
Preço de capa: R$ 40,00 
Peso: 318g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Religião dos espíritos

mais de

209.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

Dois dos mais conhecidos autores espirituais, Emmanuel 
e André Luiz, nos presenteiam com valiosos comentários 
sobre O livro dos espíritos e O evangelho segundo o 
espiritismo, com o objetivo de estimular e auxiliar o 
estudo – seja ele individual ou em grupos 
sistematizados – dos ideais da Doutrina Espírita.

Em quarenta capítulos psicografados por Francisco 
Cândido Xavier e Waldo Vieira, são abordadas questões 
fundamentais, como a vida eterna, o nosso 
comportamento e a renovação moral, entre outros 
temas.

A obra é um ótimo instrumento de pesquisa para 
compreender situações cotidianas da vivência humana à 
luz do Espiritismo.

FICHA TÉCNICA 

Título: Estude e viva 
Autor: Francisco Cândido Xavier e Waldo 
Vieira 
Autor espiritual: Emmanuel e André Luiz 
Assunto: Mensagem 
Edição: 14ª 
Número de páginas: 191 
ISBN: 978-85-7328-759-2 
Código de Barras: 9788573287592 
Dimensões: 14x21x1,3cm 
Coleção: Estudando a codificação 
Preço de capa: R$ 36,00 
Peso: 235g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Estude e viva

mais de

116.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

O Espírito Emmanuel destaca a necessidade de estudo 
de O livro dos médiuns, publicação que integra a coleção 
de obras básicas da Doutrina Espírita, organizada por 
Allan Kardec.

Com mensagens e instruções recebidas e selecionadas 
em reuniões mediúnicas, o autor espiritual desenvolve 
temas como a conduta do médium e a educação da 
mediunidade, além de outros assuntos sempre 
pertinentes aos estudantes do Espiritismo. 

Traz comentários que mostram a força do conhecimento 
como meio para romper preconceitos, superstições e 
fanatismos, tradicionalmente existentes em diversas 
religiões.

FICHA TÉCNICA 

Título: Seara dos médiuns 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Assunto: Mensagem 
Edição: 20ª 
Nº de páginas: 262 
ISBN: 978-85-7328-750-9 
Código de Barras: 9788573287509 
Formato: 14x21x1,7cm 
Coleção: Estudando a codificação 
Preço de capa: R$ 40,00 
Peso: 296g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Seara dos médiuns

mais de

203.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

Anália Franco, André Luiz, Bezerra de Menezes, 
Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, Meimei, entre outros 
mentores espirituais, reúnem-se para comentar 
capítulos e lições de O evangelho segundo o 
espiritismo a partir de temas como amor, caridade, 
mediunidade e otimismo.

Por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier e 
Waldo Vieira, são apresentados recados diretos ao 
coração, que retratam a singela beleza das palavras do 
Cristo e da obra de Allan Kardec.

Especial para todos aqueles que torcem e anseiam pela 
vigência do Reino de Deus no mundo, alertando os 
homens sobre a essencial necessidade da construção da 
paz e da reforma íntima alcançada pelo trabalho no 
bem.

FICHA TÉCNICA 

Título: O espírito da verdade 
Autor: Francisco Cândido Xavier e Waldo 
Vieira 
Autor espiritual: Espíritos diversos 
Assunto: Mensagem 
Edição: 18ª 
Número de páginas: 286 
ISBN: 978-85-7328-751-6 
Código de Barras: 9788573287516 
Dimensões: 14x21x1,8cm 
Coleção: Estudando a codificação 
Preço de capa: R$ 40,00 
Peso: 325g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O espírito da verdade

mais de

158.000
exemplares

vendidos



SINOPSE

Em Justiça Divina, o Espírito Emmanuel apresenta 
reflexões sobre O céu e o inferno, obra da Codificação 
Espírita organizada por Allan Kardec em 1865.

Buscando demonstrar a Misericórdia divina sempre 
presente na trajetória da Humanidade, o autor 
espiritual apresenta complexas questões filosóficas e 
religiosas divididas em 82 cativantes capítulos.

Apesar de concisos, os densos comentários acerca dos 
temas abordados funcionam como verdadeiros roteiros 
para trilhar os caminhos do mundo, refletindo sobre as 
dificuldades da vida e orientando a evolução segura dos 
seres humanos rumo à ascensão moral.

FICHA TÉCNICA 

Título: Justiça divina 
Autores: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Assunto: Mensagem 
Edição: 14ª 
Número de páginas: 211 
ISBN: 978-85-7328-716-5 
Código de Barras: 9788573287165 
Dimensões: 14x21x1,5cm 
Coleção: Estudando a codificação 
Preço de capa: R$ 38,00 
Peso: 252g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Justiça divina

mais de

131.000
exemplares

vendidos



Coleção O Evangelho por 
Emmanuel



SINOPSE

Com o objetivo de proporcionar nova e ampliada visão 
sobre o Novo Testamento, a FEB Editora traz a público O 
Evangelho por Emmanuel, uma coletânea com os 
comentários presentes no trabalho amoroso 
desenvolvido pelos benfeitores que, durante mais de 
setenta anos, se dedicaram ao serviço iluminativo do ser 
humano. 

A dupla Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foi 
responsável por esta obra de inestimável valor para os 
dias atuais. Este trabalho foi promovido por uma equipe 
de pesquisadores da FEB e organizado em sete volumes 
que compõem o projeto, com a finalidade de tornar 
acessíveis os preciosos ensinamentos presentes no 
Novo Testamento, referentes ao estudo e interpretação 
da mensagem de Jesus. 

Neste primeiro volume, estão presentes os comentários 
alusivos ao Evangelho segundo Mateus, com versículos 
atualizados de acordo com as traduções mais recentes. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O evangelho por Emmanuel: 
comentários ao Evangelho segundo Mateus 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Coordenador: Saulo Cesar Ribeiro da Silva 
Assunto: Religião 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 652 
ISBN: 978-85-7328-920-6 
Código de Barras: 9788573289206 
Formato: 16x23x4,8cm 
Volume: 1 
Preço de capa: R$ 81,00 
Peso: 925g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O evangelho por Emmanuel: comentários ao 
Evangelho segundo Mateus



SINOPSE

Com o objetivo de proporcionar nova e ampliada visão 
sobre o Novo Testamento, a FEB Editora traz a público O 
Evangelho por Emmanuel, uma coletânea com os 
comentários presentes no trabalho amoroso 
desenvolvido pelos benfeitores que, durante mais de 
setenta anos, se dedicaram ao serviço iluminativo do ser 
humano. 

A dupla Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foi 
responsável por esta obra de inestimável valor para os 
dias atuais. Este trabalho foi promovido por uma equipe 
de pesquisadores da FEB e organizado em sete volumes 
que compõem o projeto, com a finalidade de tornar 
acessíveis os preciosos ensinamentos presentes no 
Novo Testamento, referentes ao estudo e interpretação 
da mensagem de Jesus. 

Neste segundo volume, estão presentes os comentários 
alusivos ao Evangelho segundo Marcos, com versículos 
atualizados de acordo com as traduções mais recentes. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O Evangelho por Emmanuel: 
comentários ao Evangelho segundo Marcos 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Coordenador: Saulo Cesar Ribeiro da Silva 
Assunto: Religião 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 197 
ISBN: 978-85-7328-962-6 
Código de Barras: 9788573289626 
Dimensões: 16x23x1,6cm 
Volume: 2 
Preço de capa: R$ 40,00 
Peso: 335g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O Evangelho por Emmanuel: comentários ao 
Evangelho segundo Marcos



SINOPSE

Com o objetivo de proporcionar nova e ampliada visão 
sobre o Novo Testamento, a FEB Editora traz a público O 
Evangelho por Emmanuel, uma coletânea com os 
comentários presentes no trabalho amoroso 
desenvolvido pelos benfeitores que, durante mais de 
setenta anos, se dedicaram ao serviço iluminativo do ser 
humano. 

A dupla Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foi 
responsável por esta obra de inestimável valor para os 
dias atuais. Este trabalho foi promovido por uma equipe 
de pesquisadores da FEB e organizado em sete volumes 
que compõem o projeto, com a finalidade de tornar 
acessíveis os preciosos ensinamentos presentes no 
Novo Testamento, referentes ao estudo e interpretação 
da mensagem de Jesus. 

Neste terceiro volume, estão presentes os comentários 
alusivos ao Evangelho segundo Lucas, com versículos 
atualizados de acordo com as traduções mais recentes. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O evangelho por Emmanuel: 
comentários ao Evangelho segundo Lucas 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Coordenador: Saulo Cesar Ribeiro da Silva 
Assunto: Religião 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 367 
ISBN: 978-85-8485-043-3 
Código de Barras: 9788584850433 
Formato: 16x23x2,6cm 
Volume: 3 
Preço de capa: R$ 59,00 
Peso: 540g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O evangelho por Emmanuel: comentários ao 
Evangelho segundo Lucas



SINOPSE

Com o objetivo de proporcionar nova e ampliada visão 
sobre o Novo Testamento, a FEB Editora traz a público O 
Evangelho por Emmanuel, uma coletânea com os 
comentários presentes no trabalho amoroso 
desenvolvido pelos benfeitores que, durante mais de 
setenta anos, se dedicaram ao serviço iluminativo do ser 
humano. 

A dupla Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foi 
responsável por esta obra de inestimável valor para os 
dias atuais. Este trabalho foi promovido por uma equipe 
de pesquisadores da FEB e organizado em sete volumes 
que compõem o projeto, com a finalidade de tornar 
acessíveis os preciosos ensinamentos presentes no 
Novo Testamento, referentes ao estudo e interpretação 
da mensagem de Jesus. 

Neste quarto volume, estão presentes os comentários 
alusivos ao Evangelho segundo João, com versículos 
atualizados de acordo com as traduções mais recentes. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O evangelho por Emmanuel: 
comentários ao Evangelho segundo João 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Coordenador: Saulo Cesar Ribeiro da Silva 
Assunto: Religião 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 364 
ISBN: 978-85-69452-74-4 
Código de Barras: 9788569452744 
Formato: 16x23x2,8cm 
Volume: 4 
Preço de capa: R$ 59,00 
Peso: 530g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O evangelho por Emmanuel: comentários ao 
Evangelho segundo João



SINOPSE

Com o objetivo de proporcionar nova e ampliada visão 
sobre o Novo Testamento, a FEB Editora traz a público O 
Evangelho por Emmanuel, uma coletânea com os 
comentários presentes no trabalho amoroso 
desenvolvido pelos benfeitores que, durante mais de 
setenta anos, se dedicaram ao serviço iluminativo do ser 
humano. 

A dupla Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foi 
responsável por esta obra de inestimável valor para os 
dias atuais. Este trabalho foi promovido por uma equipe 
de pesquisadores da FEB e organizado em sete volumes 
que compõem o projeto, com a finalidade de tornar 
acessíveis os preciosos ensinamentos presentes no 
Novo Testamento, referentes ao estudo e interpretação 
da mensagem de Jesus. 

Neste quinto volume, estão presentes os comentários 
alusivos aos Atos dos apóstolos , com versículos 
atualizados de acordo com as traduções mais recentes. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O evangelho por Emmanuel: 
comentários aos Atos dos apóstolos 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Coordenador: Saulo Cesar Ribeiro da Silva 
Assunto: Religião 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 577 
ISBN: 978-85-9466-001-5 
Código de Barras: 9788594660015 
Formato: 16x23x3,8cm 
Volume: 5 
Preço de capa: R$ 53,00 
Peso: 800g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O evangelho por Emmanuel: comentários aos 
Atos dos apóstolos



SINOPSE

Com o objetivo de proporcionar nova e ampliada visão 
sobre o Novo Testamento, a FEB Editora traz a público O 
Evangelho por Emmanuel, uma coletânea com os 
comentários presentes no trabalho amoroso 
desenvolvido pelos benfeitores que, durante mais de 
setenta anos, se dedicaram ao serviço iluminativo do ser 
humano. 

A dupla Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foi 
responsável por esta obra de inestimável valor para os 
dias atuais. Este trabalho foi promovido por uma equipe 
de pesquisadores da FEB e organizado em sete volumes 
que compõem o projeto, com a finalidade de tornar 
acessíveis os preciosos ensinamentos presentes no 
Novo Testamento, referentes ao estudo e interpretação 
da mensagem de Jesus. 

Neste sexto volume, estão presentes os comentários 
alusivos às Cartas de Paulo, com versículos atualizados 
de acordo com as traduções mais recentes. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O evangelho por Emmanuel: 
comentários às Cartas de Paulo 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Coordenador: Saulo Cesar Ribeiro da Silva 
Assunto: Religião 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 874 
ISBN: 978-85-9466-097-8 
Código de Barras: 9788594660978
Formato: 16x23x4,5cm 
Volume: 6 
Preço de capa: R$ 81,00 
Peso: 1,170kg 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

O evangelho por Emmanuel: comentários às 
Cartas de Paulo 



SINOPSE

Com o objetivo de proporcionar nova e ampliada visão 
sobre o Novo Testamento, a FEB Editora traz a público O 
Evangelho por Emmanuel, uma coletânea com os 
comentários presentes no trabalho amoroso 
desenvolvido pelos benfeitores que, durante mais de 
setenta anos, se dedicaram ao serviço iluminativo do ser 
humano. 

A dupla Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foi 
responsável por esta obra de inestimável valor para os 
dias atuais. Este trabalho foi promovido por uma equipe 
de pesquisadores da FEB e organizado em sete volumes 
que compõem o projeto, com a finalidade de tornar 
acessíveis os preciosos ensinamentos presentes no 
Novo Testamento, referentes ao estudo e interpretação 
da mensagem de Jesus. 

Neste sétimo volume, estão presentes os comentários 
alusivos às Cartas universais e ao Apocalipse, com 
versículos atualizados de acordo com as traduções mais 
recentes. 

FICHA TÉCNICA 

Título: O evangelho por Emmanuel: 
comentários às cartas universais e ao 
Apocalipse
Autor: Francisco Cândido Xavier
Autor espiritual: Emmanuel
Coordenador: Saulo Cesar Ribeiro da 
Silva
Assunto: Religião
Edição: 1ª
Número de páginas: 322
ISBN: 978-85-9466-324-5
Código de Barras: 9788594663245
Formato: 16x23x2,3cm
Volume: 7
Preço de capa: R$ 59,00
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

O evangelho por Emmanuel: comentários às 
cartas universais e ao Apocalipse



Coleção Sementes do Evangelho



SINOPSE

Os comentários de Emmanuel sobre os versículos do 
Novo Testamento são como frutos amadurecidos da 
grande Árvore do Evangelho. 

Desses frutos, recolhemos algumas sementes como 
frases enfeixadas nesta obra singela, organizada em 5 
volumes. 

O valor de cada uma está em seu potencial de despertar 
o Amor, a Caridade, a Fé, a Paz e o Trabalho. 

Recolhê-las no solo do coração será o primeiro passo 
para o crescimento dessas sementes, não importa o 
quão pequenas sejam.

FICHA TÉCNICA 

Título: Sementes do Evangelho: amor 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Coordenador: Larissa Meirelles Barbalho 
Silva 
Assunto: Mensagem 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 95 
ISBN: 978-85-7328-963-3 
Código de Barras: 9788573289633 
Formato: 10x15x0,7cm 
Volume: 1 
Preço de capa: R$ 15,00 
Peso: 70g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

Sementes do Evangelho: amor

LIVRO DE 
BOLSO



SINOPSE

Os comentários de Emmanuel sobre os versículos do 
Novo Testamento são como frutos amadurecidos da 
grande Árvore do Evangelho. 

Desses frutos, recolhemos algumas sementes como 
frases enfeixadas nesta obra singela, organizada em 5 
volumes. 

O valor de cada uma está em seu potencial de despertar 
o Amor, a Caridade, a Fé, a Paz e o Trabalho. 

Recolhê-las no solo do coração será o primeiro passo 
para o crescimento dessas sementes, não importa o 
quão pequenas sejam.

FICHA TÉCNICA 

Título: Sementes do evangelho: caridade 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Coordenador: Larissa Meirelles Barbalho 
Silva 
Assunto: Mensagem 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 139 
ISBN: 978-85-8485-050-1 
Código de Barras: 9788584850501 
Formato: 10x15x1cm 
Volume: 2 
Preço de capa: R$ 15,00 
Peso: 90g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

Sementes do Evangelho: caridade

LIVRO DE 
BOLSO



Francisco Cândido Xavier / Humberto de 
Campos / Irmão X
Poeta, contista, crítico, cronista e membro da Academia Brasileira de Letras.

Produziu cerca de 40 títulos literários em vida, além de artigos para jornais e revistas.

Quase três anos após sua desencarnação, o autor, que depois adotou o pseudônimo Irmão X, transmitiu
ao médium Francisco Cândido Xavier sua primeira obra espiritual, Crônicas de além-túmulo, publicada
em 1937.

A FEB possui 15 publicações do autor em seu catálogo, entre as quais está o grande sucesso Brasil,
coração do mundo, pátria do evangelho.



SINOPSE

Esta singela obra, a primeira do Espírito Humberto de 
Campos psicografada por Chico Xavier, une uma série de 
esclarecedoras crônicas, em que o autor apresenta 
temas diversos, tais como longevidade, paz, verdade e 
justiça, além de retratar personalidades como Sócrates, 
Charles Richet, os apóstolos Pedro e Judas Iscariotes, 
entre outros. 

Em mais de um texto, o autor cita, por meio da ótica do 
mundo espiritual, a importância da Casa de Ismael 
(Federação Espírita Brasileira), no cenário espírita 
nacional, e da Doutrina Espírita como fonte de consolo e 
respostas para as aflições da humanidade. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Crônicas de Além-túmulo 
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O Espírito Humberto de Campos apresenta 30 episódios 
relacionados ao Cristo, seus discípulos e importantes 
personagens bíblicos, como Zebedeu, Maria de 
Magdala, Pedro, Tomé e outros, que tiveram suas 
existências tocadas pelos ensinamentos e amor de 
Jesus.

O Mestre, com sua palavra consoladora, ofereceu 
eternas lições de sabedoria para a Humanidade.
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Este surpreendente livro vem esclarecer as origens 
remotas da formação da Pátria do Evangelho, como 
afirma o Espírito Emmanuel no prefácio.

Ditado em 1938 a Francisco Cândido Xavier, analisa fatos 
da História do Brasil, objetivando demonstrar a missão 
evangelizadora da nação e o acompanhamento feito por 
Jesus do seu processo evolutivo.

A partir de impressionantes dados colhidos no plano 
espiritual, tece comentários sobre a escravidão, os 
movimentos nativistas, a Independência, a Guerra do 
Paraguai, o Espiritismo e o Movimento Espírita no Brasil.

Explica a missão da pátria brasileira como “coração 
espiritual da Terra”, evidenciada pela espontânea e 
enorme acolhida que a Doutrina Espírita, codificada por 
Allan Kardec, teve em nosso país, concitando o povo à 
prática do Evangelho de Jesus, a fim de irradiar à 
Humanidade a paz e a fraternidade.
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Humberto de Campos está de volta. Em Novas 
mensagens, como um repórter do Além que escreve por 
meio de Chico Xavier, ele entrevista D. Pedro II, relata os 
últimos instantes de vida material do papa Pio XI e sua 
desencarnação, apresenta a realidade espiritual 
enfrentada pelo general alemão Ludendorff e, ainda, faz 
uma visita ao planeta vermelho, trazendo-nos curiosas 
informações sobre a vida nesse planeta. 

Com seriedade e leveza, trata sobre o Carnaval no Rio, 
ressalta a responsabilidade dos médiuns no exercício de 
suas tarefas e apresenta o banquete do Evangelho de 
Jesus, repleto de ensinos espirituais. 

Dois belíssimos textos sobre as personalidades de 
Humberto de Campos e de Francisco Cândido Xavier, 
redigidos por Almerindo Martins de Castro, enriquecem 
o valioso conteúdo dessas Novas mensagens.
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Se houver alguma semelhança entre estes pontos e 
contos com algum episódio de sua própria vida, acredite 
você que isso não passa de mera coincidência. 

Pontos e contos é um livro fascinante. Inspirado na 
mensagem da Boa-Nova, o Espírito Humberto de 
Campos, sob o pseudônimo de Irmão X, apresenta 
análise reflexiva do cotidiano de forma atraente, 
alertando sobre a necessidade e importância dos 
verdadeiros valores do Espírito nas relações humanas. 

Com uma linguagem clara e direta, interessantes casos 
da vida real são narrados com o intuito de fazer com que 
os encarnados estejam sempre vigilantes em suas 
atitudes cotidianas. 
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O autor espiritual convida-nos à leitura de seus contos e 
apólogos: “Trago-te apenas as histórias simples e 
humildes que ouvi de outros viajores. Recebe-as, elas 
são nossas”. 

Assim Irmão X apresenta a você, caro leitor, esta obra 
que encerra grande sabedoria nas suas 40 narrativas. 

“Dir-te-ão todas elas que, além da morte, floresce a 
vida”. 

Em linguagem simples e de fácil compreensão, o livro 
mostra, por meio de exemplos da vida cotidiana, temas 
como vida após a morte, amor, ódio, discernimento e 
tentação, entre outros. 

Assuntos colocados a nossa disposição como 
instrumentos de estudo e sinais de alerta para nossa 
reforma íntima. 
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Ditados pelo Espírito Irmão X — pseudônimo do escritor 
Humberto de Campos — e psicografados por Francisco 
Cândido Xavier, os 40 capítulos que compõem a obra 
Cartas e crônicas apresentam instruções baseadas nas 
lições do Cristo, mensagens religiosas, cartas-resposta a 
indagações diversas e crônicas de fundo moral e 
educativo, sempre trabalhando questões clássicas e 
atuais. 

Por meio da habilidade jornalística e do estilo 
inconfundível do autor, figura de destaque da literatura 
brasileira, a obra fornece base sólida para todos aqueles 
que buscam conhecer os verdadeiros caminhos da 
autoeducação e da paz. 
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O autor espiritual coletou crônicas, entrevistas e 
reflexões sobre temas como Cristo, Espiritismo, vida, 
suicídio, mediunidade e imortalidade, entre outros, que 
transcendem a existência corpórea e reafirmam a 
importância do estudo e da vivência espiritual do ser. 

Obra realizada em homenagem ao primeiro centenário 
da desencarnação de Allan Kardec – reúne 
emocionantes histórias deste e do outro mundo, 
verdadeiros tributos de amor ao Cristo, que merecem 
repousar, eternamente, na estante da vida de cada um 
de nós. 
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Em agradável estilo, esta obra trata do intercâmbio 
entre os dois mundos e mostra que a vida espiritual é 
constituída de trabalho, semelhante à vida terrena. 
Lendo este livro, o caro leitor perceberá que, de forma 
leve, o autor espiritual demonstra os caminhos que o 
Espírito encarnado deve percorrer para seu progresso. 

Em contos e crônicas, desperta os cristãos para a 
mensagem evangélica, recomendando perdão às 
ofensas e amor aos inimigos. 

O leitor conta também com temas sobre o bem e o mal, 
orientação e revolução cristãs, entre outros. 

A obra preceitua ainda a vitória do amor sobre o ódio, 
convocando os verdadeiros cristãos a se unirem ao 
Cristo no trabalho de renovação da Humanidade. 
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Com a candura do Evangelho, Lázaro redivivo nos brinda 
com mensagens emocionantes e belas, à luz do 
Espiritismo, as quais destacam o pensamento vivo do 
divino Mestre Jesus. 

Por meio de crônicas de alto valor moral, filosófico e 
doutrinário, esta obra trata de temas como intercâmbio 
espiritual, livre-arbítrio, materialismo e ressurreição, 
ressaltando que os ensinamentos do Cristo constituem 
o caminho seguro para a renovação na Terra. 
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Com interessantes narrações que retratam exemplos da 
vida cotidiana, o autor transmite ensinamentos úteis 
aos “viajores da Terra”, seja na travessia de pequenas 
dificuldades, seja na indagação construtiva para a 
escolha de rumos prósperos. 

Em contos singelos, temas da maior relevância, como 
aplicação da lei de causa e efeito, mediunidade, paz e 
religião. Destaca ainda a importância do bom 
aproveitamento do tempo e do constante esforço 
individual no trabalho de autoeducação. 
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Em Reportagens de além-túmulo, o Espírito Humberto 
de Campos noticia os bastidores desta e da outra 
margem da vida. Com textos memoráveis, a obra 
preceitua o Espiritismo como o Consolador Prometido 
por Jesus e ressalta, entre seus princípios básicos, a 
imortalidade do Espírito. 

Com leve e agradável humorismo, os textos destacam as 
necessidades individuais do ser humano perante a 
eternidade da vida e discorre sobre temas como 
caridade, enfermidade, obsessão e valor do trabalho, 
assegurando-nos que a Terra é escola onde o Espírito 
evolui pelo esforço pessoal e sob o amparo divino. 
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No roteiro de Jesus reúne em uma única obra textos 
selecionados de oito livros do Espírito Humberto de 
Campos – assinados com seu nome ou o pseudônimo 
Irmão X –, psicografados por Chico Xavier, e que relatam 
episódios da vida de Jesus. 

O mais importante das mensagens reunidas nesta obra 
é o seu aspecto revelador, quando, ao narrar fatos 
acontecidos com Jesus, corrige, em alguns casos, erros 
históricos e destaca a preciosidade dos ensinamentos 
cristãos. Tais ensinamentos, na realidade, são pérolas 
que brilham mais neste tesouro de luz.
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Quando encarnado, Irmão X foi profícuo trabalhador das 
letras, autodidata, grande leitor e erudito, que utilizava 
a crônica para discorrer sobre qualquer assunto. 

Neste livro, ele apresenta diversos temas importantes 
sobre a Doutrina Espírita, como mediunidade, 
psicografia, visões sobre outros mundos e o cosmo, 
sobre a situação dos trabalhadores da seara, além de 
relatos da vida no Além-Túmulo, entre tantos 
interessantes assuntos. 

Assim, este livro lhe traz, leitor amigo, a personalidade 
original do nosso irmão, instruindo-nos e edificando-
nos, ao mesmo tempo. 
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Conta-nos Emmanuel que, numa das muitas reuniões de 
estudo no Plano Espiritual, um rapaz encarnado, trazido 
em sono, perguntou a Irmão X se ele não legaria novas 
produções para a edificação dos irmãos. 

A resposta foi que retomaria sim a pena, se o Senhor 
permitisse. No dia seguinte, Irmão X mostrou uma pasta 
antiga, da qual retirou vários retalhos de pergaminho 
contendo apontamentos valiosos e valiosos relatos da 
vida.

O resultado é esta obra, recheada de ensinamentos 
sobre a vida no Mundo Espiritual, livre-arbítrio, fé, 
mediunidade, caridade, reforma íntima, fraternidade, 
pérolas para a nossa própria edificação. 
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Este livro apresenta lições ensinadas por Jesus em 
reuniões na casa de Simão Pedro, no que foi o primeiro 
culto no lar.

Aborda temas como: o amor ao próximo; o valor do 
servir; a compaixão; a educação, etc.

Demonstra a permanente atualidade da mensagem 
evangélica, a todos acessível, e enfatiza a necessidade 
de cada um se reformar interiormente, revendo seus 
pensamentos, atos, posturas e atitudes, buscando 
ajusta-los à verdadeira moral cristã.

A reunião familiar semanal em torno do Evangelho é 
prática das mais úteis aos cristãos.
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Há vida depois da morte? Se a vida continua, para onde 
vai o Espírito depois da morte? 

Por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o 
Espírito Irmão Jacob narra suas experiências no além-
túmulo e esclarece temas como o desligamento do 
corpo físico, o intercâmbio mediúnico, o reajuste à nova 
vida e o reencontro com familiares e amigos.

Por meio de histórias e comentários pessoais, o autor 
espiritual nos apresenta suas descobertas sobre a rotina 
que nos espera após a morte e a prática essencial do 
desenvolvimento pessoal para que possamos ter uma 
temporada feliz no retorno ao mundo espiritual.
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Primeiro livro psicografado por Francisco Cândido 
Xavier, Parnaso de além-túmulo reúne mais de 200 
poemas ditados por 56 poetas brasileiros e portugueses.

Verdadeiro marco na história da Humanidade, esta 
magnífica coletânea de textos concebida pela inspiração 
de poetas no Plano Espiritual traz mensagens de 
consolo e esperança em diversos temas, confirmando a 
sobrevivência da alma após a morte terrena.

Mais do que uma primorosa obra, Parnaso de além-
túmulo marca o início da extraordinária jornada de 
Chico Xavier como médium e instrumento da 
Espiritualidade Superior, além de um dos maiores e mais 
respeitados divulgadores da Doutrina Espírita do 
mundo.
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Utilizando a mediunidade psicofônica de Francisco 
Cândido Xavier, ao final das reuniões doutrinárias do 
Grupo Meimei, realizadas a partir do ano de 1952, na 
cidade de Pedro Leopoldo (MG), foram retransmitidas as 
palavras de 49 Espíritos em mensagens que oferecem 
ensinamentos valiosos. 

Instruções psicofônicas contempla 65 mensagens, 
recebidas entre os anos de 1954 e 1955, as quais 
abordam temas como a atividade espiritual durante o 
sono, o intercâmbio superior por meio da prece, a 
sessão mediúnica e o suicídio, entre outros, compondo 
esta obra que atesta a imortalidade do Espírito e 
evidencia que a Terra é uma escola e a morte um fator 
necessário para a renovação.
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Esta coletânea de mensagens é uma rica oportunidade 
de aprender e refletir sobre as experiências, provações, 
erros e dores da vida terrena. 

São palavras transmitidas por diversos Espíritos nas 
reuniões de trabalhos do Grupo Meimei, em Pedro 
Leopoldo (MG), entre os anos de 1955 e 1956, recebidas 
por Chico Xavier e compiladas por Arnaldo Rocha. 

As mensagens apresentadas auxiliam no estudo, no 
esclarecimento e na compreensão da necessidade de se 
ter uma vida baseada no bem e na perfeição da Justiça 
divina, com a observância de que o curto tempo de 
permanência no corpo físico favorece e contribui para a 
renovação e a elevação moral do espírito. 

Este livro nos leva à conclusão de que os mortos se 
manifestam aos vivos, incentivando os trabalhadores, 
como fez Jesus aos Apóstolos.

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 6ª 
Número de páginas: 322 
ISBN: 978-85-7328-823-0 
Código de barras: 9788573288230 
Formato: 16x23x1,9cm 
Preço de capa: R$ 47,00 
Peso: 512g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
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Coletânea de mensagens consoladoras, apresentadas 
sob a forma de cartas fraternais, ditadas por Espíritos 
superiores, ao médium Chico Xavier, Correio fraterno 
oferece valorosas lições sobre fraternidade, inveja, 
juventude e perdão, entre outros temas, para os que 
lutam e buscam aproveitar a oportunidade de evoluir 
espiritualmente.

FICHA TÉCNICA 

Título: Correio fraterno 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Espíritos diversos 
Assunto: Mensagem 
Edição: 7ª
Número de páginas: 154 
ISBN: 978-85-7328-828-5 
Código de Barras: 9788573288285 
Formato: 14x21x1,2cm 
Preço de capa: R$ 36,00 
Peso: 195g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.
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Nas histórias deste livro, você pode identificar a sua 
própria história. 

Hilário é um retratista de corações.

Com o emprego de tintas fracas ou fortes, revela 
quadros diversos do cotidiano, apresentando o que ele 
próprio nomeia como um desfile de almas. E as telas se 
destacam. 

É a trilha humana com os seus sonhos e esperanças, 
flores e espinhos, alegrias e sofrimentos. 

O autor espiritual relaciona 52 temas, trazendo a lume 
episódios retirados do livro da vida, os quais nos 
convidam ao alimento do amor e da compaixão no 
relacionamento humano. 

FICHA TÉCNICA 
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Preço de capa: R$ 38,00 
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É uma obra de sensibilidade e beleza, na qual o Espírito 
Maria Dolores, “a denodada obreira do Bem eterno”, 
apresenta, pela mediunidade de Francisco Cândido 
Xavier, 38 poemas de amor e consolo para quantos de 
nós aspiram a seguir em direção à conquista da paz 
íntima. 

Sua leitura deleita a alma, fortalecendo-nos no 
sentimento de gratidão a Deus e mostrando-nos a 
importância da fé e do bom ânimo nos percalços da 
vida. Aborda temas como: a valorização da vida; o 
hábito da oração; o ato de perdoar; o apoio dos amigos; 
a confiança em Deus e tantos outros plenos de 
sabedoria.

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 6ª
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ISBN: 978-85-7328-326-6 
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Diversos poetas que antes habitavam o mundo terreno 
utilizaram-se da psicografia de Francisco Cândido Xavier 
para trazer preciosos ensinamentos sobre temas como 
amor, felicidade, fraternidade, dor, morte e vida em 
forma de poesia. 

Com inspiração elevada, os trovadores ofertam uma 
verdadeira riqueza de pensamentos de fé e esperança, 
buscando auxiliar na vivência da jornada diária e 
apresentar leis e valores espirituais que persistem na 
trajetória na vida após a morte. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Trovas do outro mundo 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
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Edição: 5ª
Número de páginas: 140 
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Preço de capa: R$ 35,00 
Peso: 197g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 
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Em Relicário de luz somos apresentados a valiosas lições 
sobre a Doutrina Espírita, que evidenciam o 
aprimoramento da alma a cada reencarnação e que o 
afeto não desaparece no Além-túmulo. 

As cartas e recados de entes queridos desencarnados, 
transmitidos pela psicografia de Chico Xavier, ressaltam 
uma emocionante abordagem sobre temas como 
fraternidade, mediunidade, perdão e sofrimento, 
oferecendo orientação e consolo aos que aqui ficaram.

FICHA TÉCNICA 

Título: Relicário de luz 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Espíritos diversos 
Assunto: Mensagem 
Edição: 7ª
Número de páginas: 207 
ISBN: 978-85-7328-827-8 
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Formato: 14x21x1,1cm 
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E-book: O livro eletrônico encontra-se 
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Google Play.

Relicário de luz 



SINOPSE

Diversos autores espirituais trabalham com a psicografia 
de Francisco Cândido Xavier em Ideias e Ilustrações, 
coletânea de agradáveis contos que buscam auxiliar na 
compreensão dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. 

Estimulantes e consoladoras, as mensagens inspiram a 
reforma íntima, a esperança e o profundo amor ao 
próximo, abordando temas como o valor da vida, a 
reencarnação, a humildade e a justiça.

O estudo, edificante, torna-se instrumento valioso para 
enfrentar as inúmeras dificuldades do dia a dia, e seu 
singelo conteúdo motiva nossa jornada neste mundo de 
provas e expiações. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Ideias e ilustrações 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Espíritos diversos 
Assunto: Conto. Crônica
Edição: 7ª 
Número de páginas: 161 
ISBN: 978-85-7328-579-6 
Código de Barras: 9788573285796 
Formato: 16x23x1cm 
Preço de capa: R$ 27,00 
Peso: 240g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 
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O título deste livro condiz com seu alto valor 
doutrinário. São realmente gotas de luz a clarear-nos a 
estrada que palmilhamos. 

Por meio de trovas, o autor espiritual aborda temas 
como: caridade, esperança, hábitos, perdão, trabalho e 
vigilância, conclamando-nos à prática dos ensinamentos 
de Jesus na busca contínua do nosso auto 
aperfeiçoamento. 

Esta obra é um manancial de regras de bem viver.

FICHA TÉCNICA 
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Obra especialmente dedicada ao Culto do Evangelho no 
Lar, organizada pelo Espírito Emmanuel, em que 
diversos outros amigos do Além participam com 
edificantes considerações à luz dos fundamentos da 
Doutrina Espírita. 

São ao todo 65 capítulos que nos oferecem judiciosos 
esclarecimentos e nos ajudam a pensar, a meditar nas 
verdades do Espírito, junto aos nossos companheiros da 
romagem humana que vivem sob o teto do ambiente 
familiar. 

Reúne crônicas, poesias e mensagens instrutivas sobre 
temas intensamente discutidos nos dias de hoje, tais 
como: aborto; divórcio; família; infância e amor 
maternal, mostrando a necessidade da renovação do 
homem por meio da prática dos ensinos evangélicos.

FICHA TÉCNICA 

Título: Luz no lar 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Espíritos diversos 
Assunto: Mensagem 
Edição: 12ª
Número de páginas: 180 
ISBN: 978-85-7328-641-0 
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E-book: O livro eletrônico encontra-se 
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365 mensagens de esclarecimento e consolo, que 
edificam a alma dos construtores de um mundo melhor, 
integram estas Palavras de luz. 

A sabedoria de Emmanuel nos faz refletir, de forma 
profunda e significativa, a cada mensagem trazida pelas 
abençoadas mãos do apóstolo Chico Xavier. 

Nesta singela e significativa coletânea, encontramos um 
recado para cada dia do ano, como um convite à 
renovação íntima e à vida plena de realizações no bem. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Palavras de luz 
Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Emmanuel 
Organizador: Assessoria de Comunicação 
Social da FEB 
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Edição: 1ª
Número de páginas: 391 
ISBN: 978-85-8485-003-7 
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Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da 
esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da 
própria alma!... Alguém que te acende a estrela da 
generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se 
trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é 
Jesus, o amigo fiel, que volta. 

Assim nos fala carinhosamente o Espírito Meimei em um 
dos capítulos desta encantadora obra mediúnica, na qual 
se misturam prosa e poesia para focalizarem a maior data 
da cristandade, exaltando a figura de nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

Dezenas de autores espirituais vêm ofertar-nos belas 
mensagens natalinas, traduzindo, na forma de letras, seus 
pensamentos de gratidão e amor, de esclarecimento e 
esperança. 

O leitor encontrará significativas meditações em torno do 
real significado do Natal, compreendendo que todos nós 
podemos fazer dos nossos corações a morada permanente 
de Jesus.

FICHA TÉCNICA 

Título: Antologia mediúnica do Natal 
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Edição: 7ª
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Formato: 14x21x1,4cm 
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A parceria

Editora fundada por Francisco e Nena Galves, amigos de Chico Xavier.

A FEB assinou parceria para publicar todos os títulos que oportunamente foram cedidos pelo Chico.

São aproximadamente 65 obras que atualmente estão em processo de edição.
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Examinando a mediunidade e compreendendo que a 
sintonia lhe é inerente, importa perguntar-se: sintonia 
para quê e com quem? 

Em Mediunidade e sintonia, por intermédio de Chico 
Xavier, Emmanuel, entendendo mediunidade como 
força da mente e talento criativo da alma, e sintonia 
como acordo mútuo, desenvolve pequenas e úteis lições 
sobre o exercício do dom mediúnico, procurando 
sensibilizar-nos para a importância dessa prática voltada 
ao bem. 

Ao fim da leitura, reconheceremos que todo coração 
que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de 
Jesus a Cristo se assemelhará.

FICHA TÉCNICA 
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Neste livro, Emmanuel, pela bondosa mediunidade de 
Chico Xavier, ensina a importância das horas e o valor 
dos instantes: se cada dia é uma parcela de tempo 
concedida a todos, em quotas iguais, para nosso 
aprendizado na escola da evolução, os minutos são 
oportunidades generosas na esteira do tempo, 
permitindo-nos fazer o melhor ao nosso alcance.

Assim, nos são oferecidos apontamentos e indicações, 
ideias e sugestões, para a valorização de nossos ensejos 
diários de acertar com as leis que nos regem, induzindo-
nos à prática do bem, que é a norma segura para nossas 
aquisições de paz e alegria, com alicerces no dever 
cumprido. 

Compreendamos, portanto, que HOJE é nosso melhor 
dia para nos transformarmos, melhorando também a 
vida em derredor de nós.

FICHA TÉCNICA 
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Nesta obra simples, de leitura breve e saborosa, o 
Espírito Emmanuel oferece o máximo de reflexões 
num mínimo de tempo. 

De elementos da vida comum – dinheiro, silêncio, 
riqueza, trabalho, crítica –, oferta-nos lições, mas de 
cada uma tão somente O essencial.

Este o poder da síntese: o comprimido condensa 
nutrientes para um dia, a página lida no minuto, 
meditação de muitas horas.

FICHA TÉCNICA 

Título: O essencial
Autor: Francisco Cândido Xavier
Autor espiritual: Emmanuel
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Edição: 1ª
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O rio visto a distância embeleza, mas não nos lava. As 
palavras não praticadas instruem, mas não 
constroem. 

As 40 rápidas mensagens do Espírito Emmanuel 
apresentadas ao leitor neste livro singelo são como 
Gotas de paz no oceano de nossos dias: lidas, 
refrescam, contudo evaporam; exemplificadas, 
renovam e permanecem, abastecem e dão vida, e 
vida em abundância.

FICHA TÉCNICA 
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Fonte de alegrias e bênçãos, jorro de lágrimas e 
cruzes, o lar terreno recebe, pelas mãos amorosas do 
médium Francisco Cândido Xavier, apontamentos e 
reflexões, buscando despertar-nos para o 
educandário maior do Espírito – a vida em família.

Nela retomamos o contato de afeições queridas, mas 
também de relações menos estimáveis de outros 
tempos. Sob a ótica da reencarnação e da lei de causa 
e efeito, Emmanuel, André Luiz, Irmão X e diversos 
outros Espíritos nos recordam que a liberdade, o 
progresso e a felicidade nos chegam não pela fuga ou 
abandono desses laços, e sim pela assunção das 
responsabilidades e pela zelosa execução dos 
compromissos assumidos.

FICHA TÉCNICA 
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“Aguarda o tempo, na certeza de que, pelas 
circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se 
manifesta mais claramente a voz de Deus.” 

Fruto da parceria entre as editoras FEB e CEU, Livro de 
respostas, psicografado por Chico Xavier, auxilia-nos na 
busca de solução para nossos problemas de 
relacionamento uns com os outros. 

Em cada capítulo, uma mensagem que nos mostra como 
agir diante de diversas situações, evidenciando que 
estamos sempre amparados pelo Amor divino. 

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 1ª 
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“Um notável sinal de paciência é aquele da pessoa que, 
interpelada por mais de cinco vezes sobre o mesmo 
assunto, atende sempre, com a mesma gentileza e com 
o mesmo tom de voz da primeira resposta.” 

Depois dos sucessos Fé e vida e Verdade e amor, chega 
Pronto-socorro, o mais novo fruto da união entre as 
editoras FEB e CEU, pelo qual Emmanuel trará respostas 
como essa para momentos de crise. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Pronto-socorro 
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Edição: 1ª 
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disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Pronto-socorro



SINOPSE

Com alegria, a FEB Editora firma parceria com a Editora 
CEU e republica importantes obras psicografas por 
Francisco Cândido Xavier. São títulos de grande 
importância para o público espírita, ditados por diversos 
Espíritos amigos, entre eles Emmanuel, André Luiz, 
Maria Dolores, Meimei, Irmão X e Cornélio Pires. 

Além das reedições, essa parceria traz a público duas 
obras inéditas, também psicografadas por Chico Xavier, 
e ditadas por Espíritos diversos: Fé e vida e Verdade e 
amor. 

Em Fé e vida, a primeira publicação dessa série, por 
poemas e prosas, os amigos espirituais nos chamam à 
reflexão e à ação, já que, segundo Emmanuel, “Deus 
colocou as flores nas árvores a fim de que elas 
produzam frutos que sustentem a vida. Assim são 
nossos testemunhos de fé, flores dos nossos ideais”. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Fé e vida 
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Edição: 1ª 
Número de páginas: 123 
ISBN: 978-85-7328-836-0 
Código de Barras: 9788573288360 
Formato: 14x21x0,9cm 
Preço de capa: R$ 27,00 
Peso: 160g 
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Verdade e amor é a segunda obra inédita psicografada 
por Chico Xavier fruto da parceria entre as editoras FEB 
e CEU. 

Esta obra inédita conta com 34 mensagens — entre 
poemas e prosas —, que nos trazem reflexões sobre 
perdão, o exercício da humildade e da paciência, o 
otimismo, além de entrevistas e preciosas súplicas que 
levam a auxiliar-nos uns aos outros, exercendo bondade 
e compreensão. 

Uma publicação na qual os Espíritos Emmanuel, Maria 
Dolores, Cornélio Pires, Júlio Monteiro, Luiz Mendes, 
Plínio Pereira, Epiphanio Leite, Irmão X, entre outros, 
levam-nos ao genuíno significado da VERDADE e do 
AMOR. 

“A Verdade é Luz. Entretanto, o Amor é a própria vida.”

FICHA TÉCNICA 
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Yvonne A. Pereira

Yvonne do Amaral Pereira é uma das mais destacadas médiuns e escritoras
espíritas. Suas obras caracterizam-se pela beleza da linguagem, a
profundidade do conteúdo e o interesse que geram no público.

Dona de uma mediunidade prodigiosa, ela via e ouvia os Espíritos, recebia
mensagens escritas, e mantinha diálogos memoráveis com Espíritos como o
escritor português Camilo Castelo Branco, o compositor polonês Frederic
Chopin e o escritor russo Leão Tolstoi, que a inspiravam nas suas obras.

Além de ter produzido obras notáveis através da sua mediunidade, como
“Memória de um Suicida” ou “Ressurreição e Vida”, também escreveu de seu
próprio punho títulos memoráveis da literatura espírita como “Recordações da
Mediunidade” e “Devassando o Invisível”.

Ativa divulgadora do Espiritismo procurou sempre vivenciar a mensagem que
predicava, oferecendo consolo e esclarecimento a todos os que a procuravam,
sempre de forma absolutamente gratuita, como recomendam os postulados
da Doutrina Espírita e as lições de Jesus.



SINOPSE

Com orientação do Espírito Léon Denis, o autor 
espiritual Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo 
Camilo Cândido Botelho, descreve à médium Yvonne A. 
Pereira sua dolorosa experiência após a desencarnação 
pelo suicídio.

Com valiosos ensinamentos, o livro mostra a grandeza 
da Misericórdia divina para com os suicidas 
arrependidos, trazendo-lhes a oportunidade de 
conhecer o Universo e a vida em sua integral dimensão.

A gênese planetária, a evolução do ser, a imortalidade 
da alma, a moral cristã e outros temas relevantes são 
estudados para a compreensão de que “nenhuma 
tentativa para o reerguimento moral será eficiente se 
continuarmos presos à ignorância de nós mesmos”.

A leitura completa da obra mostra que há um caminho 
de reconstrução para os arrependidos. Há sempre 
esperança, porquanto a reabilitação é possível.
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Este romance se passa na França, em 1572. Relata a luta 
dos seguidores da Reforma luterana e calvinista.

Descreve a trama de duas mulheres unidas num 
processo de vingança e posterior obsessão contra o 
responsável pelo massacre de seus entes amados.

Juras de amor, ódios e traições, exemplos de honradez e 
elevada moral, tudo se entremeia num fascinante 
enredo, urdido em torno da célebre e terrível “Noite de 
São Bartolomeu”.
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A história se passa na França de Luís XIV e narra a 
história de Espíritos que reencarnaram em conjunto 
para se auxiliarem de forma mútua.

Neste livro, somos apresentados aos vieses da lei de 
ação e reação: os exemplos de heroísmo e dedicação de 
alguns se mesclam com os decessos dos outros, todavia, 
os benefícios das oportunidades geram vitórias 
libertadoras ou fracassos que serão corrigidos nas 
próximas encarnações.
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Este romance, passado nas costas da Bretanha –
província de França –, narra a comovente história da 
jovem Andréa, envolvida em um processo de obsessão e 
sofrendo uma perseguição espiritual que, entre tantas 
outras consequências, ocasiona até mesmo a rejeição da 
moça pelos pais.

Porém, Andréa tem ao seu lado o irmão mais velho, 
Victor, que a auxilia na reabilitação espiritual, usando a 
prece, ferramenta primordial de amparo para os que 
buscam a reparação de faltas cometidas em vidas 
passadas. 

O leitor aproveitará melhor as lições e a beleza da 
narrativa lendo antes os outros dois volumes desta 
série.
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Nas voragens do pecado 
Este romance se passa na França, em 1572. Relata a triste 
história de um coração que não consegue perdoar por inteiro 
uma ofensa grave, resultando em uma trama de perseguição e 
vingança no Plano Espiritual e desencadeando um processo 
obsessivo também no plano material

O cavaleiro de Numiers
A história se passa na França de Luís XIV e narra a história de 
Espíritos que reencarnaram em conjunto para se auxiliarem 
de forma mútua. Somos apresentados aos vieses da Lei de 
Causa e Efeito: os exemplos de heroísmo e dedicação de 
alguns se mesclam com os decessos dos outros. 

O drama da Bretanha 
O livro narra a comovente história da jovem Andrea, envolvida 
em um processo de obsessão e sofrendo perseguição 
espiritual que, entre tantas outras consequências, ocasiona 
até mesmo a rejeição da moça pelos pais. 
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Através de seis contos e dois pequenos romances, esta 
obra encerra o testemunho de imortalidade além-
túmulo, narrados pelo Espírito Leão Tolstoi.

São fatos ocorridos na Rússia Imperial, com exceção do 
capítulo 3, e narrados com o vigor e os ímpetos criativos 
do autor, que, de forma vibrante, 
retransmite ensinamentos sobre a reencarnação, a 
obsessão e o psiquismo humano.

Trata-se de uma obra indispensável para uma educação 
moral-intelectual sólida, firmada em princípios 
verdadeiramente cristãos.
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“Narrarás o que a ti mesma sucedeu, como médium, 
desde o teu nascimento. Nada mais será necessário.”

De forma ágil e envolvente, Yvonne A. Pereira revela 
lembranças de sua própria mediunidade e vivência 
como trabalhadora mediúnica, apresentando 
observações sobre diversos fenômenos que sentiu e 
presenciou.

São diretrizes consistentes para melhor desempenho 
daqueles que colaboram no campo mediúnico, sempre 
com o propósito de orientar e esclarecer.

Com orientação do Espírito Bezerra de Menezes, a 
autora reúne temas como memórias de vidas passadas e 
sua permanência junto ao Espírito; sonhos e 
premonições; consequências do suicídio e de outras 
mortes violentas nas existências futuras; anjos 
guardiões; obsessão e letargia, além de elucidas a 
mediunidade e seus processos.
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Como vivem os Espíritos depois da morte de seu corpo 
físico? Onde e como habitam, como se vestem, como se 
comunicam?

Yvonne Pereira relata contatos com o plano espiritual e, 
em envolvente narrativa, apresenta fenômenos e fatos 
transcendentes, por meio de sua mediunidade.

Esclarece como se apresentam aos médiuns os Espíritos 
que vêm relatar suas experiências de encarnações 
anteriores e como são ditados aos psicógrafos os romances 
mediúnicos.

E mais: como se pode identificar Espíritos enganadores, os 
temíveis mistificadores.

Sob a orientação de amigos espirituais, dentre eles Bezerra 
de Menezes, Léon Denis, Charles e Léon Tolstoi, Yvonne 
nos apresenta fatos que demonstram quão profundo é o 
entrelaçamento dos planos material e espiritual da vida.
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Em Dramas da Obsessão, o Espírito Bezerra de Menezes 
apresenta duas histórias baseadas em fatos reais com 
preciosos ensinamentos sobre a lei de causa e efeito ou 
de ação e reação, que aperfeiçoam nossas almas em 
razão do amor.

Com psicografia da médium Yvonne A. Pereira, as 
cativantes narrativas nos ajudam a compreender o 
fenômeno da obsessão e as ligações profundas que 
podem ser estabelecidas entre as criaturas por meio do 
ódio e da vingança, além dos possíveis séculos de 
sofrimento até que se dissolvam as desavenças ao toque 
suave do perdão.
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Neste dramático romance de Yvonne A. Pereira, somos 
apresentados ao drama vivido pelo fidalgo Gaston de 
Saint-Pierre, que sofre uma injusta condenação ao ser 
acusado de crimes que não cometera. 

No entanto, ao alcançar a compreensão das lições 
divinas, por meio da leitura de O livro dos espíritos, obra 
dada por seu professor Denizard Rivail, o codificador 
Allan Kardec, o personagem encontra energia, apoio e 
esperança em sua caminhada. 

Amor e ódio é uma emocionante leitura e nos brinda 
com uma expressiva história de coragem, fé e confiança 
na Justiça divina. 

FICHA TÉCNICA 
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Com uma mensagem de iluminação, rica dos conceitos 
de moral cristã, sobretudo para o coração dos jovens, A 
tragédia de Santa Maria aborda a história de duas 
encarnações sucessivas de um mesmo grupo, 
evidenciando os equívocos causadores das tragédias, do 
crime e da dor. 

As doces palavras do Espírito Bezerra de Menezes, 
transcritas pela médium Yvonne A. Pereira, compõem 
uma narrativa repleta de lições valiosas para uma 
juventude cheia de oportunidades e sedenta de bons 
exemplos, luz e justiça.
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Dividido em duas partes, “Uma história triste” e 
“Tesouro do castelo”, Nas telas do infinito apresenta 
uma narrativa comovente, sobretudo com foco na lei de 
causa e efeito, tendo como objetivo o consolo e o alerta 
aos que sofrem duras provações. 

Na primeira parte, ambientada em comunidade pobre 
do Rio de Janeiro do século XIX, o Espírito Bezerra de 
Menezes nos apresenta a personagem Palmira, um 
espírito que busca a reparação de erros do passado e 
dignifica-se com testemunhos comoventes de renúncia 
e paciência. Na segunda, o Espírito Camilo Castelo 
Branco relata uma história passada em Portugal, no ano 
de 1640. 

Em ambas as histórias, ressalta-se que o amor e a 
bondade são qualidades indispensáveis aos viajantes 
em busca de paz para o processo de reforma moral.
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Nos seis contos presentes nesta obra, são levantadas 
questões como o amor ao próximo, a lei de causa e 
efeito e a reencarnação. 

Histórias reais e comoventes abordam o suicídio, suas 
consequências aterradoras e implicações morais. 

Este livro demonstra a importância do Espiritismo como 
orientação para a vida e traz uma bela mensagem 
consoladora para os momentos de fragilidade e 
provação, sobretudo para os que buscam caminhar 
rumo à evolução espiritual.
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Médium reconhecida e trabalhadora ativa da seara 
espírita, Yvonne Pereira contribuiu inúmeras vezes com 
artigos para a revista Reformador, publicada pela 
Federação Espírita Brasileira desde 1883. 

Eram artigos de conteúdo doutrinário, experiências de 
vida, mensagens confortadoras e diversas lições 
esclarecedoras que acabaram por cativar o público 
leitor. Incentivada pelo alcance do material, a FEB 
Editora reuniu, em À luz do consolador, textos da autora 
publicados entre os anos de 1960 e 1980, voltados para 
espíritas e não espíritas que desejam conhecer novos 
pontos de vista sobre a juventude, o livre-arbítrio, a 
mediunidade, a obsessão e a caridade, entre outros 
interessantes temas. 
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FEB Editora tem a satisfação de oferecer ao público 
quatro obras inéditas de autoria da médium Yvonne A. 
Pereira. Escritas entre os anos de 1964 e 1971, trazem 
conteúdo notavelmente atual dedicado à leitura de toda 
a família. 

Em A família espírita, Evangelho aos simples e As três 
revelações, o leitor será apresentado à família 
Vasconcelos, que vive em harmonia de acordo com os 
preceitos da Doutrina Espírita. 

Por meio das situações vividas por eles, pais e filhos 
conseguirão desfrutar de uma leitura que tenderá a 
florescer um diálogo rico sobre o Evangelho de Cristo. 

Soma-se a esses o livro Contos amigos, com quatro 
histórias fundamentadas nos ensinos e exemplos de 
Jesus e explicadas, em espírito e verdade, pela revelação 
dos Espíritos.
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A FEB Editora tem a satisfação de oferecer ao público 
quatro obras inéditas de autoria da médium Yvonne A. 
Pereira. Escritas entre os anos de 1964 e 1971, trazem 
conteúdo notavelmente atual dedicado à leitura de toda 
a família. 

Em A família espírita, Evangelho aos simples e As três 
revelações, o leitor será apresentado à família 
Vasconcelos, que vive em harmonia de acordo com os 
preceitos da Doutrina Espírita. 

Por meio das situações vividas por eles, pais e filhos 
conseguirão desfrutar de uma leitura que tenderá a 
florescer um diálogo rico sobre o Evangelho de Cristo. 

Soma-se a esses o livro Contos amigos, com quatro 
histórias fundamentadas nos ensinos e exemplos de 
Jesus e explicadas, em espírito e verdade, pela revelação 
dos Espíritos.
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A FEB Editora tem a satisfação de oferecer ao público 
quatro obras inéditas de autoria da médium Yvonne A. 
Pereira. Escritas entre os anos de 1964 e 1971, trazem 
conteúdo notavelmente atual dedicado à leitura de toda 
a família. 

Em A família espírita, Evangelho aos simples e As três 
revelações, o leitor será apresentado à família 
Vasconcelos, que vive em harmonia de acordo com os 
preceitos da Doutrina Espírita. 

Por meio das situações vividas por eles, pais e filhos 
conseguirão desfrutar de uma leitura que tenderá a 
florescer um diálogo rico sobre o Evangelho de Cristo. 

Soma-se a esses o livro Contos amigos, com quatro 
histórias fundamentadas nos ensinos e exemplos de 
Jesus e explicadas, em espírito e verdade, pela revelação 
dos Espíritos.
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FEB Editora tem a satisfação de oferecer ao público 
quatro obras inéditas de autoria da médium Yvonne A. 
Pereira. Escritas entre os anos de 1964 e 1971, trazem 
conteúdo notavelmente atual dedicado à leitura de toda 
a família. 

Em A família espírita, Evangelho aos simples e As três 
revelações da lei de Deus, o leitor será apresentado à 
família Vasconcelos, que vive em harmonia de acordo 
com os preceitos da Doutrina Espírita. 

Por meio das situações vividas por eles, pais e filhos 
conseguirão desfrutar de uma leitura que tenderá a 
florescer um diálogo rico sobre o Evangelho de Cristo. 

Soma-se a esses o livro Contos amigos, com quatro 
histórias fundamentadas nos ensinos e exemplos de 
Jesus e explicadas, em espírito e verdade, pela revelação 
dos Espíritos. 
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Divaldo Pereira Franco

Divaldo Pereira Franco é natural de Feira de Santana, Bahia, Brasil. É
reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da
atualidade.

Fundou, juntamente com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, o Centro
Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho, que atendem a toda a
comunidade do bairro de Pau da Lima, em Salvador, beneficiando milhares de
doentes e necessitados.

Como médium, publicou mais de 200 livros, com mais de 7,5 milhões de
exemplares, onde se apresentam 211 Autores Espirituais, muitos deles
ocupando lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade
universais. Dessas obras, houve cerca de 80 versões para 16 idiomas.



SINOPSE

Segundo Allan Kardec, obsessão é o domínio que alguns 
Espíritos conseguem impor sobre certas pessoas. 

O que leva alguém a se tornar um perseguidor? O que 
se pode fazer para livrar o obsidiado da influência do 
obsessor? Qual a esfera de ação nos planos físico e 
espiritual? 

Manoel Philomeno de Miranda, por meio da psicografia 
de Divaldo Franco, traz-nos a história verídica da Família 
Soares, que, entre os anos de 1937 e 1938, em Salvador, 
Bahia, se encontra sob regime de intensa perturbação 
espiritual. 

Mostra as ações adotadas pelo plano superior, durante 
sessões realizadas na União Espírita baiana, ensejando 
aos membros da família Soares a renovação íntima 
através da aceitação e prática dos ensinamentos 
trazidos pela Doutrina Espírita.
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Estuda a presença da obsessão na maioria dos casos 
de loucura. Confirma que “ansiedades e frustrações, 
afetos e animosidades, calma e pavor, confiança e 
suspeita, inquietação e segurança, que se manifestam 
no comportamento do indivíduo, tem a sua gênese, 
às vezes, na atual existência; sem dúvida, todavia, na 
sua quase totalidade, são efeitos das ocorrências 
pretéritas, que o tempo arquivou na memória 
perispiritual, mas não consumiu”. 

O livro objetiva orientar os estudiosos e os que 
sofrem os processos obsessivos sobre as causas da 
obsessão e relata a terapia desobsessiva adotada por 
Espíritos abnegados, sob a direção do Dr. Bezerra de 
Menezes. 

Aprofunda-se na análise de casos dolorosos de 
obsessão, oferecendo soluções calcadas na renovação 
interior e na prática do bem. 
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Neste livro é apresentada, defendida e detalhada a posição 
da Medicina holística, que trata o homem em seu todo: 
corpo material, mas, acima de tudo, um ser espiritual. 

Tratando do fenômeno obsessivo, são narrados três casos de 
obsessão, que se desenrolam concomitantemente, sendo um 
deles a temática central no desenvolvimento da obra – um 
médium curador que usava mal suas condições mediúnicas. 

Mostra, ao mesmo tempo, uma luta travada com as forças do 
mal que procuram atuar junto aos médiuns trabalhadores de 
uma Casa Espírita, aproveitando-se das fraquezas de cada 
um, visando à desorganização dos trabalhos do bem e à 
promoção do caos total com a consequente desmoralização 
dos trabalhos dos benfeitores espirituais. A obra detalha, 
passo a passo, todas as medidas da Espiritualidade superior 
para conseguir o seu objetivo maior: a conversão ao bem de 
uma entidade tida como um dos ministros do gênio do mal, 
testemunhada pelo grande séquito que o acompanhava.
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O Espiritismo oferece amplos recursos para aqueles 
que buscam sua transformação moral e sua libertação 
rumo à felicidade. 

Em Temas da vida e da morte, obra do Espírito 
Manoel Philomeno de Miranda com psicografia de 
Divaldo Pereira Franco, conhecemos várias respostas 
da Doutrina Espírita sobre temas relevantes como 
destino, suicídio, reencarnação, responsabilidade, 
entre outros. 

São dúvidas e questões cotidianas avaliadas à luz da 
palavra do Cristo e elucidadas com todo amor e 
sabedoria pelos ensinamentos espíritas.
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Tramas do destino nos apresenta uma história real. 
Temos aqui a história do Espírito Ártemis, que abre 
mão de sua condição feliz no mundo espiritual para 
ajudar antigos afetos, numa reencarnação difícil, não 
por débito, mas por amor. 

Mostra a vida de renúncia deste Espírito, numa 
pequena cidade do interior da Bahia, frente às 
obsessões perniciosas, enfermidades como a 
hanseníase e dores morais superlativas, a fim de 
promover a redenção do seu clã. 

Atesta os benefícios dos ensinamentos espíritas, 
tendo na reencarnação a chave, a explicação dos 
sofrimentos humanos. Objetiva alertar e consolar aos 
que, na trama dos destinos, se veem atados nas redes 
dos compromissos procedentes das vidas passadas. 

Ressalta-se a vitória do amor vencendo o túmulo, já 
que a morte não existe, refletindo a verdade do 
Amor, Justiça e Misericórdia divina.
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“Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; 
instruí-vos, este o segundo.” 

Atendendo à excelência desta instrução do Espírito 
de Verdade, expressa em O Evangelho segundo o 
Espiritismo, o esclarecido Espírito Joanna de Ângelis
nos mostra o resultado de suas análises sobre 25 
temas de grande interesse, lembrando que “Estudar 
o Espiritismo na sua limpidez cristalina e sabedoria 
incontestável é dever que não nos é lícito postergar, 
seja qual for a justificativa em que nos apoiemos”. 

A autora espiritual, baseando suas meditações em 
obras da codificação do Espiritismo, atualiza 
conceitos, utiliza dados modernos, examina 
conquistas recentes, compara observações, 
cooperando no melhor esclarecimento de assuntos 
de intensa atualidade. 
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Desde tempos imemoriais, o homem busca a imortalidade. Na 
maioria das vezes, em uma luta incompreendida contra a 
morte, sem despertar para as realidades do espírito imortal, 
buscando apenas a sobrevivência do corpo. 

Em um verdadeiro convite ao autoconhecimento, Carlos Torres 
Pastorino – autor do livro Minutos de Sabedoria – nos convida 
a realizar uma viagem interior, a fim de descobrirmos o ser 
imortal que somos, sugerindo caminhos que nos permitam 
aproveitar tudo o que é impermanente, transitório, nesta e em 
outras vidas, em benefício da nossa evolução espiritual. 

Segundo palavras do próprio autor, “o conhecimento da 
Verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-o ao 
crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em 
favor da autoiluminação, graças à qual torna-se-lhe mais fácil a 
ascensão aos paramos celestes”. 

Escritor notável, Pastorino deixou como legado mais de 50 
obras. O livro Minutos de sabedoria permaneceu no topo da 
lista dos mais vendidos elaborada pela revista Veja por mais de 
dois anos consecutivos. 
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“Esta é a hora de instaurardes na Terra a proposta de 
Jesus construindo o mundo novo que já se encontra 
em vossos corações”. – Bezerra de Menezes 

O que é a mediunidade? Como funcionam os canais 
de comunicação entre os vivos e os mortos? A partir 
de palestras e entrevistas concedidas pelo médium 
Divaldo Pereira Franco, as diversas vertentes do 
trabalho mediúnico são abordadas nesta obra 
organizada para estimular e esclarecer a prática e a 
vivência daqueles que participam da Doutrina Espírita 
e a pesquisam em seu dia a dia. 

Além de respostas e comentários sobre a 
mediunidade, o livro traz ainda uma série de belas 
mensagens do Espírito Bezerra de Menezes recebidas 
pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, em 
reuniões do Conselho Federativo Nacional e em 
outros eventos espíritas nacionais e internacionais.
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Nossos corpos físicos são instrumentos para aquisição de 
experiência de nossos Espíritos na trajetória evolutiva, 
rumo à perfeição. 

A enfermidade é um recurso divino que objetiva a 
educação, a reabilitação do Espírito faltoso. Há doenças 
que procuramos e doenças que nos procuram. 

Das que procuramos podemos nos libertar, corrigindo 
nosso modo de viver, nossos hábitos e vícios. 

As que estão destinadas são de mais difícil superação, 
efeitos que são de equívocos passados. Por vezes exigem 
diversas encarnações. São catalogadas como doenças 
irreversíveis, incuráveis. 

A hanseníase, estigmatizante e segregadora social, tem sido 
um dos flagelos da Humanidade. 

Sublime expiação é do notável escritor francês Victor Hugo, 
que retorna pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, em 
mais este romance.
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Léon Denis

Natural da aldeia de Foug, localizada na França, Léon Denis nasceu em
1° de janeiro de 1846.

A falta de recursos de sua humilde família o levou a interromper os
estudos ainda jovem, mas, tempo depois, sua energia e força de
vontade permitiram que ele aprendesse Desenho, História, Geografia,
Ciências Sociais e Contabilidade.

Sempre atento a questões filosóficas e religiosas, Léon Denis teve seu
primeiro contato com o Espiritismo aos 18 anos, ao ler O livros dos
espíritos, de Allan Kardec.

Tornou-se então ardoroso defensor e divulgador da Doutrina Espírita,
desenvolvendo estudos e participando de inúmeros eventos mundiais
no início do século XX.

Autor de diversas obras de grande estilo e valor doutrinário – das
quais oito são publicadas pela FEB –, Léon Denis desencarnou em
Tours, na França, em 12 de abril de 1927.
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“Qual o homem que, nas horas de silêncio e 
recolhimento, já deixou de interrogar a natureza e o seu 
próprio coração, pedindo‐lhes o segredo das coisas, o 
porquê da vida, a razão de ser do universo?”

As páginas deste livro constituem segura orientação às 
inúmeras criaturas vencidas na luta pela vida. Por meio 
de explicações lógicas, Léon Denis mostra as razões 
primordiais da existência do ser humano.

Focalizando princípios que demonstram o que somos, de 
onde viemos e para onde vamos após a desencarnação, 
o autor desenvolve temática do maior interesse, com 
assuntos variados, fixando a atenção do leitor no rumo 
dos mais altos objetivos da alma humana.

Esta obra contém ainda transcrição de correspondência 
do filósofo João Gaspar Laváter à imperatriz Maria 
Féodorawna, da Rússia, onde ele lhe descreve o estado 
da alma depois da morte.
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Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos?

Fundamentando-se nos princípios da Doutrina Espírita, 
Léon Denis busca responder a questões que, como 
estas, desafiam a mente humana há séculos. 

Entre os temas analisados pelo autor, estão a evolução 
do pensamento, a vida no mundo espiritual, provas 
históricas da reencarnação, a lei dos destinos, as 
potências da alma e diversos outros tópicos que 
permanecem atuais.

Unindo lógica e sentimento, o autor exalta a realidade 
da sobrevivência do Espírito após a morte física, a partir 
de valioso conjunto de ensinamentos e reflexões para a 
evolução do homem e da realidade que o cerca.
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O que ocorre depois da morte?

A fim de responder a pergunta acima, o grande 
estudioso francês Léon Denis propõe profundas 
reflexões filosóficas e analisa premissas de religiões 
remotas para falar diretamente ao coração dos homens 
e provocar indagações.

Considerando o Espiritismo uma crença baseada em 
fatos, o autor, que foi contemporâneo de Allan Kardec, 
apresenta a Doutrina Espírita como instrumento para 
esclarecer o passado, iluminar antigas informações, 
unir diretrizes que, à primeira vista, pareciam 
totalmente contraditórias e abrir a mente e o espírito 
da Humanidade para uma nova caminhada de 
conhecimento.
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“Nas horas pesadas da vida, nos dias de tristeza e de 
acabrunhamento, leitor, abre este livro! Eco das vozes 
do Alto, ele te dará coragem; inspirar-te-á a paciência e 
a submissão às leis eternas!” — assim escreveu Léon 
Denis na introdução desta obra. 

O porquê da existência do homem e a lei do destino 
são os temas centrais de O grande enigma, que nos 
revela um Deus de justiça, mas também de amor 
infinito. 
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Apresentando temas reflexivos sobre a superação do 
temor da morte, Léon Denis discorre sabiamente sobre 
as razões do constante intercâmbio entre o mundo 
material e o mundo espiritual. 

Dividida em três partes, a obra expõe e esclarece 
questões relacionadas com o Espiritismo experimental 
e as suas leis, a importância e as falhas do exercício da 
mediunidade e os fatos espíritas. No invisível é um 
inestimável material de estudo das experiências 
mediúnicas.
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O que acontece com aqueles que nos deixam por meio 
da morte? 

Embasado por investigações e experiências de 
cientistas renomados, como William Crookes, Cesare
Lombroso e Oliver Lodge, entre outros, Léon Denis 
busca comprovar a continuação da existência do 
espírito após deixar a convivência humana na Terra. 

São relatados casos de comunicação dos Espíritos 
comprovados por procedimentos científicos e 
experimentais, com o objetivo de formar uma ideia 
precisa da sobrevivência do ser — crença básica da 
Doutrina Espírita — e assegurar a necessidade do 
trabalho e da responsabilidade que o homem carrega 
dentro de si. 
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Relata a vida de Joana d’Arc, na derrotada e aniquilada 
França do século XV, vivendo como uma humilde 
camponesa, sem qualquer tipo de instrução, portadora 
de extraordinários dons mediúnicos, que lhe 
possibilitaram as visões do Além e a audição de vozes, 
as quais a guiaram e sustentaram na grande missão que 
desempenhou, libertando sua pátria do domínio inglês, 
além de pacificá-la e uni-la. 

Os fatos que cercaram Joana — e que o Espiritismo 
explica —, como suas visões, premonições, audição de 
vozes, são analisados como fenômenos mediúnicos que 
a ignorância e a mentira tentaram desvirtuar. 

É um livro que exalta a força da fé e restabelece o 
primado da verdade. 
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SINOPSE

A partir do relato histórico da trajetória do 
Cristianismo, Léon Denis apresenta a origem dos 
evangelhos, a comunhão dos primeiros cristãos com os 
Espíritos e os fenômenos espíritas presentes na Bíblia, 
reforçando o princípio de que as diretrizes espírita e 
cristã são, na verdade, perfeitamente ligadas como uma 
única doutrina. 

Conhecido seguidor de Allan Kardec, o autor explica 
como a prática mediúnica e a reencarnação foram 
extintas do pensamento cristão, além dos rituais e 
dogmas que se estabeleceram no culto — muitas vezes 
indo contra a simplicidade do Cristo — a partir da 
relação com o Catolicismo romano. 
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Adolfo Bezerra de Menezes

Trabalhou como médico e político. Nasceu em 1831 e graduou-se em Medicina
em 1856.

Por sua incansável atividade em benefício dos necessitados, ficou conhecido
como “o médico dos pobres”.

Proclamou-se espírita em 1886 e, tempos depois, assumiu a presidência da
Federação Espírita Brasileira.

Trabalhou intensamente em prol da união, dos direitos e da liberdade dos
espíritas.

Sua dedicação ao Movimento Espírita rendeu-lhe a alcunha de “Kardec
brasileiro”.



SINOPSE

Inédito em livro, este romance somente havia sido publicado 
no periódico Reformador, como folhetim e sob o 
pseudônimo Max, ao longo de sete anos, com início em 
1905, decorrido um lustro do desenlace de Bezerra de 
Menezes. 

Inteiramente fundamentado na Doutrina Espírita e sem nada 
dever à literatura de expressão que aqui se fez no final do 
século XIX, sua narrativa traz matizes do Romantismo e do 
Naturalismo, contextualizando eventos marcantes da história 
do país, como a Escravidão e a Guerra do Paraguai. 

Numa espécie de saga — despontando da paisagem 
sertaneja da Serra dos Martins, nos limites da província do 
Rio Grande do Norte com a do Ceará, e tendo ainda como 
cenário grandes cidades do mundo, entre elas, Rio de Janeiro 
e Nova Iorque —, Evangelho do futuro narra, em três partes 
(Perdição, Conversão e Reparação), a trajetória de 
aprendizado e crescimento espiritual de Raimundo, desviado 
do bom caminho ainda na juventude, mas que a tempo 
descobriu que “a caridade é flor do Céu, que não pode 
medrar senão em terreno mondado pelo amor do próximo e 
pelo amor de Deus”. 
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SINOPSE

Fruto da imaginação fecunda do Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes, sob o pseudônimo Max, este magnífico romance 
de caráter abolicionista e repleto de ensinamentos 
doutrinários narra a saga de Honorina, conhecida como a 
Pérola Negra, escrava evoluída, reencarnacionista e 
resignada com sua árdua expiação. 

Ambientado em grande parte no território cearense, mas 
também no Amazonas e no Pará, a história apresenta 
aventuras entre os indígenas do Pará, fugas e rebeliões de 
escravos, desajustes de ordem financeira, separações em 
família, problemas conjugais... 

No enredo, a ficção se funde à realidade: ao final, o autor 
oferece um resumo do Brasil abolicionista, citando 
importantes figuras do movimento que culminou com o 
episódio de 13 de maio de 1888. 

O manuscrito de A Pérola Negra, entregue à FEB pela 
família do Dr. Bezerra de Menezes, foi publicado 
originalmente em Reformador de 1901 a 1905, em 
folhetins, totalizando 53 capítulos.
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SINOPSE

Como parte da Coleção Bezerra de Menezes, a 
Federação Espírita Brasileira traz a lume o romance 
História de um sonho, uma extraordinária viagem ao 
planeta Vênus pelo desprendimento do Espírito 
durante o sono físico. 

Publicado originalmente como folhetim no periódico 
Reformador, entre 1896 e 1897, este livro espírita 
atende a duas finalidades: entretém como leitura 
agradável, de texto bem escrito e instrui como trabalho 
doutrinário, destacando em seu conteúdo princípios 
fundamentais do Espiritismo. 

Sono, desprendimento espiritual, sonhos, evolução, 
viagem interplanetária, pluralidade dos mundos 
habitados são alguns dos assuntos que a sabedoria de 
Max, o conhecido Dr. Bezerra de Menezes, apresenta 
nesse belo enredo literário que o leitor absorverá em 
um só fôlego.
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SINOPSE

A obra encerra o conteúdo de uma correspondência 
enviada por Bezerra de Menezes a seu irmão que, 
àquela época, o recriminava por haver abraçado a 
Doutrina Espírita. 

Elucida relevantes temas como: antecedentes 
históricos do Espiritismo, Inferno e reencarnação. 

O autor expõe tese doutrinária que constitui verdadeira 
profissão de fé espírita, em bem articulada 
argumentação que se antepõe ao dogmatismo da 
religião do seu correspondente. 

Esta edição é enriquecida por 347 notas explicativas.
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SINOPSE

Você já se perguntou de onde viemos? Para onde vamos 
depois da morte? Qual o objetivo de nossa existência? E 
qual a razão da dor e do sofrimento?

Essas e outras questões podem ser encontradas neste 
livro e as respostas são o primeiro passo para o 
conhecimento do Espiritismo, uma religião que toca 
todas as áreas do conhecimento e do comportamento 
humano.

Com linguagem acessível e didática, Richard Simonetti
desenvolve a explicação sobre o que é o Espiritismo e 
fala aos leitores as noções básicas dessa religião cristã.

Ao iniciar essa caminhada, você se dará a oportunidade 
de conhecer princípios que irão ajudá-lo a alcançar a 
paz consciente tão necessária para enfrentar os desafios 
da vida.
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SINOPSE

As dores mais angustiantes que sentimos, muitas vezes, 
vêm da falta do supérfluo. A depressão, a ansiedade, a 
síndrome do pânico, transtornos de personalidade, a 
insatisfação são exemplos de como estamos adoecendo 
no campo das emoções. 

Não existe orientação mais segura para o 
comportamento humano, nem terapia mais eficiente 
para os seus desequilíbrios, do que a aplicação da 
mensagem trazida por Jesus no Sermão da Montanha. 

Usando linguagem simples, direta e fluente, Richard 
Simonetti analisa a palavra do Cristo, em mais de 30 
capítulos, com esclarecimentos que ampliam o 
entendimento do incomparável ensino moral legado aos 
homens. 

Abordando temas como divórcio, jejum, oração e 
prosperidade, o autor enfatiza que o estudo da palavra 
do Cristo possibilita a compreensão da vida, com mais 
amor e fé na Misericórdia Divina. 
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SINOPSE

Você também busca autocontrole, equilíbrio emocional 
e autoconhecimento? 

Nossa vida é repleta de desafios, escolhas e decisões, e 
capacidade de compreender e administrar as próprias 
emoções nos torna mais conscientes de nós mesmos. 

O objetivo de Richard Simonetti é justamente esse: 
despertar a consciência nos acontecimentos do dia a dia 
e fazer com que percebamos a necessidade de uma 
autoavaliação junto à mensagem do Cristo. 

De maneira interessante e envolvente, os capítulos 
trazem crônicas que apresentam um panorama do que 
vivenciamos todos os dias. Muito irá despertar em você 
ao enxergar sua própria história por outro viés, 
reconhecendo nas dificuldades como se reerguer junto 
à identificação do modelo ideal de vida: Jesus. 
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SINOPSE

A bênção da gratidão recorda-nos que agradecer é uma 
oportunidade. Poucos ainda aproveitamos essa dádiva 
que Deus nos oferece: a de agradecer sempre. 

Quem agradece vive bem e feliz! Quem reclama 
dificulta a própria caminhada. 

Por meio de crônicas, Richard Simonetti comenta, à luz 
do Evangelho de Jesus e dos ensinos do Espiritismo, as 
bênçãos divinas que recebemos todos os dias. 

O autor destaca, com sua peculiar didática e jeito fácil 
de escrever, que a gratidão deve estar presente no dia a 
dia de nossas existências. Isso nos faz bem e beneficia 
os que conosco convivem por gerar alegria de viver. 
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SINOPSE

Livro cuja leitura encanta do princípio ao fim, 
banhando a alma do leitor de consoladora luz, pois 
mostra a possibilidade da regeneração moral, que se 
vai verificando por meio das sucessivas 
reencarnações do Espírito. 

Na história de três indivíduos separados pelo ódio e 
dominados por paixões desordenadas, o autor 
espiritual, mediante a análise das quedas e 
conquistas de cada personagem, atesta que a Justiça 
divina possibilita o aprendizado das sombras do erro 
à luz da perfeição. 

Esta obra marca o início da produção psicográfica de 
Zilda Gama, e traz em seu preâmbulo interessantes 
informações da médium.
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SINOPSE

Em uma aldeia muito pobre da Rússia do século XIX, 
Pedro Ivanovitch, órfão aos 10 anos de idade, foi 
abrigado no lar do terrível Sr. Peterhoff e de seu 
invejoso filho André. 

Alvo de perseguições e atrozes castigos, seu único 
alento era a bondade da menina Sônia Peterhoff. 

Vibrante e emotivo, este romance narra a história de 
almas ligadas entre si que, em expiações redentoras, 
lutam e sofrem para ressarcimento de crimes 
cometidos até a conquista da felicidade. 

Há em toda a obra um sopro de eternidade, de 
consolo aos sofredores, de exemplos de esperança e 
de certeza na Justiça divina agindo por meio da lei de 
causa e efeito.
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SINOPSE

O autor espiritual narra o intenso drama ocorrido no 
século XIX, vivido por Heloísa e Gastão Dusmenil, que 
se amam intensamente e sofrem a perseguição 
implacável do vingativo Ariel Hamed. 

Concluindo que o Espírito imortal sobrevive à morte 
biológica e reencarna diversas vezes em busca da 
ascensão espiritual, esta grandiosa novela mostra ao 
leitor que a redenção é a conquista da felicidade por 
meio da reparação dos erros e crimes cometidos em 
existências passadas. 

Esta obra desenvolve ensinamentos sobre: Justiça 
divina; dogmas religiosos; expiações purificadoras; lei 
de causa e efeito; remorso; perdão; sonhos 
reveladores; proteção dos guias espirituais e a 
soberania do amor.
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SINOPSE

O enredo deste romance se desdobra antes e depois 
da vinda do Cristo, na poderosa Itália dos Césares, 
onde, de permeio com a devassidão e a crueldade, se 
destacam exemplos de nobre heroísmo, que 
comovem e despertam a admiração do leitor. 

Dor suprema relata diferentes encarnações dos 
personagens e a continuidade de suas existências 
interligadas por sentimentos de amor e ódio, de 
forma a demonstrar o processo de evolução da alma 
humana, comprovando a inexorável Justiça divina, 
retratada na lei de causa e efeito.
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SINOPSE

Nesta novela, ambientada no final do século das 
Cruzadas, o autor espiritual leva sua emoção pelos 
caminhos da insensatez humana, na apresentação da 
história de uma condenável paixão. 

Narra o drama do conde Cláudio Solano, que se 
apaixona pela esposa do seu melhor amigo e o mata 
na esperança de ficar com o fruto de seu 
descontrolado sentimento. Porém, o remorso e as 
amargas consequências do crime cometido lhe 
trazem uma vida inteira de sofrimentos. 

Demonstra que a Justiça divina dá a cada um segundo 
as suas obras, mas concede ao coração arrependido o 
amparo necessário para que prossiga na sua luta 
redentora.
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A partir da terceira parte de O livro dos espíritos, 
composta pelas questões 614 a 919, Rodolfo Calligaris
desenvolve profundo estudo sobre as leis morais e os 
ensinos do Cristo que elas traduzem, que podem 
redimir o indivíduo e a sociedade. 

São comentários sobre o problema e a 
responsabilidade do mal, o trabalho e o repouso, o 
livre-arbítrio e a família, entre outros, que apresentam 
também o aspecto religioso do Espiritismo e sua missão 
para com a humanidade. 

Obra repleta de respostas e explicações simples e 
claras, As leis morais é um precioso objeto de estudo 
sobre as diretrizes e os caminhos que devemos trilhar 
em busca da evolução espiritual. 
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Apresentados ao mundo há mais de dois mil anos, os 
ensinamentos do Cristo contêm princípios morais 
essenciais para a evolução dos indivíduos e da 
humanidade. 

Parte dessas lições está expressa no Sermão da 
Montanha, verdadeira síntese das palavras de Jesus, 
que engloba todas as suas considerações e merece 
estudo profundo e dedicado. 

Para estudar esses princípios, Rodolfo Calligaris nos 
brinda com O sermão da montanha, obra que trabalha 
toda a riqueza de conteúdo das premissas do Evangelho 
sob a ótica do Espiritismo em comentários atuais, 
breves e concisos. 

Uma verdadeira chave acessível a todos os interessados 
na perfeita compreensão da Doutrina Cristã. 
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Maior educador que o mundo já conheceu, Jesus Cristo 
usava pequenas histórias em seus encontros com o 
povo, por acreditar que facilitariam o entendimento da 
Boa Nova. 

As parábolas — como são conhecidas essas narrativas 
— possuem lições morais valiosas, que se sobressaem 
em toda a sua verdade e força. 

Em Parábolas evangélicas, Rodolfo Calligaris evidencia 
a atualidade dos ensinamentos do Cristo, que apesar 
de terem sido transmitidos há mais de dois mil anos, 
ainda respondem indagações do tempo presente.

Sob a luz do Espiritismo, são comentadas parábolas 
como a do bom samaritano, a do semeador, a do trigo e 
do joio e a do filho pródigo, entre tantas outras.
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Com base em sua vasta experiência no intercâmbio 
com o plano espiritual, Hermínio Corrêa de Miranda 
contribui, de forma inestimável, para a orientação de 
todos os que se dedicam ou planejam se dedicar aos 
irmãos sofredores, seja como médiuns seja como 
esclarecedores. 

O autor dedica esta obra aos leitores que participam de 
sessões mediúnicas e desempenham funções no 
trabalho de assistência fraternal aos Espíritos 
desencarnados, sugerindo técnicas e recursos eficazes 
para o desenvolvimento do diálogo entre o 
comunicante e o esclarecedor. 

Oferece, ainda, orientações sobre a formação do grupo, 
o preparo e a educação de seus componentes 
encarnados.

FICHA TÉCNICA 
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SINOPSE

A partir de encantadoras crônicas, de leitura fácil e 
envolvente, Hermínio Corrêa de Miranda aborda 
passagens evangélicas, expõe a confirmação dos 
princípios doutrinários básicos nas doces palavras do 
Mestre Jesus e tece sabiamente temas como 
reencarnação, regressão de memória, terapia do 
futuro, relacionamento, mediunidade, sonhos 
proféticos, dramas e outros. 

Em suas preciosas mensagens, Estudos e crônicas de 
Hermínio C. Miranda traz reflexões sobre o 
despertamento da consciência humana para a 
aquisição de virtudes e sentimentos que conduzam à 
reforma íntima e ao progresso espiritual, como passo 
seguro para um futuro com mais beleza, alegria, 
serenidade e paz no coração. 

FICHA TÉCNICA 
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SINOPSE

Sob o pseudônimo de João Marcus, o autor Hermínio C. 
Miranda publicou diversas crônicas na revista 
Reformador entre os anos de 1961 e 1980. Eram textos 
sobre perdão, tolerância, libertação e mediunidade, 
além de princípios básicos do Espiritismo como 
reencarnação, lei de causa e efeito e imortalidade da 
alma, todos abordados a partir dos ensinamentos de 
Jesus e relacionados a inúmeras situações cotidianas. 

Candeias na noite escura reúne 39 destas crônicas, 
confirmando a existência de uma intrínseca relação 
entre a Doutrina Espírita, as passagens do Evangelho do 
Cristo e sua missão salvadora de resgate da 
Humanidade.

FICHA TÉCNICA 
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Vinícius



SINOPSE

Nesta obra, o autor, profundo conhecedor e verdadeiro 
apóstolo da Educação, apresenta a tarefa educativa sob 
o enfoque da Doutrina Espírita, como meio 
imprescindível ao processo evolutivo do ser humano. 

Objetiva estimular o estudo e a meditação como 
instrumentos capazes de suscitar ação construtiva e 
consolação edificante nesta fase de transições por que 
passa o mundo. 

Aborda vários temas relevantes como: “Evolução e 
educação”, “O problema do destino”, “Jesus, o Mestre”, 
“Instrução e educação”, “Dever paterno”, “Salvar é 
educar”, dentre outros. 

Reforça a necessidade inadiável da educação da criança 
e do jovem, apontando-a “como a melhor, a mais 
eficiente e econômica de todas as modalidades de 
assistência, por ser a única de natureza preventiva”.

FICHA TÉCNICA 
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SINOPSE

Procura esta obra, com mensagens claras, oferecer os 
ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, para que 
possamos estar “em torno do Mestre”, saciando nossa 
fome de justiça e paz. 

Por meio de 135 mensagens, o objetivo do autor é 
tornar o Evangelho acessível a qualquer pessoa. Sua 
narrativa fundamenta-se na razão e no sentimento, 
auxiliando o leitor a caminhar na direção da luz e do 
bem. 

É um livro para a cabeceira da cama, para a reunião do 
Evangelho no lar ou ainda para ser utilizado nas 
exposições doutrinárias.

FICHA TÉCNICA 
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SINOPSE

Neste livro, o fecundo escritor de tantas obras 
evangélicas dedica, aos que trilham as veredas do 
mundo de provas e reparações, belíssimas páginas de 
conforto e paz, permitindo ao pensamento humano 
mais largos voos em direção à verdadeira felicidade. 

Em 140 mensagens, aborda temas como: origem do 
Cristianismo, amor e paixão, justiça humana e Justiça 
Divina, anticristo, involução e evolução, e ressurreição. 

Percorrendo suas páginas, somos levados a olvidar as 
agruras sem conta do pequenino mundo que nos serve 
de acolhimento temporário, deslumbrando as belezas 
do Reino celestial que as pegadas do Mestre balizaram.

FICHA TÉCNICA 
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Lucy Dias Ramos



SINOPSE

Por que envelhecemos? A chamada Terceira Idade está 
cada vez mais presente no cotidiano global. 

São milhares de avôs e avós que fazem parte da vida 
familiar e precisam de atenção e carinho especial. 

Assunto ainda pouco explorado sob a ótica da Doutrina 
Espírita, os idosos são o foco principal desta coletânea 
de reflexões, que abordam o envelhecimento, a 
paciência, os desafios, os relacionamentos e os novos 
caminhos dessa fase da vida. 

São mensagens de alegria, otimismo e esperança que 
nos ensinam a valorizar cada minuto da vida, apreciar o 
nascer de um novo dia e meditar ao cair da noite.

FICHA TÉCNICA 

Título: Folhas de outono 
Autor: Lucy Dias Ramos 
Assunto: Conto. Crônica 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 200 
ISBN: 978-85-7328-702-8 
Código de Barras: 9788573287028 
Formato: 16x23x1,1cm 
Preço de capa: R$ 35,00 
Peso: 275g 
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SINOPSE

Nesta obra, a autora ressalta a importância do lar, onde 
nossas almas edificam as virtudes nobres e se preparam 
para vivenciar, amplamente, no meio social, o que foi 
assimilado no trato com os problemas enfrentados no 
relacionamento familiar. 

Com vasta experiência de trabalho assistencial no 
Departamento da Família na Casa Espírita, buscou 
subsídios para enfocar vários temas ligados a 
problemas vivenciais com a criança, o idoso, o 
adolescente e os parceiros que na modernidade tomam 
atitudes imprevistas e inovadoras, algumas 
perturbadoras a harmonia no lar. 

Esse livro tem como objetivo levar-nos a uma reflexão 
em torno da existência física em seu sentido real, 
buscando na espiritualização e no refinamento dos 
sentimentos e das emoções o equilíbrio saudável para 
minimizar as dificuldades e os conflitos familiares. 

FICHA TÉCNICA 
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SINOPSE

Nesta obra, a autora apresenta com êxito a sua 
proposta sublime de encantar e elucidar o leitor com 
notáveis artigos, sempre baseados nos princípios 
espíritas, capazes de cultivar o bom ânimo, 
demonstrando o valor da leitura edificante e da oração 
sincera nos momentos de adversidades. 

Com suas carinhosas palavras, Lucy Dias Ramos expõe, 
na “Introdução”, parte do objetivo a que esta obra se 
destina: 

“Desejo, sinceramente, falar ao seu coração e, quem 
sabe, conseguir demovê-lo de seguir atalhos ou sendas 
que o distanciariam da fé e da compreensão da Lei 
Divina. Não tenho a pretensão de solucionar os 
problemas que o infelicitam ou preocupam, mas tão 
somente ajudá-lo, indicando o caminho que já 
palmilhei, demonstrando como fui beneficiada pela fé e 
confiança em Deus.” 
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Martins Peralva



SINOPSE

Estudo substancial sobre a necessidade da vivência dos 
ensinos evangélicos nos atuais momentos da vida 
humana, assinalados pelas importantes modificações 
por que passa a sociedade planetária. 

Conceitos e frases do Novo Testamento recebem 
comentários e interpretações à luz da Doutrina Espírita, 
adquirindo beleza e ação multiplicada. 

Em 58 capítulos, são desenvolvidos temas como: 
mocidade e trabalho; reencarnação e Evangelho; livre-
arbítrio e perdão. 

Não há quem não retire ensinamentos confortadores e 
edificantes das lições que o autor nos oferece visando, 
sobretudo, a transformá-los em diretrizes para as 
nossas almas.
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SINOPSE

Obra baseada no livro Nos domínios da mediunidade —
do Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco 
Cândido Xavier. Nela o autor desenvolve o tema 
“mediunidade” em 46 capítulos, repletos de gráficos e 
ilustrações, que facilitam a sua compreensão e dirimem 
dúvidas de espíritas e estudiosos da comunicação entre 
o plano físico e o extrafísico. 

Mesmo que o leitor não se categorize como médium 
atuante, ser-lhe-á muito útil estudar peculiaridades do 
fenômeno que a todos nos envolve, pois todos somos 
potencialmente partícipes mais ou menos conscientes 
do intercâmbio espiritual com os habitantes do “outro 
lado da vida”. 

Aborda temas como: mediunidade com e sem Jesus, 
problemas mentais, incorporação, obsessões, 
vampirismo, clarividência e clariaudiência, sonhos e 
desencarnação. 
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SINOPSE

O autor, reconhecida autoridade no tema 
“mediunidade”, nos oferece esta obra com “um 
profundo desejo de colaboração evangélico-doutrinária 
junto aos que possuem, velados ou ostensivos, os 
tesouros mediúnicos”.

Atingindo plenamente a intenção de colaborar com os 
que trabalham na condição de médiuns entre os dois 
planos de vida, Martins Peralva analisa a faculdade 
mediúnica sob vários ângulos, enaltecendo-a nos seus 
objetivos superiores e apontando os inconvenientes 
que devem ser evitados.

Demonstra que a mediunidade com Jesus conduzirá o 
homem pelas vias da evolução, libertando-o da 
condição de “homem velho” para que surja o homem 
espiritualmente novo.
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SINOPSE

Evidencia a identidade existente entre a mensagem de 
Jesus, a Codificação de Allan Kardec e as mensagens 
transmitidas por Emmanuel, constatando, em 40 
capítulos, a harmonia que ressalta de suas assertivas. 

No dizer do próprio autor desta obra: “O objetivo de O 
pensamento de Emmanuel é o de levar, aos que nos 
honrarem com a sua leitura, temas de O livro dos 
espíritos, interpretando-os segundo a pobreza de nosso 
entendimento e amparado pelos amigos espirituais, 
nele incluindo assuntos estudados por Emmanuel no 
103º livro mediúnico de Chico Xavier — Vida e sexo.” 
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Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita - ESDE



SINOPSE

O estudo da Doutrina Espírita, realizado de forma 
regular e sistematizada, segundo os critérios definidos 
por Allan Kardec, nos fornece meios para melhor 
compreender quem somos, de onde viemos, o que 
fazemos aqui e qual será a nossa destinação espiritual.

Os primeiros passos começam aqui, neste livro – o 
primeiro de uma trilogia –, quando tomamos 
conhecimento das orientações básicas que os Espíritos 
superiores transmitiram ao Codificador, tais como: 
Deus, Espírito, matéria, comunicabilidade dos Espíritos, 
reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, o 
bem e o mal, a lei de adoração, entre outras. 

FICHA TÉCNICA 
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SINOPSE

Aprenda que as leis morais são normas necessárias à 
melhoria espiritual, colocadas à nossa disposição pela 
Providência Divina. 

Que as provações da vida atual representam bênçãos e 
consolações que colheremos no futuro, em 
reencarnações mais felizes ou na existência no plano 
espiritual.
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SINOPSE

Interferem os Espíritos em nossos pensamentos e atos?

É o Espiritismo o Cristianismo Redivivo?

Qual a diferença entre Doutrina Espírita e Movimento 
Espírita?

Estas e outras indagações encontram respostas, claras e 
elucidativas, nas diferentes citações espíritas existentes 
nesta apostila complementar do Curso de Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE).

FICHA TÉCNICA 

Título: Estudo sistematizado da doutrina 
espírita – Programa complementar 
Organizador: Cecília Rocha 
Assunto: Educação 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 491 
ISBN: 978-85-7328-568-0 
Código de Barras: 9788573285680 
Formato: 17x25x2,6cm 
Volume: único 
Preço de capa: R$ 47,00 
Peso: 812g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Programa Complementar – Tomo único



Mediunidade: Estudo e Prática



SINOPSE

Atendendo a pedidos da comunidade de estudos 
espíritas, a Federação Espírita Brasileira lançou a 
apostila Programa I do curso de mediunidade, que foi, 
desde sua apresentação, muito bem recebida pelo 
público.

Sob o atual título de Mediunidade: Estudo e prática
(programa I), o material tornou-se um guia seguro para 
embasamento da Doutrina Espírita, composto por 
módulos de ensino fundamentados nas obras 
codificadas por Allan Kardec e nas orientações éticas e 
morais do Evangelho de Jesus.

Além de conteúdos revisados e adequados à realidade 
das atividades espíritas, este guia traz ainda exercícios 
de aprimoramento das faculdades psíquicas, 
especialmente indicados para prática e 
desenvolvimento mediúnicos, que conduzem ao 
aperfeiçoamento da conduta espírita bem como à 
evolução pessoal de cada um.

FICHA TÉCNICA 
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SINOPSE

Complementando os temas do primeiro volume de 
mesmo nome, o programa II de Mediunidade: estudo e 
prática foca seu conteúdo nas atividades da reunião 
mediúnica, priorizando a formação do trabalhador que 
atua ou pretende participar de grupos de trabalhos 
mediúnicos no futuro.

Totalmente revisado e atualizado, o material foi 
dividido em quatro partes: fundamentação espírita, 
prática mediúnica, atividade complementar e 
culminância do módulo.

São roteiros de estudos teóricos, sugestões e avaliações 
para reuniões mediúnicas, além de exercícios 
relacionados a textos que se reportam a atitudes e 
ao comportamento do espírita.

Um verdadeiro manual de conduta para todos aqueles 
que buscam a evolução do espírito e a expiação dos 
erros do passado.

FICHA TÉCNICA 
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Doutrina Espírita - EADE



SINOPSE

A primeira obra da coleção para Estudo aprofundado da 
Doutrina Espírita (EADE) aborda a relação entre 
Cristianismo e Espiritismo, apresentando 25 roteiros 
com sugestões de textos, atividades e reflexões para 
conhecer religiões que se entrelaçam e princípios 
espíritas que surgem aos olhos da humanidade desde o 
início dos tempos.

Totalmente revisada e ampliada, esta nova edição 
chega ao público para continuar a missão de divulgação 
do Espiritismo por meio do conhecimento, compondo 
uma das mais respeitáveis propostas para estudos da 
Doutrina Espírita e da palavra do Cristo

FICHA TÉCNICA 
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Dividido em duas partes, Ensinos e parábolas de Jesus
compõe o Estudo aprofundado da Doutrina Espírita 
(EADE), cujo objetivo é propor roteiros de aprendizado 
para os principais preceitos espíritas e evangélicos.

Neste volume, o Evangelho de Jesus é acompanhado de 
perto e analisado em sua luminosa trajetória e 
incrível riqueza de ensinamentos, ocasionando 
reflexões sobre o legado de amor cristão em benefício 
da humanidade.

É uma experiência abençoada e inesquecível, a qual 
nem mesmo as dobras do tempo conseguem encobrir e 
que nosso espírito precisa sem dúvida conhecer.

FICHA TÉCNICA 
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Código de Barras: 9788573287714 
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Volume: 2 
Preço de capa: R$ 40,00 
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E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e Google 
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Dividido em duas partes, Ensinos e parábolas de Jesus
compõe o Estudo aprofundado da Doutrina Espírita 
(EADE), cujo objetivo é propor roteiros de aprendizado 
para os principais preceitos espíritas e evangélicos. 

O assunto não se esgota na publicação deste material, 
uma vez que o Evangelho nos oferece inesgotável fonte 
de aprendizado, pois cada versículo, cada expressão, 
cada frase proferida pelo Cristo é motivo para reflexão 
e análise aprofundadas. 

O estudo dos ensinamentos evangélicos à luz da 
Doutrina Espírita é uma feliz oportunidade que 
devemos aproveitar, tendo em vista a urgente 
necessidade da nossa transformação moral.

FICHA TÉCNICA 
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Dimensões: 17x25x1,9cm 
Volume: 3 
Preço de capa: R$ 40,00 
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E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e Google 
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O Livro IV do Estudo aprofundado da Doutrina Espírita 
oferece visão mais aprofundada da parte moral dos 
postulados espíritas aos interessados.

Propicia igualmente reflexão mais detida a respeito da 
urgente necessidade de melhoria moral que, para os 
espíritas, em especial, deve ser entendida como 
compromisso reencarnatório.

A este respeito, aprendemos com Emmanuel: O excelso 
Benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o 
coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o 
serviço pessoal incessante, únicos recursos com que 
poderemos garantir eficiência de nossa cooperação, em 
companhia dele, na edificação do reino de Deus.

FICHA TÉCNICA 
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Google Play. 
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Um dos principais objetivos do Estudo aprofundado da 
Doutrina Espírita (EADE) é enfatizar o tríplice aspecto 
do Espiritismo – Ciência, Filosofia e Religião –, 
incrementando, assim, os estudos gerais dos cursos de 
formação básica. 

O programa de Filosofia e ciência espíritas encerra os 
conteúdos doutrinários desta coleção apresentando ao 
público 33 roteiros para estudar e compreender 
aspectos filosóficos e científicos do Espiritismo a partir 
do conhecimento comum da Humanidade.

Todos os estudos sugeridos demonstram o valor 
específico de cada aprendizado essencial ao Espírito, e 
confirmam a relevância e a atualização do pensamento 
espírita, sem jamais perder de vista a noção da urgente 
necessidade de aperfeiçoamento moral do ser humano.

FICHA TÉCNICA 

Título: Estudo aprofundado da doutrina 
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O Evangelho Redivivo é uma proposta de estudo sistematizado 
e sequencial dos 27 textos que compõem o Novo Testamento –
do Evangelho segundo Mateus ao Apocalipse de João –, à luz 
dos ensinamentos da Doutrina Espírita. Organizado em 9 
livros, o curso visa à interpretação da mensagem cristã em seu 
sentido verdadeiro, extraindo-se o espírito da letra, de modo 
que Jesus possa ser conhecido, meditado, sentido e vivido.

Pisar o terreno das Escrituras Sagradas sob as claridades da fé 
raciocinada, livre de simbolismos, rituais, cultos externos ou 
dogmas, tendo por bússola a simplicidade, o que faculta e 
estimula a vivência das lições amorosas do Cristo.

O presente volume explica a estrutura e a metodologia do 
curso; aborda os aspectos históricos e socioculturais do povo 
judeu; traz dados biográficos dos apóstolos e dos evangelistas; 
examina os evangelhos canônicos e os apócrifos, bem como as 
diferentes espécies de bíblias e as diversas traduções; analisa 
Sócrates e Platão enquanto precursores da ideia espírita-cristã; 
reflexiona sobre o significado de Jesus; e apresenta o 
Espiritismo como a Terceira Revelação, aguardada desde os 
dias da vinda do Cristo.

FICHA TÉCNICA 
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Orientação para a Prática Mediúnica no Centro 
Espírita tem dupla finalidade: divulgar corretamente a 
Doutrina Espírita, na Área da Mediunidade, de acordo 
com a Codificação Kardequiana, e definir caminho 
seguro para os trabalhadores do grupo mediúnico.

Apoiada em rica bibliografia, esta obra está dividida em 
duas partes: na primeira, encontramos orientações para 
a organização e o funcionamento da reunião mediúnica, 
com diretrizes, instruções e conceitos necessários ao 
bom andamento do trabalho; na segunda parte, temos 
um resumo de O livro dos médiuns, cujo estudo é 
imprescindível aos trabalhadores da prática mediúnica.

Trata-se de uma contribuição modesta, porém não 
menos importante, sobretudo quando se considera a 
obra desenvolvida pelos Espíritos esclarecidos, os 
missionários do Senhor, cujas ações representam 
contínuas fontes de bênçãos por efeito da Bondade e 
Misericórdia Divinas.

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 1ª 
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Formato: 17x25x1,3cm 
Preço de capa: R$ 38,00 
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E-book: O livro eletrônico encontra-se 
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Afim de oferecer ao Movimento Espírita brasileiro 
referências para potencializar as ações espíritas com a 
criança, surge esta Orientação para a ação evangelizadora 
espírita da infância: subsídios e diretrizes, objetivando o 
fortalecimento do estudo, da prática e da difusão da 
Doutrina Espírita junto ao coração infantil.

A obra foi organizada em duas partes: uma traz o 
aprofundamento filosófico-doutrinário da tarefa, com 
destaque às concepções de infância, aos eixos 
estruturantes, à qualidade da ação evangelizadora e aos 
espaços de ação; outra traz as diretrizes para a ação 
evangelizadora espírita da infância, com foco na 
dinamização da tarefa, na formação de trabalhadores, na 
organização e funcionamento no Centro Espírita e na 
dinamização das ações federativas.

FICHA TÉCNICA 

Título: Orientação para a ação 
evangelizadora espírita da infância: 
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Edição: 1ª 
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Esta Orientação para a ação evangelizadora espírita da 
juventude: subsídios e diretrizes oferece ao Movimento 
Espírita brasileiro sugestões para potencializar as ações 
espíritas com a juventude, favorecendo o estudo da 
Doutrina Espírita e a efetiva integração dos jovens nas 
atividades do Centro Espírita.

A obra organiza-se em duas partes: uma referente ao 
aprofundamento filosófico-doutrinário da tarefa, com 
destaque às concepções de jovem, à qualidade da ação 
evangelizadora e aos espaços de ação jovem; e outra 
referente às diretrizes para a ação evangelizadora 
espírita da juventude.

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 1ª 
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Formato: 17x25x0,8cm 
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Esta Orientação ao Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita – ESDE objetiva subsidiar as casas espíritas e 
os trabalhadores na implantação, acompanhamento e 
manutenção do ESDE.

O texto é resultado do trabalho coletivo de diretores, 
coordenadores e facilitadores do ESDE da FEB, das 
federativas estaduais e de diversas casas espíritas, 
realizado durante os anos de 2012 e 2013.

Sem ânimo de imposição, o que seria incompatível com a 
filosofia de unificação pela via da cooperação que norteia 
as ações do Movimento Espirita, e coerente com a 
experiência acumulada ao longo de 30 anos de existência, 
o documento oferece subsídios para que as instituições 
espíritas desenvolvam atividades de Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita, de acordo com suas próprias 
condições.
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O documento Orientação para o atendimento 
espiritual no centro espírita tem por escopo auxiliar 
as instituições espíritas nas atividades relacionadas 
com a área e contribuir na conscientização de 
dirigentes, trabalhadores e participantes sobre a 
importância do Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita, estimulando a continuidade das ações em 
curso e implementando novas ações. 

Com fundamentação teórica embasada na 
Codificação Espírita e no Evangelho de Jesus, visa 
oferecer roteiro seguro de trabalho e colaborar no 
aprimoramento do atendimento espiritual às pessoas 
que buscam, nos centros espíritas, acolhimento, 
consolo, esclarecimento e orientação, focados em 
resolver suas problemáticas pessoais ou familiares. 

Convém ressaltar que o conteúdo deste documento 
pode e deve ser aprimorado e enriquecido ao longo 
do tempo, à medida que forem sendo colhidas novas 
experiências com sua aplicação.

FICHA TÉCNICA 
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Orientação para a área de estudo do espiritismo é a 
descrição do que é a Área de Estudo do Espiritismo (AEE), 
sua proposta para o Movimento Espírita e como implantá-
la. Dessa forma, este documento busca auxiliar as 
instituições espíritas na implantação, acompanhamento e 
manutenção de estudos que promovam a unidade de 
princípios espíritas, sedimentados nas obras básicas à luz do 
Evangelho de Jesus. 

Objetiva subsidiar as instituições espíritas na implantação, 
no acompanhamento e na manutenção da AEE e orientar 
seus trabalhadores voluntários nas diversas tarefas que 
envolvem cada grupo de estudo, incentivando o 
compartilhamento do saber e a vivência evangélica 
pautados na fraternidade e na solidariedade entre todos os 
envolvidos. 

Não há a intenção de esgotar o assunto. Portanto, esse 
documento é apenas instrumento de auxílio para reflexões 
necessárias acerca da organização do estudo da Doutrina 
Consoladora nas instituições espíritas. 

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 1ª 
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A Área de Estudo do Espiritismo do Conselho 
Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira 
oferece o resultado de vários anos de trabalho 
conjunto realizado pelas federativas de todo o 
Brasil, composto de dois documentos de apoio ao 
estudo do Espiritismo. 

O primeiro deles é uma proposta de Introdução ao 
estudo do espiritismo (IEE), destinado aos que se 
iniciam no conhecimento da Doutrina libertadora 
de consciências. 

O segundo é composto por várias propostas de 
Estudo da obra básica (EOB) destinadas a todos os 
interessados em estudar, em conjunto, as obras da 
Codificação do Espiritismo. 

Esperamos que esses materiais auxiliem a todos os 
interessados em seus esforços de conhecer mais 
para vivenciar melhor os ensinos do Consolador 
Prometido. 

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 1ª 
Número de páginas: 107 
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Compilação de entrevistas e mensagens
sobre a evangelização infantojuvenil, esta obra apresenta 
o carinhoso olhar da Espiritualidade sobre as ações de 
estudo da Doutrina Espírita para crianças e adolescentes.

Sólido instrumento de pesquisa, a obra traz aos 
evangelizadores um caminho norteador para a divulgação, 
o estudo e a prática dos ensinamentos do Cristo aos 
pequenos. O livro foi inspirado no documento “Opinião 
dos Espíritos sobre a Evangelização Infantojuvenil”, 
distribuído durante o IV Encontro Nacional de Diretores 
do DIJ, promovido pela Federação Espírita Brasileira em 
2002, tendo sido revisado, reorganizado e ampliado em 
2012 pela equipe do Departamento de Infância e 
Juventude da Federação Espírita Brasileira, sob a 
coordenação de Miriam Dusi.

Sua 2ª edição, ampliada em 2018, agrega mais de 40 
mensagens da Espiritualidade sobre a nobre tarefa.
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E-book: O livro eletrônico encontra-se 
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Esta obra visa atender aos pedidos de muitos Centros 
Espíritas que buscam organizar suas bibliotecas por 
meio de método simples e eficaz. Contém orientações 
básicas, dadas por profissionais especializados em 
Biblioteconomia e Tecnologia da Informação. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, o livro apresenta 
importantes contribuições ao tema, como: organização 
de livros e folhetos, seleção, sistema de empréstimo, 
processamentos técnicos ditados pela Biblioteconomia, 
espaço físico, mobiliário e divulgação. 

É um manual utilíssimo para quem pretende organizar 
uma biblioteca espírita.

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 2ª 
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Ao leitor interessado em acessar rapidamente 
informações de livros espíritas e aos estudiosos da 
Terceira Revelação, a FEB Editora publica a 5ª edição de O 
espiritismo de A a Z. 

Revisto, ampliado e em nova diagramação visual, este 
Glossário de conteúdo seletivo indexa conceitos 
doutrinários de 353 livros publicados pela FEB, reúne 
mais de 2.100 vocábulos e, aproximadamente, 10.000 
conceitos e definições, compilados da literatura 
mediúnica e de obras não mediúnicas de diversos 
autores. 

As fontes registradas entre parênteses, após cada 
definição ou conceito, indicam as obras consultadas e das 
quais foram extraídas as informações. 

O leitor ainda encontrará, no final do volume, as 
Referências e o Índice dos vocábulos para facilitar o 
acesso ao conteúdo da publicação.

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 5ª
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Desenvolvido em equipe, este projeto reúne 
informações, resumos e pesquisas sobre o acervo 
doutrinário exposto nos livros da FEB Editora ditados 
pelo Espírito André Luiz aos médiuns Francisco Cândido 
Xavier e Waldo Vieira.

Iniciativa inédita no campo espírita, a obra foi concebida 
como um recurso auxiliar de pesquisa que engloba 
reflexões e referências relacionadas aos 13 volumes da 
coleção A vida no mundo espiritual.

Acompanham o texto minibiografias das personagens e 
personalidades citadas e resumos de cada capítulo das 
obras em particular. 

Um livro que, certamente, ajudará a todos os 
interessados em conhecer um pouco mais sobre a 
existência e o cotidiano da vida no mundo espiritual, 
descritos sabiamente por André Luiz.

FICHA TÉCNICA 
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Allan Kardec – O educador e o codificador traz a mais 
completa biobibliografia do Codificador do 
Espiritismo. 

De elaboração minuciosa, resultado de árdua 
pesquisa, fornece uma visão da personalidade 
intelectual e moral de Hippolyte Léon Denizard Rivail
e sua obra como educador emérito. 

Enfoca temas como nascimento, formação escolar, 
influência de Pestalozzi, o apoio de madame Rivail, 
formação profissional, fertilidade pedagógica, 
diplomas e recompensas e tantos outros. Ressalta a 
competência moral e intelectual de Rivail na 
grandiosa obra que realizou como apóstolo da 
renovação humana, sob o pseudônimo de Allan 
Kardec. 
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Com base em dados colhidos na Revista Espírita e em Obras 
póstumas, esta Biografia de Allan Kardec constituiu-se, 
durante mais de meio século, na única fonte biográfica (em 
francês) que retratava a vida e a obra do Codificador do 
Espiritismo, sobretudo as lutas e os desafios enfrentados 
para que o Consolador prometido por Jesus se materializasse 
definitivamente na Terra.

Ao ler estas páginas de rara beleza, sentimos vibrar a alma de 
Allan Kardec a irradiar-se e se mostrando como sempre foi: 
homem bom, generoso e benevolente, mesmo em relação 
aos inimigos. Por mais que o atacassem, o desacreditassem e 
caluniassem, Kardec se mostrava tolerante e calmo, 
contestando, com argumentos irrefutáveis, os ataques 
dirigidos contra a Doutrina Espírita, preferindo ignorar as 
injúrias e as maldades que lhe chegavam de toda parte.

Nesta obra quase autobiográfica, Allan Kardec virá, de 
alguma sorte, descrever a si mesmo, revelando a todos o 
pensador profundo e leal, o escritor vigilante e preciso, o 
espírita esclarecido e convicto, afável e tolerante, que 
regulava sua conduta de acordo com os princípios que 
professava.
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Nesta obra, composta de cartas escritas por Francisco 
Cândido Xavier entre 1943 e 1964, o próprio Chico 
apresenta ao leitor a intimidade de suas lutas. 
Endereçada a Antônio Wantuil de Freitas, presidente 
da Federação Espírita Brasileira por 27 anos, essa 
correspondência particular recebe de Suely Caldas 
Schubert cuidadosa organização e minuciosos 
comentários.

As 106 cartas que integram estas páginas trazem a 
público testemunhos silenciosos e desconhecidos que 
Chico Xavier travou em sua tarefa mediúnica e 
caritativa em prol do Espiritismo, bem como a 
resignação bendita de quem aceita as cruzes sob as 
quais comprometeu-se a viver.

Sua obra psicográfica é eloquente lição de Doutrina 
Espírita. Contudo, seu maior livro é a sua vida, que 
ele escreve página a página com as tintas do próprio 
suor, com sofrimentos e lágrimas na jornada sacri-
ficial a que se impôs.
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O homem está ali. Vês? Ali, logo adiante. Como dirigir-
lhe a palavra? Que perguntas fazer?

Com simplicidade e argúcia, Suely Caldas Schubert toma 
à frente esse papel, entrevistando aquele que, em nome 
da Humanidade inteira, indagou um dia os Espíritos.

Em Entrevistando Allan Kardec, a autora demonstra a 
atemporalidade do pensamento do Codificador do 
Espiritismo, ao selecionar escritos dele para responder a 
questionamentos atuais no milênio que se inicia. As 
respostas, esparsas na vasta obra por ele assinada, 
foram pinçadas de O livro dos espíritos a Obras 
póstumas, perpassando, nesse ínterim, a Revista Espírita
e todos os demais registros de Kardec.

Estas páginas são asas: pela imaginação, alçam-nos à 
presença do amigo íntimo do Cristo, missionário da 
Terceira Revelação, instrumento da Verdade. Nos altos 
cimos em que se encontra, aguarda-nos ele para nos dar 
sua palavra lúcida e boa. Vamos a ela.
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Brasil, década de 1920. Fatos paranormais incomuns 
agitam Belém do Pará, provocando repercussão em 
nível nacional e internacional. 

Uma mulher protagoniza esses eventos, que vão 
desde efeitos luminosos à materialização de espíritos. 

Anna Prado é tema desta obra de caráter histórico, 
científico e doutrinário, que retrata as lutas, a vida e a 
mediunidade da grande pioneira dos fenômenos de 
efeitos físicos no Brasil. 

Apresentado de forma clara e suave, o livro conjuga 
fato e emoção, razão e espiritualidade superior, sem 
comprometer o denso conteúdo abordado, reunido 
em oito anos de meticulosas pesquisas.
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Apresenta trabalhos literários de e sobre Adolfo 
Bezerra de Menezes, com mensagens de sua autoria 
espiritual, transmitidas por vários e conceituados 
médiuns. 

Em suas páginas é destacado o papel relevante de 
Bezerra no Movimento Espírita brasileiro como o 
missionário da sua unificação. 

Longa biografia do respeitado político, do querido 
"médico dos pobres", do venerável apóstolo do 
Espiritismo no Brasil, exalta, com outros trechos 
biográficos, a vida desse valoroso discípulo de Jesus. 

Esta obra fez parte das comemorações dos cem anos de 
desencarnação desse inolvidável vulto da seara 
espírita, cuja vida foi e é um exemplo admirável de 
dedicação e amor a seus semelhantes.
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O autor compila dados biográficos do frade português 
Fernando Martins de Bulhões, canonizado em 1232, 
detalhando sua vida e seus prodígios sob a ótica do 
Espiritismo. 

Exalça o comportamento exemplar, a grandeza e a 
humildade desse religioso, com lastros nos fatos 
mediúnicos conhecidos como milagres, tais como: 
inspiração, transfiguração, transporte etc. 

Desfaz a mítica desses dons comuns a muitos 
médiuns e evidencia que as marcas de Deus estão 
sobre todos, em toda parte. 

Destituída de aspectos partidaristas ou fanatismos, 
essa obra divulga a imparcialidade divina, que 
distribui valores espirituais sem distinção de religiões.
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Uma vida inteira dedicada a uma língua criada com a 
nobre missão de unir os povos e ser entendida e 
usada internacionalmente: o esperanto. 

Em Doutor Esperanto, romance biográfico dedicado a 
documentar a história do filólogo e médico polonês 
Lázaro Luís Zamenhof (1859–1917), ressalta-se a luta 
para consolidar o chamado idioma neutro e a 
necessidade de torná-lo uma língua divulgada e 
conhecida amplamente. 

Nela, o professor e jornalista Walter Francini
descreve, de forma romanceada, a envolvente e 
inspiradora a vida do criador do esperanto. 
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Como sugere o subtítulo — profilaxia e terapêutica 
espíritas — este livro aborda o problema avassalador e 
crescente das manifestações obsessivas — a atuação de 
Espíritos desencarnados sobre encarnados — nem 
sempre clara e prontamente registradas. 

Aborda a complexa temática do tratamento preventivo e 
curativo das obsessões à luz do Espiritismo. 

Desenvolve o tema em 4 partes: a obsessão, a 
terapêutica espírita, a reunião de desobsessão e a 
desobsessão natural. 

Inclui estudos de casos, atendidos em reuniões fechadas 
de desobsessão, revelando o trabalho eficiente das 
equipes encarnada e desencarnada, onde o desejo de 
servir é a tônica. 

Quem busca entender melhor esse “flagelo espiritual”, 
que são as obsessões, como preveni-las e tratar as já 
instaladas, ou, quem é participante de reuniões fechadas 
de desobsessão, tem neste livro excelentes informações. 
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Esta obra traça a linha histórica dos fenômenos 
mediúnicos, da Pré-História até o século XX, detalhando as 
principais bases de conhecimento para sua prática segura. 
Os detalhes aparentemente complexos são desmistificados 
com sensibilidade, e as informações necessárias são 
apresentadas para que a mediunidade seja compreendida 
e legitimamente utilizada na Seara de Jesus. 

Contém a descrição do conjunto de fenômenos somente 
explicáveis se analisados sob os aspectos do trabalho 
harmônico da parceria entre médiuns e Espíritos. Duas 
mentes unidas num esforço conjugado, produzindo fatos 
psíquicos que outrora nem sempre eram bem entendidos 
pela maioria das pessoas. 

O propósito deste livro é oferecer ao leitor informações 
sobre fatos e teorias que o ajudem a melhor compreender 
os resultados de uma interação transcendente de 
sensações e percepções entre dois mundos de vibrações 
bastante diferenciadas em seu teor e grandeza. 
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O trabalho mediúnico é uma construção individual e 
coletiva ao longo do tempo. Individual porque 
demanda de cada participante constante esforço de 
autoaperfeiçoamento. Coletivo porque o próprio 
grupo, em processo dinâmico, precisa manter-se em 
permanente desenvolvimento, uma vez que seus 
resultados correspondem à soma das conquistas de 
cada um de seus membros. 

Apresenta experiências que facilitam a interlocução 
entre os dois planos da vida, oferecendo 
particularmente ao dialogador elementos para a 
compreensão e aperfeiçoamento da sua tarefa de 
interação com Espíritos sofredores e obsessores. 

Também apresenta recursos de apoio ao médium 
quanto ao uso de sua sensibilidade para percepção 
da realidade espiritual, recepção e auxílio aos irmãos 
desencarnados desorientados e carentes de rumo 
libertador. 
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Com o propósito de apresentar, de forma sistemática, 
os esclarecimentos do conhecido autor espiritual 
sobre a habilidade mediúnica mais comum entre os 
grupos espíritas, o autor organizou um estudo 
aprofundado sobre a psicofonia, com base nos relatos 
e lições sobre intercâmbio mediúnico da autoria do 
Espírito André Luiz transmitidos pela psicografia de 
Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira. 

Inicialmente, o livro trata de aspectos gerais da 
prática mediúnica — desenvolvimento, animismo, 
mistificação, vampirismo etc. —, para em seguida 
abordar, em vários tópicos, a técnica psicofônica —
captação do pensamento, sintonia, transe, 
sonambulismo, xenoglossia —, revelando sua riqueza 
e beleza. 

O leitor encontrará nesta obra um rico referencial 
para auxiliá-lo em suas pesquisas pessoais ou mesmo 
apenas saciar sua curiosidade sobre peculiaridades 
da mediunidade psicofônica.
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Este livro oferece ao leitor uma visão sobre o importante 
trabalho quanto ao entendimento e combate ao grande 
mal que atormenta e aliena a Humanidade: a obsessão 
espiritual. O autor usa como ponto de partida o estudo 
sobre a obra Desobsessão, de André Luiz, psicografada 
por Chico Xavier e Waldo Vieira, e objetiva analisar o 
valioso manual com o fim de auxiliar no melhor 
desempenho das equipes mediúnicas e suas atividades.

O Espírito André Luiz, após vinte anos de vivência e 
aprendizado em reuniões mediúnicas nos Planos 
Material e Espiritual, conhecedor da realidade que 
retardava o avanço da Doutrina Consoladora e 
ameaçava a sua pureza, legou-nos essa importante obra, 
com o propósito de transformar-nos em cooperadores 
fiéis da Terceira Revelação, de maneira segura e 
eficiente.
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Mediunidade dos santos presta reverência aos heróis da fé, 
que, no sofrimento, no isolamento, na perseguição, na 
calúnia e na incompreensão, inclusive de seus pares, foram 
os protagonistas do fato mediúnico. Aborda a trajetória 
dos santos católicos, como mediadores da bondade divina, 
através da mesma fenomenologia que foi, no século XIX, 
esclarecida por Allan Kardec. 

Como diz o Espírito Emmanuel, que prefaciou o texto 
antecipadamente: "Da luz da manjedoura às visões do 
Apocalipse, todo o Novo Testamento é um livro de 
mediunidade, emoldurando a grandeza do Cristo". 

E foi o exemplo do Mestre divino que os vultos católicos 
seguiram em busca de sua reforma íntima, pois o 
"Evangelho é um livro de mediunidade por excelência". 

A Federação Espírita Brasileira – FEB, numa profícua 
parceria com o IDE, revisitou o riquíssimo texto, que traz 
vasto conjunto de dados referidos em diversas obras, 
muitas das quais já esgotadas. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Mediunidade dos santos 
Autor: Clovis Tavares 
Assunto: Ciência 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 223 
ISBN: 978-85-69452-64-5 
Código de Barras: 9788569452645 
Formato: 16x23x1,5cm 
Editora: Federação Espírita Brasileira 
(FEB)/ Instituto de Difusão Espírita 
(IDE) 
Preço de capa: R$ 47,00 
Peso: 325g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Mediunidade dos santos



Ciência



SINOPSE

Esboçava Allan Kardec uma obra nova, quando, 
incansável, desencarna. Em seus papéis, anotações 
acerca das fundas relações entre Espiritismo e 
Magnetismo. Tal é o objeto de estudo do presente 
volume, a investigação e a compreensão dessa força 
oculta e inata, base das potências do Espírito, que ao 
Codificador tanto fascínio causava.

Hipnose e sonambulismo, telepatia e levitação, vidência 
e predição, processo obsessivo e tratamento espiritual 
pelo passe: das curas do Cristo aos milagres dos santos, 
dos fatos mediúnicos às manifestações anímicas, tudo se 
assenta no domínio desse nobre saber, o Magnetismo.

Que é, afinal? Qual sua causa e origem? Como se dá seu 
funcionamento? Como operá-lo e desenvolvê-lo? Sem a 
pretensão de dar a última palavra, Michaelus desnuda, 
em Magnetismo espiritual, esse intrigante fenômeno, 
que, à luz espírita, guarda a chave para as grandes 
descobertas científicas da Humanidade vindoura, no 
novo milênio que, sem pressa, se nos descortina.

FICHA TÉCNICA 

Título: Magnetismo espiritual
Autor: Michaelus
Assunto: Ciência
Edição: 11ª
Número de páginas: 291
ISBN: 978-85-9466-297-2
Código de Barras: 9788594662972
Formato: 16x23x1,9cm
Preço de capa: R$ 60,00
Peso: 420g
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Magnetismo espiritual

REEDIÇÃO
2020



Filosofia



SINOPSE

Do átomo ao arcanjo, do reino mineral ao Reino 
Divino, instintos e maus sentimentos tornam-se 
virtudes e qualidades do Espírito, nessa epopeia 
evolutiva do princípio inteligente. Como, porém, isso 
se opera? De que modo abreviá-la?

Com simplicidade admirável, Angel Aguarod
desvenda, nestas páginas preciosas, o roteiro seguro 
para o desenvolvimento das faculdades superiores da 
alma. Grandes ou pequenas, as elenca e analisa, de 
maneira metódica e ordenada.

Paciência, bondade, justiça, paz – não mais as 
especulações meramente teóricas, tão antiquadas. 
Aqui, as virtudes são estudadas como se tangíveis 
fossem. As qualidades morais perdem a abstração e 
parecem ganhar corpo, forma e perfume, para que o 
Evangelho e o Espiritismo possam ser, enfim, vividos. 
Afinal, somente pela aplicação prática dos ideais 
abraçados é que se efetua a complexa ascensão do 
Espírito, difícil a princípio, gloriosa por fim.
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As pancadas e ruídos misteriosos registrados, na primeira 
metade do século XIX, na casa da família Fox, em 
Hydesville, Estados Unidos, resultaram, a partir de 1850, 
no fenômeno das mesas que flutuavam e respondiam 
perguntas – as mesas girantes –, o qual atravessaria o 
Atlântico para logo ganhar a Europa. Entre divertimentos 
vazios e o desdém dos céticos, as tais mesas, descobriu-se, 
envolviam em verdade questões de profundo interesse a 
toda a Humanidade.

Fruto de árdua pesquisa, este trabalho apresenta, a partir 
de relatos de jornais, textos e publicações da época, uma 
síntese histórica dos primórdios do Espiritismo, quando 
acontecimentos marcantes antecederam o surgimento, em 
abril de 1857, de O livro dos espíritos, obra que inaugura a 
Doutrina Espírita: a repercussão das mesas na imprensa; as 
divergências entre cientistas; as opiniões precipitadas; as 
conclusões grandiosas; o convencimento de intelectuais 
célebres; as acusações e os deboches; a chegada ao Brasil; 
os primeiros contatos de Denizard Rivail com o distinto 
fenômeno; e sua gradual transformação, enfim, no vulto 
respeitável de Allan Kardec.
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Tradução dos originais gregos, realizada por Haroldo 
Dutra Dias, O novo testamento apresenta o texto das 
escrituras sagradas estruturado de tal forma que 
respeita as questões culturais, históricas e teológicas 
da época em que Jesus viveu entre nós.

Enriquecida com notas auxiliares à ambientação de 
expressões idiomáticas e às tradições religiosas, a 
obra aborda os temas direta e sucintamente, o que 
favorece o entendimento textual e conserva a pureza 
comum aos sentimentos e conselhos ofertados por 
Espíritos superiores.
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"[...] porque a letra mata, mas o espírito vivifica" (PAULO 
– II Coríntios, 3:6). 

Ao longo do tempo, o Evangelho de Jesus tem sido 
interpretado sob diversos pontos de vista: de forma 
literal, alegórica ou simbólica e espiritual. 

Sem desmerecer a importância das abordagens 
intelectuais, o grande objetivo do homem deve ser 
interpretar a Boa-Nova, buscando vivenciar suas lições. 
O Divino Mestre utilizou-se das parábolas para ilustrar 
seus preceitos, legando à humanidade, por meio de 
poéticas comparações, um rico acervo de ensinamentos. 

Esta obra apresenta ao leitor uma abordagem espírita 
das parábolas, relatando os principais acontecimentos 
da trajetória do Cristo relatados pelos evangelistas e 
enriquecida por pertinentes comentários que nos levam 
a refletir sobre a personalidade única que é Jesus de 
Nazaré, Guia e Modelo da humanidade. 
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O que podemos saber sobre o Jesus histórico? Em que 
cenário humano chegou sua mensagem e 
exemplificação? Como foram seus primeiros anos? E 
seus laços de família? Quatro círculos de seguidores se 
formaram ao seu redor: Jesus teve discípulas? Como 
combateu pacificamente os desacertos religiosos de 
seu tempo e renovou a lei antiga? De que maneira a 
sua visão de Deus aclarou o caminho da Filosofia? 
Embora trouxesse nas mãos a palma da concórdia, o 
que determinou o Calvário e o que, de fato, aconteceu 
naqueles dias? Como entender sua ressurreição? Por 
que sua doutrina de esclarecimento, de tolerância e de 
perdão foi desnaturada com os séculos? 

Esses e outros temas são analisados nesta obra, 
oferecendo ao leitor uma moldura da vida de Jesus, Da 
manjedoura a Emaús, capaz de facultar melhor 
entendimento de seu ensino imortal. 
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O autor, até sua desencarnação em 2002, foi 
trabalhador, pesquisador e expositor espírita; e, 
atendendo a pedidos de seus confrades e amigos, 
reuniu nesta obra o conteúdo de suas palestras 
realizadas na Rádio Rio de Janeiro – a Emissora da 
Fraternidade –, sobre a vida e a obra de Paulo de Tarso. 

Ele próprio declarou ter se inspirado em trabalhos 
literários de vários historiadores de renome, além da 
obra Paulo e Estêvão, de Emmanuel, recebida através 
da mediunidade de Chico Xavier, uma das obras-primas 
da nossa literatura mediúnica. 

Trata-se de um trabalho que ultrapassa o interesse do 
Movimento Espírita e do meio religioso em geral, 
porquanto serve de fonte de pesquisa para todos os 
estudiosos da história da Antiguidade. 
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O Evangelho sem mistérios nem véus traz uma vasta 
pesquisa sobre as raízes da árvore do Evangelho, 
submersas no terreno das figuras e das parábolas. Cada 
lição sugere elevada notícia do ilimitado reino celestial, 
convidando a superiores meditações. 

A obra rasga os véus impostos por religiões 
convencionais e desmistifica seus raciocínios induzidos 
de forma imprudente. 

O autor, considerando o pesado manto dos 
sacramentos e dos dogmas, desvenda o mistério que 
oculta, sobretudo, a imortalidade do Espírito e a vida 
organizada noutra dimensão.
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Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 1829, a vida 
espírita de Antônio Luiz Sayão foi um exemplo de 
modéstia, humildade, abnegação e sobretudo de fé cristã. 
Portou-se verdadeiramente como servo do Senhor, 
aproveitando todas as ocasiões para aconselhar e 
esclarecer tanto a encarnados como a desencarnados.

Foi a 31 de março de 1903, à mesma hora em que a 
Federação Espírita Brasileira lembrava a desencarnação de 
Allan Kardec, que Sayão docemente se despiu das prisões 
da carne, passando desta vida para a outra, onde se juntou 
à corte luminosa dos amigos que o precederam, entre eles 
Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Isabel Maria 
Sampaio, Manuel dos Santos Silva e outros que com ele 
formaram o primitivo Grupo dos Humildes (depois Grupo 
Ismael), então sob a sua direção.

FICHA TÉCNICA 

Título: Elucidações evangélicas
Compilador: Antônio Luiz Sayão
Assunto: Religião
Edição: 16ª
Número de páginas: 475
ISBN: 978-85-9466-338-2
Código de Barras: 9788594663382
Formato: 16x23x3,1cm
Preço de capa: R$ 55,00
Peso: 646g
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Elucidações evangélicas

REEDIÇÃO
2020



Autores clássicos



REEDIÇÃO
2020

SINOPSE

Conhecida com notável precisão desde a mais remota 
antiguidade, a doutrina das vidas sucessivas, 
registrada inicialmente na Índia, é coroada no 
Espiritismo, que acrescenta a essa teoria filosófica 
sólidas bases científicas. Ao demonstrar, por meio de 
experimentos, a existência da alma e sua 
imortalidade, Gabriel Delanne como poucos aproxima 
a Ciência da religião.

Crianças-prodígio. Lembranças de vidas anteriores. 
Desigualdade do intelecto e do moral. Sobrevivência 
da alma animal e sua escalada evolutiva até a 
condição de Espírito humano. Por estudar nas 
minúcias a lei de reencarnação e investigar seus mais 
diminutos pormenores é que o livro de Delanne se faz 
grande. Mas vai além: das majestosas consequências 
dessa lei que ele elucida, mostra-nos, com clareza e 
lucidez, razão e lógica, a bondade e a justiça. Daquele 
a quem Jesus chamou Pai celestial.
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Laureado por suas contribuições no campo da 
Astronomia, Camille Flammarion apresenta, em 
Narrações do infinito, uma síntese das realidades siderais 
ocultas no firmamento. Breve e monumental, racional e 
poética, a obra se utiliza de princípios científicos e 
conhecimentos astronômicos para, com lirismo, apontar 
na própria Criação a inteligência onipotente de Deus.

Em um diálogo entre mestre e discípulo, o sábio Lúmen, 
recém-desencarnado, lega a Quoerens suas impressões 
do Mais-Além: liberto do corpo, dera início a uma viagem 
pelos confins do Espaço, constatando, à luz da Ciência, da 
lógica e do bom senso, a pluralidade dos mundos 
habitados, as leis Divinas que tudo regem e a beleza 
transcendental do Universo.

Ante as imensidades cósmicas, reconhece o leitor, as 
grandezas mundanas lembram flores rasteiras ao chão, os 
conquistadores terrenos, tempestades passageiras, e 
nosso planeta Terra – a Terra! nobre e linda –, 
insignificante átomo aos pés do Infinito.
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A atribulada tarefa de servir à causa espírita no meio 
científico, tão sujeito ao prejulgamento das ideias 
metapsíquicas, é abraçada por Ernesto Bozzano, que 
busca em seus trabalhos demonstrar, por métodos 
rigorosamente científicos, a existência e a sobrevivência 
da alma após a morte. Em Fenômenos psíquicos no 
momento da morte são analisadas mais de uma centena 
de manifestações espirituais ocorridas em situações de 
falecimento, que, de tão costumeiras, parecem integrar a 
tradição de todos os povos.

Dividida em três partes, a obra investiga, na parte 
primeira, casos de aparições de entidades no leito de 
morte de moribundos. Em seguida são examinados 
fenômenos de telecinesia, como relógios que param ou 
voltam a funcionar, quadros ou retratos que caem, e 
outras ocorrências registradas no momento do óbito. Na 
última parte, o autor apresenta interessante estudo a 
respeito da música transcendental ou mediúnica.
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Falar em línguas ignoradas, escrever em idiomas há 
muito extintos: em Xenoglossia, a impressionante 
mediunidade poliglota recebe de Ernesto Bozzano 
ilustre análise e apurado estudo. Apoiado na lógica e 
nos princípios da Ciência, o autor busca comprovar que 
tão distinto fenômeno, pelo qual indivíduos se 
comunicam em idiomas que jamais aprenderam na 
atual encarnação, tem na ação dos Espíritos seu motivo 
e causa. Estruturada com organização e critério, a obra 
divide a fenomenologia poliglota em categorias, 
conforme as características identificadas – psicofonia e 
clariaudiência, psicografia, voz direta, escrita direta. 
Nos 35 casos de xenoglossia que são investigados, o 
leitor é apresentado a ocorrências que vão de 
manifestações em dialeto da Índia muçulmana a 
mensagens psicográficas em hieróglifos multimilenares
ou em caracteres da China antiga. Constata-se quão 
versátil e farta de possibilidades é essa faculdade que 
temos ainda tanto a descortinar, a mediunidade.
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Haverá quem não tenha pensado no instante final da 
nossa trajetória terrestre? A vida continua além do 
túmulo? Se cremos que sim, como será essa nova 
vida? Quais os fenômenos que se passam com 
aqueles que se desprendem dos liames carnais e dão 
entrada no outro mundo? 

Em A Crise da Morte, o autor aprecia e comenta os 
testemunhos vindos do mundo espiritual, 
submetendo-os ao processo científico da análise 
comparada, do que resultou um conjunto de 
revelações de irrecusável veracidade. 

Traça orientações sobre os objetivos de existência 
física, as bases da moral e dos deveres do homem na 
decisão do seu futuro. 

Ler esta obra é confirmar as realidades de uma outra 
existência, de um mundo extrafísico, cujas condições, 
para cada um de nós, sempre dependerão do modo 
por que nos conduzimos moralmente enquanto 
Espíritos encarnados.
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Esta obra pode ser considerada a mais completa resenha 
de fatos psíquicos da literatura mundial, no período por 
ela abrangido: de Swedenborg — o grande vidente sueco 
do século XVIII — ao início do século XX, quando ocorre 
sua primeira edição inglesa, em 1926. 

Conan Doyle, entretanto, não se satisfaz em relatar os 
fenômenos que surpreenderam a humanidade com a 
força de uma “invasão organizada”, segundo suas próprias 
palavras. Com notável bom senso, examina os resultados 
da investigação científica desses fenômenos, ressaltando 
que a autenticidade dos fatos está sempre ligada à 
sinceridade e ao zelo, que devem ser empregados na 
busca da verdade. 

Trata-se de obra de grande importância não só por seu 
notável repertório de pesquisa psíquica, mas, acima de 
tudo, pelo exemplo do testemunho de todos aqueles que 
enfrentaram o preconceito da ignorância, devassando as 
sombras da morte.
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Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (1859–1930), médico e 
escritor escocês, mais conhecido pelas histórias de seu 
famoso personagem Sherlock Holmes, foi também um dos 
maiores estudiosos e divulgadores do Espiritualismo, 
esforçando-se para divulgar a Nova Revelação por meio de 
palestras e conferências em que expunha e analisava os 
fenômenos psíquicos e suas consequências espirituais. 

Nesta obra, descrevem-se os estudos e as experimentações 
que o autor — inicialmente cético — empreendeu durante 
vários anos, levando-o a abraçar definitivamente o 
pensamento espiritualista. O livro é antecedido por uma 
breve biografia do escritor e mostra suas primeiras 
impressões sobre os fenômenos espirituais surgidos a partir 
de meados do século XIX. 

Complementam a obra três pequenos subcapítulos 
descrevendo livros e testemunhos sobre o Espiritualismo, a 
mediunidade de escrita automática e um caso de poltergeist. 
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Mãos femininas ostentam o cetro e o chicote, símbolos 
da autoridade suprema no remoto Egito de 3.500 anos 
atrás. A mística coroa do império inesquecível, que vivia, 
15 séculos antes de Cristo, uma de suas mais brilhantes 
épocas, pousa, soberana, aos pés de uma mulher: Hatasu
– ou Hatshepsut –, senhora do Nilo, rainha-Faraó.

Fruto da profícua parceria entre o Espírito John Wilmot
Rochester e a médium russa Wera Krijanowski, Romance 
de uma rainha revive, em todo o seu exotismo, grandeza 
e mistério, os cenários majestosos de uma Tebas que, 
como tudo o que é perene e transitório, há muito já não 
existe.

Faustosas tumbas, imensos obeliscos, engenhosas 
construções. Feitiçaria, vampirismo, rituais de sacrifício 
humano.

Com a leitura desta obra, você compreenderá os 
extremos a que o brilho da inteligência e a mediunidade 
sem Jesus podem levar.
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Nessa narrativa, Paul Bodier conta a história do médico 
Gilles Bodin, apresentando a comprovação da existência 
da vida após a morte, da reencarnação e das provas e 
expiações por que devemos passar um dia. Na história, o 
Dr. Gilles resolve, por aventura, entrar numa velha mansão 
abandonada, chamada por todos os habitantes daquele 
pequeno vale de Granja do Silêncio. Ali o Sr. Bodin está 
prestes a encontrar um Espírito das mais antigas famílias 
nobres da Turíngia, que lhe contaria a história do crime do 
qual resultou sua morte. O Espírito ainda faria a previsão 
de sua própria reencarnação, possibilitando ao médico 
algo único: conhecer um Espírito antigo e conviver com 
sua reencarnação, sabendo de ambas as existências! 

Que provações esse Espírito ainda vivenciaria? Que fim 
levariam os responsáveis por sua morte? Que experiências 
todos ainda viveriam? 

Um romance histórico e arrebatador sobre vida, morte, 
hipnose, transfiguração e fenômenos espíritas!

FICHA TÉCNICA 

Título: A granja do silêncio 
Autor: Paul Bodier
Tradutor: Guillon Ribeiro 
Assunto: Romance 
Edição: 15ª
Número de páginas: 167 
ISBN: 978-85-7328-884-1 
Código de Barras: 9788573288841 
Formato: 14x21x1,1cm 
Preço: R$ 34,00 
Peso: 200g 
E-book: O livro eletrônico encontra-
se disponível nos sites: Amazon, 
Apple e Google Play.

A granja do silêncio



SINOPSE

Sinal de luz é uma viagem por meio dos olhos de 
Cristyna, uma jovem desencarnada que, auxiliada por 
Daniel, nos leva a conhecer os trabalhadores 
incansáveis do Mundo Maior. 

Uma campina verde esmeralda, com flores inexistentes 
por aqui; uma solitária, porém majestosa figueira, 
ladeada por uma impressionante cachoeira; no íntimo, 
uma sensação de paz absoluta em árdua luta pelo 
progresso da humanidade. 

Cristyna descobre que a morte é inexistente e que o 
trabalho na vida verdadeira é repleto de encontros e 
reencontros, nos quais cada alma amiga se ampara. 

Um sinal radiante de uma luz cintilante, que nos remete 
à Pátria de onde temporariamente havíamos saído.
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É de origem mediúnica esta maravilhosa obra, recebida 
num Centro Espírita da Espanha dos fins do século XIX e 
compilada pela notável escritora Amalia Domingo Soler. 

Em estilo novelesco, o luminoso Espírito Padre 
Germano descreve o seu trabalho de sacerdote 
católico, desenvolvido durante a sua última encarnação 
terrena, toda ela consagrada à consolação dos 
humildes e oprimidos. 

Em tudo que diz há tanto sentimento, tanta 
religiosidade e amor a Deus, tal admiração às leis 
eternas e tão grande enlevo pela natureza que, lendo 
os seus escritos, a criatura mais atribulada se consola, o 
mais cético espírito medita, comove-se o mais 
insensível. 

O leitor encontra nesta obra uma demonstração 
inquestionável de que só o esforço pessoal, nobre e 
devotado edifica para a eternidade.
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Um drama que conta a história de Marta, que, 
seguindo os impulsos de uma paixão, escolhe caminhos 
tortuosos de sofrimento e angústia. 

Atormentada pelas consequências de suas escolhas, 
Marta tenta o caminho perigoso do suicídio. No 
entanto, graças à ajuda de um Espírito iluminado, a 
personagem encontra pessoas amigas que a ajudam 
num trabalho de resgate de sua vida moral. 

Marta ainda passará por diversas provações e tristezas 
em sua vida, o que, no entanto, lhe trará um 
importante aprendizado. 

Uma história fundada em princípios doutrinários e 
cheia de emoção, amor, dor, resignação e perdão.
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Este é um livro especialmente destinado àqueles que, 
diante das dificuldades da vida, procuram exemplos de 
coragem e fortaleza moral. 

Faz-nos refletir, com suas sábias interpretações, acerca 
do valor e dos objetivos dos sofrimentos na Terra, ao 
narrar a história de Consuelo e almas a ela ligadas, que 
aceitaram no mundo espiritual uma encarnação de 
lutas e sofrimentos para exemplificar o bem. 

A obra traz mensagem de incentivo à boa conduta e de 
consolo e esperança para aqueles que lutam pela 
reforma moral e acreditam numa Humanidade melhor.
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Este romance aborda o reencontro de um grupo 
familiar no plano físico, narrando as lutas e vitórias de 
Espíritos reunidos pelos laços da reencarnação no 
templo doméstico, sob a orientação de Irmã Rosália, 
Espírito nobilíssimo que os amparara na 
espiritualidade. 

Fernando do Ó procura mostrar que os laços familiares 
não se desfazem com a morte física e que os membros 
de uma família caminham juntos, ajudando-se 
mutuamente na jornada evolutiva. Ressalta ainda a 
reencarnação como oportunidade divina de 
aprendizado e resgate para a alma em progresso. 

É um cântico à coragem e à esperança, que clareia o 
mistério do sofrimento, ensinando-nos a não 
desanimar nos embates da vida.
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O que o Espiritismo e a Ecologia têm em comum? 

O leitor se surpreenderá com as muitas afinidades 
existentes entre essas duas áreas do conhecimento que 
surgiram na mesma região do planeta há 
aproximadamente 150 anos, e que hoje despertam 
interesse e curiosidade crescentes. 

Espíritas e ecologistas utilizam a visão sistêmica para 
defender a biodiversidade, o uso sustentável dos 
recursos naturais, o consumo consciente, a primazia 
dos projetos coletivos em detrimento do 
individualismo. 

São tantas as afinidades, que certas obras espíritas 
poderiam perfeitamente embasar alguns postulados 
ecológicos. 

Que esta obra continue inspirando novas ideias e 
atitudes. 
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Diante de um padrão de consumo que levará ao 
esgotamento dos recursos naturais não renováveis, 
como será o futuro da humanidade? Esta importante 
reflexão é analisada por Carlos Villarraga em Espiritismo 
e desenvolvimento sustentável. 

Em argumentação clara, fundamentada nas obras 
referenciais do Espiritismo, o autor aborda assuntos 
ligados a questões ambientais e apresenta a solução 
por meio de uma economia baseada no 
desenvolvimento sustentável que objetiva o benefício 
coletivo. 
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Nossos dias vivem um momento sublime, muito 
evidenciador de que fazemos parte da humanidade 
encarnada em cujo tempo a regeneração planetária 
bate à porta, sendo a Genética um dos mais evidentes 
vetores desse empuxo. 

Este livro traz esclarecedores apontamentos sobre 
biogenética com enfoque no Espiritismo. Tratam-se, por 
esse prisma, assuntos polêmicos mas importantes, 
como bebês de proveta, barrigas de aluguel, ética, 
clonagem, uso de cobaias, embriões congelados, entre 
outros. 

Em razão do progresso constante da Ciência, esta obra 
foi revisada e atualizada, registrando-se agora os novos 
feitos da Genética nos últimos quinze anos, 
evidenciando que a lei do progresso, como todas as 
demais Leis divinas, é perfeita, e, por isso, na Genética, 
vemos a mão de Deus.
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Os ensinamentos deixados por Mário da Costa Barbosa 
(1936–1990) aos que com ele conviveram estão 
presentes nesta obra e servem de inspiração e apoio 
aos trabalhadores que se dedicam, de forma abnegada, 
a levar os ensinamentos de Jesus e da Doutrina Espírita 
ao povo deste país. 

Mário da Costa Barbosa não pregava ou aconselhava, 
mas conduzia à profunda reflexão voltada para a 
construção de uma sociedade verdadeiramente 
caridosa, beneficiada pelo bem que pratica, na 
transformação do mundo em um lugar melhor. 

Em Conviver para amar e servir, você pode conhecer ou 
reviver a história de Mário Barbosa, sendo beneficiado 
pelos frutos do seu trabalho doutrinário, que nos 
incentiva e convoca a semear a Boa-Nova aos que nos 
cercam.

FICHA TÉCNICA 

Título: Conviver para amar e servir 
Organizadores: Helder Boska de Morais 
Sarmento, Reinaldo Nobre Pontes e Sonia 
Regina Hierro Parolin
Assunto: Movimento espírita 
Edição: 1ª 
Nº de páginas: 164 
ISBN: 978-85-7328-812-4 
Código de Barras: 9788573288124 
Dimensões: 14x21x1,1cm 
Preço de capa: R$ 38,00 
Peso: 208g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

Conviver para amar e servir



SINOPSE

É um livro que se constitui em documento histórico 
para a Doutrina Espírita no Brasil. 

Trata da ação judicial movida pela viúva e filhos de 
Humberto de Campos a FEB e Francisco Cândido Xavier, 
na qual foram pleiteados os direitos autorais sobre a 
obra psicográfica recebida do Espírito Humberto de 
Campos. 

O autor da presente obra, o advogado Miguel Timponi, 
relata todo o processo, desde a inicial até a decisão 
final da justiça, ao reconhecer que, para fins legais, os 
direitos autorais não podem ser atribuídos a um 
Espírito desencarnado. 

Estabelece interessantes comparações entre a obra de 
Humberto de Campos encarnado e como Espírito, 
reunindo opiniões de professores, psiquiatras, poetas, 
cientistas e juristas, que atestam a autenticidade do 
estilo do escritor póstumo. 
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A Doutrina Espírita, por meio de conceitos científicos, 
filosóficos e religiosos, abrange todos os caminhos 
percorridos pelo homem, que ainda vive em provas e 
expiações na Terra, muitas vezes atingido pelas forças 
malignas presentes no mundo espiritual. 

Neste livro, a autora busca projetar claridade sobre as 
obscuras estruturas que envolvem as complicadas 
reações psíquicas que se originam da obsessão e que 
tanto afligem o indivíduo e, por conseguinte, sua 
família e a sociedade em que vive. 

Reúne informações sobre os variados processos 
obsessivos e seus meios de tratamento e cura, 
conforme o que está registrado nas obras básicas e 
complementares da Codificação. 

É um ponto de partida para quem deseja entender e 
aprofundar-se nos estudos sobre os mecanismos da 
obsessão.
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O Movimento Espírita brasileiro, formado por aqueles 
que trabalham na difusão do pensamento espírita, 
cresceu 70% de acordo com os Censos Demográficos de 
2000 e 2010, passando de 1,4% para 2,0% da população 
brasileira. Esse fato traz a necessidade de que essa 
atividade se transforme em objeto de estudo dos 
espíritas a fim de que, melhor entendida, possa cumprir 
suas reais finalidades na divulgação do Evangelho de 
Jesus sob a ótica espírita. 

Esta obra temática reúne 44 mensagens selecionadas 
sobre o Movimento Espírita, contidas em diversos livros 
publicados pela FEB, bem como na revista Reformador. 
Essas mensagens, quando lidas e estudadas, permitem 
melhor entendimento do Movimento Espírita, em geral, 
e de como cada um de nós pode e deve contribuir 
especificamente. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Palavra aos espíritas 
Organizador: Alvaro Chrispino
Assunto: Mensagens 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 171 
ISBN: 978-85-7328-837-7 
Código de Barras: 9788573288377 
Formato: 16x23x1,2cm 
Preço de capa: R$ 34,00 
Peso: 262g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Palavra aos espíritas



SINOPSE

O que fazer para ter uma vida saudável e feliz?

Neste livro, encontramos sugestões simples e práticas
que poderão mudar a nossa existência.

A leitura leve e ao mesmo tempo profunda propicia
reflexões e disposição para definir novos rumos na
caminhada evolutiva. Aprendemos que os ensinos do
Cristo podem contribuir para a nossa felicidade.

Como esclarece o autor, se conseguirmos nos valer do
Evangelho de Jesus na dinâmica de nossas existências,
certamente alcançaremos um novo patamar individual.
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Entendendo que as enfermidades psíquicas guardam origem 
profunda no ser espiritual, Transtornos psiquiátricos – Um olhar 
médico-espírita propõe a ausculta da alma como elemento 
chave para o real entendimento dos distúrbios mentais.

Para tanto, na primeira parte da obra, Leonardo Machado 
apresenta as causas desses desequilíbrios, relacionando temas 
psiquiátricos atuais com conceitos como reencarnação, 
perispírito, lei de causa e efeito, mediunidade e obsessão. Na 
segunda parte, o autor utiliza-se de fina literatura para relatar 
casos verídicos em que perturbações da mente – esquizofrenia, 
depressão, autismo, transtornos diversos e outros males –
foram tratadas unindo-se psicoterapias e tratamentos espíritas 
de desobsessão.

Espiritismo e Psiquiatria: assunto amplamente debatido, mas 
que recebe neste trabalho uma abordagem fácil e 
aprofundada, poética e exata. Didático, descomplicado e 
repleto de notas explicativas, torna-se acessível para espíritas 
leigos em Psiquiatria e profissionais da saúde leigos em 
Espiritismo.
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"Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles 
é o reino dos céus." (MATEUS, 5:3) 

Em cinquenta pequenos contos e narrativas rápidas, o 
Espírito Valérium transmite a importância da 
simplicidade e da humildade, virtudes primordiais 
exaltadas por Jesus entre as bem-aventuranças do 
Sermão da Montanha, que são fundamentais para o 
equilíbrio de nossas vivências diárias. 

Com psicografia de Waldo Vieira, o autor espiritual 
aborda diversos assuntos de interesse cotidiano, 
relembrando-nos sobre o bom senso diante das 
adversidades da vida, a paciência perante o 
imediatismo, o significado do perdão frente à injúria e o 
valor da responsabilidade para o cumprimento de 
nossos deveres cristãos.
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A autora demonstra, com base em extensa e rica 
bibliografia, que o Centro Espírita não é apenas uma 
construção física, adequada às necessidades de 
natureza educativa, mas é, sobretudo, “uma edificação 
espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da 
Espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações 
para o engrandecimento moral das criaturas humanas”. 

Ao abordar, dentre outros temas de relevância, a 
direção espiritual, os recursos magnéticos de defesa do 
ambiente, as reuniões pública e mediúnica, a 
doutrinação, o desdobramento em serviço mediúnico, 
evidencia a importância do Centro Espírita, na sua 
condição de casa de prece, lar, hospital, oficina e escola. 

Esta é uma obra de grande utilidade para dirigentes e 
trabalhadores espíritas, para os espíritas em geral, cujo 
contato com a casa espírita restringe-se à assistência às 
reuniões públicas de cunho doutrinário; e para os não 
espíritas interessados em conhecer a verdadeira 
natureza dos trabalhos levados a efeito na casa espírita.
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A terceira parte de O livro dos espíritos, organizada 
sistematicamente por Allan Kardec, apresenta o 
conjunto de leis que conduzem o homem no caminho 
da evolução rumo a Deus. As intituladas leis morais 
concentram a essência do que é necessário para a 
educação das almas sedentas de luz e consolo. 

Este livro de Christiano Torchi tem o propósito de tratar, 
de forma clara e objetiva, das leis que perpassam por 
todos os segmentos da vida do homem, de forma 
individual, e que têm reflexo direto em sua vivência na 
sociedade atual. 

Com a compreensão destas leis e da profunda 
influência na evolução espiritual, o amor, a justiça e a 
caridade conduzirão a sociedade à formação de uma 
família, onde o trabalho, a igualdade, a solidariedade, a 
liberdade, os compromissos morais e a busca da 
perfeição serão reais representações da vontade do 
Cristo entre todos nós.
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Espiritismo e política: contribuições para a evolução do 
ser e da sociedade oferece reflexões sobre a visão 
espiritual e social da humanidade. É um livro para ser 
estudado comparando-se com o capítulo de O livro dos 
espíritos a que se refere, o que pode ser feito 
individualmente ou em grupos de pessoas interessadas. 

Este estudo surgiu das reflexões sobre o 
relacionamento da Doutrina Espírita com as Ciências 
Sociais e entre elas, a Política, que tanta influência tem 
na organização social. 

Se o Espiritismo demonstra a necessidade do 
aprimoramento individual, por meio da autoeducação, 
também esta obra mostra nosso comprometimento 
com o aperfeiçoamento da sociedade. 

Mediante o conhecimento espírita, você analisa a 
sociedade e suas instituições para agir com efetividade 
no roteiro da Justiça e do Amor. 
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Allan Kardec é o autor francês mais lido no Brasil, 
movimentando um mercado editorial de mais de 5 mil 
títulos, estudados e divulgados por diversos eventos. 
Kardec é responsável por codificar as obras que contém 
o extenso e profundo conteúdo para o entendimento 
da Doutrina Espírita. 

Allan Kardec para todos é composto pela síntese das 
principais obras do Codificador, enriquecido com 
ilustrações que ratificam a importância doutrinária do 
Espiritismo. 

O objetivo desse livro é ser um guia de acesso rápido 
aos conteúdos do Pentateuco Kardequiano e também 
de outras obras, possibilitando um aprofundamento 
dos princípios que nortearam a vida e a obra do 
Codificador. 
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SINOPSE

Os estudiosos da Doutrina Espírita encontrarão neste 
livro de Christiano Torchi valioso material sobre o 
Espiritismo. 

Todos que leem esta obra admiram-se de sua fidelidade 
aos ensinos do eminente Codicador Allan Kardec e de 
como ela trata de assuntos tão variados e profundos, de 
forma didática, sempre contextualizada com fatos da 
atualidade, e com linguagem agradável, leve e 
convidativa. 

Fiel aos princípios do Pentateuco Kardequiano, refere-
se também às obras complementares, mediúnicas ou 
não, enriquecendo o pensamento religioso, 
principalmente quando recorre a André Luiz e 
Emmanuel, entre outros Espíritos de escol, e a 
pensadores encarnados, brasileiros e estrangeiros, no 
afã de informar com responsabilidade e clareza. 
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