
O catálogo editorial da 
Federação Espírita Brasileira

Conhecendo as suas obras e a contribuição que elas oferecem 
para a divulgação da Doutrina Espírita.



FEB Editora - Um pouco de historia

• A Federação Espírita Brasileira – FEB – foi fundada em 1884 com o objetivo de 
difundir o Espiritismo.

• Com esse propósito, começou a publicar livros espiritas desde o século XIX. 

• Em setembro de 1948 inaugurou o seu Departamento Editorial e Gráfico, na 
cidade de Rio de Janeiro. 

• Com o correr dos anos, a FEB Editora tem se tornado a maior expoente no 
segmento espírita no mundo.

• Atualmente publica mais de 500 títulos em português e mais de 120 títulos em 
outras línguas.

• Em 137 anos de existência publicou mais de 50 milhões de livros, apresentados 
em forma de romances, poesias, contos, crônicas e relatos de acontecimentos 
concernentes à vida no Mundo Espiritual.



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.



Principais autores

• A Federação Espírita Brasileira, desde seus inicios, teve o maior cuidado na 
seleção dos autores e das obras que seriam publicadas.

• Até hoje, os princípios norteadores estabelecidos por Allan Kardec, 
orientam as atividades editoriais:

“Toda precaução é pouca para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, 
mais vale pecar por excesso de prudência, no interesse da causa”

Allan Kardec – Revista Espírita – Maio de 1863



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 60 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 6 mil títulos, com mais de 100 milhões de livros vendidos no Brasil.



Obras de Allan Kardec
Guillon Ribeiro





Obras de Allan Kardec
Evandro Noleto





Outras obras de Allan Kardec





SINOPSE

Este Box Edição Especial contém duas das cinco obras básicas 
para o estudo do Espiritismo: “O livro dos espíritos” e “O 
evangelho segundo o espiritismo”. Possui acabamento em 
capa dura, destaques em dourado, folha de guarda protetora 
ilustrada, fitilho para marcação da leitura, box decorativo, 
letras maiores, espacejamento entrelinhas arejado e a 
clássica, tradicional e elegante tradução de Guillon Ribeiro.

FICHA TÉCNICA 

Título: Box edição especial capa dura: O livro dos 
espíritos + O evangelho segundo o espiritismo
Autor: Allan Kardec 
Tradutor: Guillon Ribeiro 
Assunto: Obras de Allan Kardec 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 1190 
ISBN: 978-65-5570-257-6 
Código de Barras: 9786555702576 
Formato: 16x23cm
Peso: 2kg
Preço de capa: R$ 160 

Box edição especial capa dura: O livro dos espíritos + O 
evangelho segundo o espiritismo



Revista Espírita





Francisco Cândido Xavier
Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, é sem dúvida, 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
benefício do próximo possibilitou que fosse indicado por mais de 10 milhões de pessoas para receber
o Prêmio 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 a sua desencarnação 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.

A parceria entre os dois trouxe à luz destacadas obras espíritas que hoje integram o catálogo FEB, sendo
17 publicadas com selo FEB, além de diversos outros títulos sob parcerias com selos FEB e consagradas
editoras.







SINOPSE

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. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Desobsessão 
Autor: Francisco Cândido Xavier e Waldo 
Vieira 
Autor espiritual: André Luiz 
Assunto: Coleção André Luiz 
Edição: 28ª 
Número de páginas: 168 
ISBN: 978‐85‐7328‐528‐4 
Código de Barras: 9788573285284 
Formato: 14x21x0,9cm 
Preço de capa: R$ 40,00 
Peso: 204g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Desobsessão



Francisco Cândido Xavier / Emmanuel

O primeiro encontro com Chico Xavier aconteceu em 1931. 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. Emmanuel foi o coordenador
de todo o trabalho psicografado por Chico.

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.

A parceria entre os dois revelou mais de uma centena de obras espíritas, das quais 39 fazem parte do
catálogo da FEB e três estão consideradas entre os dez melhores livros espíritas do século XX.
Atualmente a FEB vem publicando diversos outros títulos de Emmanuel sob parcerias com selos FEB e
consagradas editoras.

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





Coleção Fonte Viva





Coleção Emmanuel





Coleção Estudando a Codificação





Coleção O Evangelho por Emmanuel





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.







Outras obras de 
Chico Xavier





Parceria FEB / CEU 
(Centro Espírita União)



A parceria

• Quando visitou Uberaba/MG para conhecer Chico Xavier, o casal Francisco Galves e 
Nena Galves foi recebido como velhos amigos pelo médium mineiro.

• Ele havia sido avisado por Emmanuel que seria visitado por companheiros queridos de 
existências passadas.

• Chico manteve estreitos laços com ambos e passou a lhes entregar mensagens 
psicografadas do Dr. Bezerra de Menezes, que os estimulava a formar um grupo de 
trabalho espírita, em um local apropriado para esse fim.

• Para essa época, Francisco Galves e seus irmãos receberam uma casa como herança, 
que se encontrava vazia.

• Nascia ali o grupo de estudos que viria a se tornar, em 1967, o Centro Espírita União, 
sob as bênçãos de Bezerra de Menezes e por intermédio de Francisco Cândido Xavier.

• A FEB e o CEU assinaram parceria para publicar todos os títulos que oportunamente 
foram cedidos pelo Chico.

• São aproximadamente 65 obras que atualmente estão em processo de edição.









Parceria FEB / Ideal (Grupo de 
Ideal Espírita André Luiz)



A parceria

• Francisco Cândido Xavier realizou um trabalho notável de complementação à grandiosa obra 
de Allan Kardec, o Codificador do Espiritismo – em 75 anos de atividade mediúnica, suas mãos 
psicografaram 412 livros, que Chico Xavier tinha como filhos.

• Os cuidados a esse patrimônio da Humanidade foram confiados pelo querido médium mineiro 
a corações amigos, como os de Francisco Galves, Orlando Moreno, Oswaldo de Godoy e 
Rubens Germinhasi, que, orientados por Emmanuel e André Luiz, criaram, em 1975, o Instituto 
Divulgação Editora André Luiz (Ideal), hoje chamado Grupo de Ideal Espírita André Luiz.

• A primeira obra com o selo do Ideal seria publicada naquele mesmo ano: Respostas da vida, 
assinada pelo Espírito André Luiz. 

• A Federação Espírita Brasileira (FEB) e o Ideal assinaram parceria no propósito de divulgar e 
preservar o legado mediúnico de Francisco Cândido Xavier, reeditando esse valioso conjunto 
de quase 60 obras.







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 Léon
Tolstoi, que a inspiravam nas suas obras.

Além de ter produzido obras notáveis através da sua mediunidade, como “Memórias 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.









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 260 livros, com mais de 15 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 17 idiomas.





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.





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”.





Parceria FEC



SINOPSE

Nesta obra, Osvaldo Melo apresenta a virtude da humildade como 
força motriz para deter nossos vícios, iniciando o processo de 
transformação moral. 

Com estilo literário incomum e surpreendentemente 
contemporâneo, o autor faz um belo convite para uma boa 
reflexão, por meio do gênero narrativo de uma novela. Narrada no 
início do século XX, a história continua atual, revelando a 
complexidade das relações humanas na busca da solução de 
conflitos.

FICHA TÉCNICA 

Título: O heroísmo da humildade
Autor: Osvaldo Melo 
Assunto: Romance 
Edição: 1ª
Número de páginas: 142 
ISBN: 978-65-5570-006-0 
Código de Barras: 9786555700060 
Formato: 16x23x1cm 
Preço de capa: R$ 42,00 
Peso: 264g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

O heroísmo da humildade



SINOPSE

Osvaldo Melo – Uma trajetória é um livro a respeito do 
fundador da Federação Espírita Catarinense (FEC), em cujas 
páginas o leitor encontrará uma pesquisa histórica sobre a 
atuação desse espírita de importância para Florianópolis, para 
Santa Catarina e para o Brasil. 

Orador, escritor, médium e líder do movimento espírita 
catarinense, Osvaldo Melo, desde jovem, fez parte do 
Espiritismo e, na vida em sociedade, participou ativamente da 
esfera literária, da política e da imprensa. Esta obra também 
traz uma abordagem dos seus três livros espíritas: O heroísmo 
da humildade, Sobrevivência e comunicação dos espíritos e 
Epístolas aos espíritas. 

Com esta pesquisa, pretende-se mostrar aos leitores um 
pouco do trabalho e do exemplo deixados por Osvaldo Melo, 
espírita que continua atual em nossos dias. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Osvaldo Melo: uma trajetória 
Autor: Luiz Cláudio São Thiago de Melo 
Altenburg 
Assunto: Biografia 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 152 
ISBN: 978-65-5570-052-7 
Código de Barras: 9786555700527 
Formato: 16x23x1,1cm 
Preço de capa: R$ 36,00 
Peso: 225g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

Osvaldo Melo: uma trajetória

LANÇAMENTO
2021



Programas de estudo



Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita - ESDE





Mediunidade: Estudo e Prática





Estudo Aprofundado da 
Doutrina Espírita - EADE





O Evangelho redivivo





Manuais de orientação -
Movimento espírita





Catálogo infanto-juvenil





Publicações em outros idiomas





O livro espírita e as novas 
tecnologias



eBook



Print on Demand – POD 
(Impressão por demanda)



Audiolivros



Como identificar um 
bom livro espírita



“O único meio de evitar o equívoco seria estudar a doutrina a 
fundo, para saber o que ela diz e o que não diz.”

Allan Kardec – Revista Espírita – Outubro de 1867 – FEB Editora

A fidelidade ao Consolador prometido e aos seus princípios há de 
ser observada na escolha criteriosa das obras que ofereceremos 

aos frequentadores do centro espírita e ao público em geral como 
sendo fontes genuínas de conhecimento do Espiritismo.

O livro espírita e a sustentabilidade do movimento espírita / organizado pela equipe da Comissão de 
Sustentabilidade do Conselho Federativo Nacional da FEB; Brasília: FEB, 2021.
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