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Autores e Coleções



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 / Meimei
Irma de Castro - seu nome de batismo - nasceu em 1922, no estado de Minas Gerais, e desencarnou em 
1946, aos 24 anos de idade.

Reconhecida por sua brandura, inteligência e amor às crianças, Meimei é homenageada por muitas 
instituições espíritas que adotam o seu nome.

Autora de vários livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, entre eles Pai Nosso, Cartilha do Bem e 
Evangelho em casa. 



SINOPSE

Clássico da literatura espírita infantil, esta obra 
reúne poemas, contos e lendas destinados à 
evangelização da criança a partir das iluminadas 
palavras do Espírito Meimei, sempre cuidadosa dos 
ensinamentos do Cristo para a educação espiritual.

De forma bela e inteligente, somos apresentados ao 
significado do perdão, das tentações, do amor e do 
amparo constante de Deus, aprendendo a 
reconhecer sua bondade e misericórdia.

Mais que um livro voltado para crianças, apresenta 
alternativas para a solução de cada problema ou 
dificuldade do cotidiano, apoiado nas palavras que 
o Mestre nos ofertou com a sublime oração do Pai 
Nosso.

FICHA TÉCNICA 

Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Meimei 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 28ª 
Número de páginas: 102 
ISBN: 978-85-7328-554-3 
Formato: 16x23x0,7cm 
Preço de capa: R$ 35,00 
Peso: 190g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Pai Nosso



SINOPSE

O Espírito Meimei expõe, em linguagem simples, 
como convém às crianças, os caminhos que podem 
ser escolhidos: o do bem ou o do mal, de acordo 
com a liberdade que Deus nos concede.

Mostra a utilização das mãos para: fazer o bem, 
promover a alegria, fazer amigos, ajudar as pessoas, 
e trabalhar para que o mundo seja um lugar 
melhor.

FICHA TÉCNICA 

Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autora espiritual: Meimei 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 3ª 
Número de páginas: 34 
ISBN: 978-85-7328-469-0 
Formato: 21x21cm 
Preço de capa: R$ 31,00 
Peso: 110g 

Cartilha do Bem



SINOPSE

Obra infantojuvenil em que a autora espiritual, em 
linguagem doce e cativante, traça roteiros e sugere 
diretrizes para o estudo do Evangelho no Lar. 

Através da narração de cinco hipotéticas reuniões, 
enfoca desde a preparação, leitura, comentários até 
a prece final. 

Traz contos ilustrados que facilitam, para a mente 
infantil, a compreensão da mensagem do 
Evangelho, para que a luz do Cristo brilhe no 
santuário doméstico.

FICHA TÉCNICA 

Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Meimei 
Assunto: Literatura infantojuvenil 
Edição: 14ª 
Número de páginas: 77 
ISBN: 978-85-7328-125-5 
Formato: 16x23x0,5cm 
Preço de capa: R$ 31,00 
Peso: 160g

Evangelho em casa

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



Francisco Cândido Xavier / Neio Lúcio
Autor de livros infantis e de mensagens, o Espírito Neio Lúcio é antigo conhecido do Espírito Emmanuel, 
apareceu na obra Cinquenta anos depois sob a alcunha de Cneio Lucius. 

Em uma de suas existências terrestres, o autor espiritual também se relacionou com o médium Francisco 
Cândido Xavier, quando reencarnou como o educador Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, chefe de 
Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo (MG). 

Como Arthur Joviano, Neio Lúcio contribuiu ativamente para a formação de uma nova diretriz da 
educação primária no início do século XX com o Programa de ensino (1906), método que buscava 
combater o analfabetismo e ensinar o maior número possível de crianças a ler e escrever. 

Após retornar ao mundo espiritual em 1934, o Espírito Neio Lúcio ditou diversas obras a Chico Xavier, seis 
das quais fazem parte do catálogo da FEB Editora, são eles: Alvorada Cristã, Jesus no Lar, Mensagem do 
Pequeno Morto, A Vida Fala 1, A Vida Fala 2, A Vida Fala 3.



SINOPSE

O autor espiritual, pela mediunidade de Francisco 
Cândido Xavier, apresenta carta enviada por uma 
criança desencarnada ao irmão encarnado, 
provando sua sobrevivência e atestando a 
indissolubilidade dos laços fraternais.

Narra como a alma se desliga do corpo, suas 
primeiras impressões ao retornar ao Plano 
Espiritual, o processo de adaptação à nova vida e o 
relacionamento entre familiares que se reencontram 
após a experiência terrena.

Mostra como são orientados os Espíritos que 
desencarnam na infância, ressaltando a 
importância dos bons hábitos, da disciplina e da 
evangelização das crianças.

FICHA TÉCNICA 

Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor espiritual: Neio Lúcio 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 10ª 
Número de páginas: 89 
ISBN: 978-85-7328-104-0 
Formato: 16x23x0,7cm 
Preço de capa: R$ 35,00 
Peso: 180g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

Mensagem do Pequeno Morto

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



SINOPSE

Por meio de pequenos contos e crônicas, o 
Espírito Neio Lúcio estimula crianças e jovens a 
cuidar da mente contra sentimentos como a 
raiva, o desânimo e outras fraquezas da alma, 
buscando sempre o trabalho no bem e o 
crescimento moral de cada um. 

Com psicografia de Francisco Cândido Xavier, as 
mensagens do autor espiritual contribuem para o 
futuro da infância e da juventude, apresentando 
noções de justiça, bom senso e autovigilância, 
além de instigar o desenvolvimento da 
personalidade e a construção de uma alvorada 
sublime de amor e paz para um mundo 
regenerado e muito mais feliz.

FICHA TÉCNICA 

Autor: Francisco Cândido Xavier 
Autor Espiritual: Neio Lúcio 
Assunto: Conto. Crônica 
Edição: 15ª 
Número de páginas: 214 
ISBN: 978-85-7328-651-9 
Formato: 16x23x1,3cm 
Preço de capa: R$ 53,00 
Peso: 270g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

Alvorada cristã



Adeilson Salles



Nascido no ano de 1959, Adeilson Salles é natural do Guarujá, litoral de São Paulo. É autor, médium e 
poeta premiado pela Prefeitura da cidade. Publicou mais de 40 livros para o público em todas as idades: 
crianças, jovens e adultos. Desses títulos, alguns infantis foram adotados em escolas públicas e particulares, 
fez com que recebesse convite de algumas editoras para lançar livros paradidáticos, o que se tornou 
realidade no ano de 2011. 

Atua na Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS) – Comissão Editorial – e da Federação Espírita 
do Paraná (FeParaná). O reconhecimento de seu trabalho é observado na participação constante nas 
bienais mais importantes do Brasil em diversos estados, assim como nas principais feiras do livro do país. 
Algumas de suas obras já foram traduzidas para o inglês e o espanhol. 

Adeilson Salles



SINOPSE
Um médico muito inteligente desencarna e 
descobre que não morreu! Ele acorda no Mundo 
Espiritual, onde vivem todos os que já se foram e 
que um dia voltarão a renascer. Quantas coisas 
incríveis naquele mundo novo! Mas que saudades 
da família ele sentia!... Lá, descobre que viveu sem 
saber amar, e precisa aprender a cuidar do 
próximo e de si mesmo para poder visitar sua 
esposa e seus filhos queridos, na Terra. Vamos 
acompanhá-lo nesta jornada? Ah! seu nome: 
André Luiz. 

*** 

Clássico da literatura espírita, Nosso lar, ditado 
por André Luiz ao médium Chico Xavier, recebe 
esta adaptação ao público infantil, levando 
diversão e aprendizado para toda a família. Boa 
leitura! 

FICHA TÉCNICA 

Título: Nosso Lar para crianças 
Autor: Adeilson Salles 
Ilustrador: Luciano Félix e Téo Pinheiro 
Assunto: Literatura infantojuvenil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 42 
ISBN: 978-65-5570-045-9 
Formato: 16x23x0,3cm 
Preço de capa: R$ 30,00 
Peso: 100g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

Nosso Lar para crianças



SINOPSE
Um menino que se fez homem ou um homem que 
se fez menino? 

Essa é a história de um menino que brincava de 
amar. 

Simples como um sorriso, alegre como um novo 
dia. 

Uma história sensível sobre Chico Xavier, o 
homem que sempre foi menino na simplicidade do 
amor e no entendimento da vida. 

Menino Chico, uma história pra contar e 
encantar... uma história de amor ao próximo. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
Impressão: 6ª 
Número de páginas: 28 
ISBN: 978-85-7328-622-9 
Formato: 20x25cm 
Preço de capa: R$ 23,00 
Peso: 88g 

Menino Chico: uma história pra contar



SINOPSE
O autor apresenta Eleotério, um sapinho aborrecido e 
inconformado com a situação em que vivia, pois não 
queria mais comer os insetos de sempre e viver no 
brejo onde morava. 

Sabem o que Eleotério mais desejava? Qual era o seu 
maior sonho? 

Viajar... Viajar e conhecer – como anuncia o título 
desse livro – O maior brejo do mundo! 

Acompanhando as aventuras de Eleotério, seus enganos 
e acertos, as crianças conhecerão sua persistência na 
busca pela felicidade e, ao mesmo tempo, os resultados 
das escolhas feitas pelo sapinho. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 30 
ISBN: 978-85-7328-578-9 
Formato: 20x25cm 
Preço de capa: R$ 32,00 
Peso: 124g 

O maior brejo do mundo

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



SINOPSE
O autor oferece aos seus leitores uma encantadora 
história que permite várias reflexões sobre as diferenças 
físicas e comportamentais existentes na criação divina. 

Em uma floresta iluminada pelo sol, Dona Pintada e 
Dona Coruja, de forma simples e muito divertida, 
mostram como conseguiram aceitar suas diferenças 
pessoais e se tornaram boas amigas. 

De maneira alegre, o pequeno leitor pode concluir sobre 
a importância da aceitação e do respeito ao outro. 

Descobrindo o segredo da onça-pintada, a criança 
também aprenderá que todos somos filhos de Deus e 
iguais diante de seu amor e justiça. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 3ª 
Número de páginas: 30 
ISBN: 978-85-7328-737-0 
Formato: 20x25cm 
Preço de capa: R$ 25,00 
Peso: 110g 

O segredo da onça-pintada



SINOPSE
Para falar da imortalidade da alma com as 
crianças, o autor nos apresenta Bellinha, uma 
garota alegre e curiosa, que desejava tudo aprender. 

Um dia, Bellinha conhece a tristeza, pois seu 
querido vovô morre. Ela tenta entender o que é a 
morte. Pergunta aqui, pergunta ali, mas ninguém 
sabe lhe explicar. 

Ninguém, não! Bernadete, uma lagarta engraçada e 
esperta, entra nos sonhos de Bellinha e conversa 
com ela sobre a continuidade da vida após a morte. 

Esta é a história de um sonho que mostra para as 
crianças a realidade da vida espiritual. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 3ª 
Número de páginas: 38 
ISBN: 978-85-7328-736-3 
Formato: 20x25cm 
Preço de capa: R$ 29,00 
Peso: 144g 

Bellinha e a lagarta Bernadete



SINOPSE
“A vida é uma escola?” É a pergunta feita pela 
menina Ciça à sua mãe, após ouvir dela que 
deveria aproveitar as oportunidades que surgiam 
e estudar com amor, pois a vida é uma grande 
escola.

A dúvida de Ciça dá início a interessantes 
comparações que sua mãe faz entre a vivência 
escolar e a existência do Espírito, despertando o 
interesse da menina sobre questões explicadas pela 
Doutrina Espírita. 

De maneira criativa e original, o pequeno leitor 
entenderá a necessidade dos cuidados com o 
corpo físico, a prática da caridade e bondade de 
Deus ao nos conceder novas oportunidades de 
progresso por meio da reencarnação. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 26 
ISBN: 978-85-7328-576-5 
Formato: 20x25cm 
Preço de capa: R$ 27,00 
Peso: 122g 

Volta às aulas



SINOPSE
Aborrecido com o pai, que lhe exige ser o primeiro 
aluno da turma, o menino Zeca vive uma incrível 
aventura ao encontrar, debaixo de sua cama, alguém 
desanimado e querendo desistir de ser o que realmente 
é: nada mais nada menos do que... O NÚMERO 1. 

Abordando a lei de ação e reação, o autor apresenta, 
vinda do Reino da Matemática, a doce e sábia Rainha 
Ariti Mética, que ajudará o número 1 a entender a 
importância do seu papel no conjunto a que pertence. 

A história se desenvolve de forma criativa e atraente 
ao pequeno leitor, tratando do sentimento de 
solidariedade e da capacidade de valorização individual. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 3ª 
Número de páginas: 30 
ISBN: 978-85-7328-740-0 
Formato: 20x25cm 
Preço de capa: R$ 32,00 
Peso: 120g 

Um por todos e todos por um

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



SINOPSE
Um menino que gosta muito de ler – Alfabetinho. Dois 
personagens que desejam acabar com todos os livros do 
mundo – João Apagador e Ana Fabeta. A máquina 
utilizada para aspirar os pontos, vírgulas, acentos e espaços 
dos livros – Aspirador Ortográfico. O lugar onde não 
existem nomes: os meninos se chamam meninos e as 
meninas se chamam meninas – Um mundo sem livros. 

Será que João Apagador e Ana Fabeta vão tornar 
impossível a leitura dos livros? 

Como Alfabetinho conseguirá viver em um mundo sem 
livros? 

Descubra o final da história e também a importância da 
boa leitura para o progresso humano e felicidade no mundo. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Silva Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 48 
ISBN: 978-85-7328-632-8 
Formato: 20x25cm 
Preço de capa: R$ 35,00 
Peso: 170g 

Um mundo sem livros

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



SINOPSE
Sou Beijinho Beija-Flor, 

Levo a vida a beijar. 

Beijo flores com amor, 

Beijo não é pra se guardar. 

Beijinho Beija-Flor é o nome de um beija-flor 
diferente. 

Além de beijar flores, ele também gosta de beijar 
todos os animaizinhos da floresta. 

Num belo dia, Beijinho é obrigado a enfrentar a 
temida Águia Aguiomar. 

Leia esta história e se encante com os beijos do 
maior beijoqueiro da floresta. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 36 
ISBN: 978-85-7328-666-3 
Formato: 20x25cm 
Preço de capa: R$ 31,00 
Peso: 110g 

Beijinho Beija-Flor



SINOPSE
Imagine um lugar em que todas as pessoas estão sempre 
contentes e se dão muito bem. Agora imagine um 
pouquinho mais: todos gostam muito de ler e, quanto 
mais leem, mais a vida melhora. 

Pois neste livro, as crianças irão conhecer um lugar desse 
jeito: o Reino da Livrolândia, governado pelo rei Leitorius 
II, um rei que se preocupa muito com o hábito da leitura 
e que sempre fala bem alto o seu lema “Povo feliz é povo 
que lê!”. 

Na Livrolândia, está chegando o grande dia da 
Olimpíada da Conjugação Verbal. Qual será o verbo 
escolhido desta vez? Os inscritos na olimpíada estão 
nervosos porque deverão conjugar o verbo diante do 
espelho do sentimento. O que terá esse espelho de 
especial? 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 28 
ISBN: 978-85-7328-599-4 
Formato: 20x25cm 
Preço de capa: R$ 32,00 
Peso: 99g 

O espelho do sentimento

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



SINOPSE
Dois adolescentes, Carlinhos e seu amigo Pardal, 
convidam os jovens leitores a viverem uma grande 
aventura. 

Prepare-se, pois você vai fugir junto com os 
personagens, aprender e se emocionar. 

Fugindo para viver é atual e comovente, um livro que 
você vai ler mais de uma vez. 

Nessa empolgante narrativa, a aventura se confunde 
com ensinamentos sobre a vida espiritual, pois Carlinhos 
e Pardal enfrentam vários perigos em sua fuga. 

O autor Adeilson Salles, conhecido por suas 
encantadoras histórias infantis, agora nos leva ao 
universo da literatura juvenil. Leia, emocione-se e 
surpreenda-se. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura juvenil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 70 
ISBN: 978-85-7328-634-2 
Formato: 16x23x0,5cm 
Preço de capa: R$ 35,00 
Peso: 150g 

Fugindo para viver

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



SINOPSE
A cura do cego de Jericó é uma das mais 
conhecidas passagens do Novo Testamento. 

É a história de um homem de fé, que mesmo 
limitado pela cegueira, conseguiu enxergar o Rei 
dos reis com os olhos do coração. 

Bartimeu viu o amor e aprendeu que não há 
limites para quem se propõe a amar. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 30 
ISBN: 978-85-7328-710-3 
Formato: 21x21cm 
Preço de capa: R$ 26,00 
Peso: 173g 

A cura do cego de Jericó



SINOPSE
Conheça a história de Zaqueu, um cobrador de 
impostos que, por causa de sua profissão, era 
odiado por todos em Jericó. 

A Páscoa chegou e trouxe Jesus, o “Mestre” —
um homem amável e bondoso que fazia milagres, 
ajudava os pobres e miseráveis e que, devido à fé e 
ao arrependimento de Zaqueu, trouxe a salvação 
à sua casa. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Adeilson Salles 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 28 
ISBN: 978-85-8485-033-4 
Dimensões: 21x21cm 
Preço de capa: R$ 31,00 
Peso: 90g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play. 

A visita do amor: a história de Zaqueu

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



Tieloy



SINOPSE
Nesta história, Tieloy relata a trajetória do 
Senhor Tatu, que pretende tornar-se cavaleiro 
para lutar contra o mal e a injustiça. 

Em sua trajetória de aprendiz de herói, Senhor 
Tatu percorre inicialmente um caminho de 
prepotência e arrogância, até encontrar 
personagens solidários, dispostos a ajudá-lo. 

Depois de ser repreendido pelo Rei Gato-do-Mato 
e perceber o equívoco de sua postura, Senhor 
Tatu finalmente dedica-se a praticar o bem, sem 
esperar recompensas ou reconhecimento.

FICHA TÉCNICA 

Autor: Tieloy 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 47 
ISBN: 978-85-7328-424-9 
Formato: 21x21cm 
Volume: 1 
Coleção: Tieloy conta uma história 
Preço de capa: R$ 35,00 
Peso: 160g

O tatu cavaleiro



SINOPSE
O Rei Gato-do-Mato estava decepcionado com o 
comportamento da bicharada da floresta, que 
insistia em apontar os defeitos uns dos outros. 

Para tentar solucionar esse problema, ele decide 
reunir todo o seu Conselho. 

Por meio desta interessante história, as crianças 
vão entender a importância do verdadeiro 
sentimento de bem-querer, capaz de quebrar “a 
cadeia de ofensas” e trazer uma disposição 
espontânea ao comportamento fraternal.

FICHA TÉCNICA 

Autor: Tieloy 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
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SINOPSE
Nesta obra, as crianças poderão reconhecer a 
diferença entre sabedoria e esperteza, entre 
realidade e aparência. 

Tieloy mostra o perigo de acreditar em tudo o 
que ouvimos, sem a análise, a compreensão e a 
confrontação do que foi dito. 

Com maestria, o autor levanta questões como o 
respeito à opinião de indivíduos mais experientes 
e capacitados. 

Também aponta a necessidade da vigilância 
permanente, lembrando que a prudência é nossa 
grande aliada e conselheira.
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SINOPSE
Nesta obra, as crianças poderão reconhecer a 
diferença entre sabedoria e esperteza, entre 
realidade e aparência. 

Tieloy mostra o perigo de acreditar em tudo o 
que ouvimos, sem a análise, a compreensão e a 
confrontação do que foi dito. 

Com maestria, o autor levanta questões como o 
respeito à opinião de indivíduos mais experientes 
e capacitados. 

Também aponta a necessidade da vigilância 
permanente, lembrando que a prudência é nossa 
grande aliada e conselheira.
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SINOPSE
E agora? O que poderia ser mais um dia tranquilo 
e feliz na Mata do Jatobazão foi interrompido por 
uma grave denúncia: as jabuticabas sumiram! 

Mas quem pode tê-las roubado? Quem teria 
coragem? Como as araras poderão se alimentar 
sem as deliciosas jabuticabas? 

Mais uma vez, o Rei Gato-do-Mato e sua corte 
precisam se unir para solucionar o mistério das 
jabuticabas.
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SINOPSE
Nesta história movimentada e divertida, Tieloy 
mostra às crianças o erro de se tomar decisões 
precipitadas na busca de proteção a supostos 
perigos, além de abordar a importância da 
preservação da natureza e o respeito aos animais. 

As reações dos demais animais se assemelham às 
dos seres humanos frente ao alarmismo: medo, 
precipitação, pessimismo; porém Dona Coruja 
demonstra que a ponderação e a procura de 
informações sobre o problema que a todos aflige é 
a melhor solução.
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SINOPSE
Era uma vez um macaco bem velhinho que 
adorava escutar o problema dos outros. Ele era 
muito sábio e amoroso e ficou conhecido na Mata 
do Jatobasão como conselheiro dos bichos. 

O Macaco Conselheiro respondia tudo o que lhe 
falavam em forma de poesia, cheio de rimas. Ele 
dizia que precisávamos ser alegres, valorizar o 
jeito que somos e nos esforçar sempre, para 
podermos crescer e melhorar. 

Será que o macaquinho conselheiro vai conseguir 
mostrar aos amigos bichos a caridade e a 
esperança que Deus colocou em nosso coração?
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Robson Dias



SINOPSE
História que simboliza o caminho da evolução, e 
apresenta de modo original e divertido a 
necessidade de superar imperfeições: o orgulho, a 
queixa, a vaidade, o desamor; e desenvolver 
virtudes: a tolerância, a paciência, a valorização 
do alimento, o trabalho, a humildade, a gratidão, 
a caridade, o amor e a alegria de servir à vida.
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SINOPSE
O egoísmo é a fonte de muitas imperfeições, entre 
elas a indiferença, que sufoca quaisquer 
pensamentos e sentimentos voltados para o 
benefício de alguém. 

Tendo como conteúdo o contraponto entre 
egoísmo, indiferença e desejo compulsivo de posse 
versus altruísmo, fraternidade e desejo do bem 
direcionado ao próximo, a história conduz à 
reflexão sobre o poder da gentileza, a força do 
amor, a importância do diálogo, o calor da 
fraternidade e do desapego, levando o macaquinho 
à descoberta de que a felicidade é decorrente do 
bem e da alegria que proporcionarmos ao próximo.
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SINOPSE
Tendo como conteúdo o contraponto entre o 
altruísmo e egoísmo, em torno das peripécias da 
formiguinha Egolanda, a história, em linguagem 
simples e objetiva, induz à reflexão sobre valores 
fundamentais à convivência harmoniosa, como o 
poder do amor, a força do perdão, a importância do 
diálogo, o calor da fraternidade, o conforto da 
solidariedade, a alegria do trabalho em oposição à 
violência, ao ódio, à vingança e à dura frieza da 
indiferença. 

Valoriza a riqueza de experiência que proporciona o 
serviço em comunidade e conscientiza a criança de 
que nossos atos, resoluções e decisões encontram-se 
sujeitos a fatores e circunstâncias nem sempre 
submetidos ao controle da própria vontade.
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SINOPSE
Tendo como conteúdo um contraponto entre a fé 
e descrença, Docemel - a Abelha que não 
acreditava em Deus é uma história rica em 
situações que revelam, não somente a Docemel, 
mas também a todos nós, a presença do infinito 
amor de Deus em nossas vidas. 

Como outras da mesma coleção, constitui esta 
obra preciosa lição emoldurada por sublime 
mensagem de confiança em Deus, nosso Pai, e 
reconhecimento à sua solicitude como Criador que 
só visa ao bem de suas criaturas.
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SINOPSE
Metáfora do progresso adquirido por meio do 
próprio esforço, esta obra relata as emocionantes 
aventuras de um peixinho pelo rio repleto de 
desafios, perigos e situações desconhecidas. 

A história analisa valores como: o respeito aos 
mais velhos, a necessidade de compreender as 
dificuldades para encontrar solução adequada, a 
importância das ações maior que a das palavras, e 
o mérito na vitória sobre o orgulho e o egoísmo.

FICHA TÉCNICA 

Autor: Robson Dias
Autor espiritual: Vovó Amália
Assunto: Literatura infantojuvenil
Edição: 6ª
Número de páginas: 29
ISBN: 978-85-7328-734-9
Formato: 21x21cm
Série: As histórias que a Vovó gosta de 
contar...
Preço de capa: R$ 32,00
Peso: 109g

O peixinho e o rio

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



Cecília Rocha



Nasceu em Jaguarão (RS), em 21 de maio de 1919. Atuou como professora e diretora de escolas em seu 
estado natal e foi integrante do Movimento Espírita gaúcho, além de vice-presidente da Federação Espírita 
Brasileira, onde assumiu, com zelo e organização, a relevante tarefa de acompanhar e conduzir Campanha 
Permanente da Evangelização Espírita Infantojuvenil. Desencarnou em 5 de novembro de 2012, aos 93 
anos, em Brasília (DF).

Cecília Rocha contou com a colaboração de Clara Araújo, Eloína Lopes e Zaira Oliveira, coautoras dos seus 
livros.

Cecília Rocha



SINOPSE
Antevésperas de Natal ensina aos leitores o 
verdadeiro significado dessa data tão especial. 

Com textos curtos de grande conteúdo espiritual e 
belíssimas ilustrações, ele é indicado para crianças 
de 5 e 6 anos, despertando o interesse pelo hábito 
da boa leitura.
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SINOPSE
O coelhinho Mexe-Mexe conta uma bonita história 
de amizade e companheirismo, com a qual as 
crianças aprenderão uma importante lição sobre 
o respeito que devemos ter com as coisas dos 
outros. 

Com textos curtos e belíssimos, ele é indicado 
para crianças de 5 e 6 anos, despertando o 
interesse pelo hábito da boa leitura. 
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SINOPSE
O cão salva-vidas nos mostra, de forma 
encantadora, a relação de amizade entre os 
homens e os animais que lhes são úteis. 

Com textos curtos e belíssimas ilustrações, ele é 
indicado para crianças de 5 e 6 anos, 
despertando o interesse pelo hábito da boa leitura. 
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SINOPSE
Bom louro conta uma belíssima história de 
amizade e confiança que existe entre crianças e 
seus bichinhos de estimação. 

Com textos curtos e belíssimas ilustrações, ele é 
indicado para crianças de 5 e 6 anos, 
despertando o interesse pelo hábito da boa leitura. 
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SINOPSE
O gato Lindinho nos fala, de uma forma 
divertidíssima, da importância de respeitarmos os 
mais velhos, principalmente os nossos pais. 

Com textos curtos e belíssimas ilustrações, ele é 
indicado para crianças de 5 e 6 anos, 
despertando o interesse pelo hábito da boa leitura. 
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SINOPSE
A gotinha de orvalho mostra uma linda história 
que nos ensina que, muitas vezes, devemos deixar 
o orgulho de lado e ajudar o próximo. 

Com textos curtos e belíssimas ilustrações, ele é 
indicado para crianças de 5 e 6 anos, 
despertando o interesse pelo hábito da boa leitura. 
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A gotinha de orvalho
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SINOPSE
O mensageiro das boas notícias nos mostra que 
antes de fazermos qualquer julgamento, devemos 
conhecer as pessoas, pois ainda existe muita gente 
de bom coração. 

Com textos curtos e belíssimas ilustrações, ele é 
indicado para crianças de 5 e 6 anos, 
despertando o interesse pelo hábito da boa leitura. 
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SINOPSE
A praia do tatuí nos mostra, de forma 
encantadora, o cuidado que devemos ter com 
nossas praias, preservando a sua fauna e beleza 
natural. 

Com textos curtos e belíssimas ilustrações, ele é 
indicado para crianças de 5 e 6 anos, 
despertando o interesse pelo hábito da boa leitura. 
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SINOPSE
Surpresa no campo nos fala, de uma forma 
encantadora, sobre as providências e a bondade 
do Pai Criador, destacando todas as belezas que 
deixou na Natureza. 

Com textos curtos e belíssimas ilustrações, ele é 
indicado para crianças de 5 e 6 anos, 
despertando o interesse pelo hábito da boa leitura. 
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Surpresa no campo: o grilinho Pula-Pula



Coleção 
Além da vida 



SINOPSE
Anita, ao descobrir que seu avô, falecido 
recentemente, continuava vivo no plano 
espiritual, passa a entender melhor o verdadeiro 
sentido da vida após a morte. 

E sua alegria cresce ao receber os recados 
enviados por ele, por meio de uma médium, 
dando-lhe notícias sobre a sua estada em uma 
instituição do Além, ao lado de bons amigos e 
estimados familiares, também desencarnados.
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SINOPSE
História sobre a grande amizade entre dois 
meninos, Lúcio e Miguel, que se separam com o 
falecimento de um deles em um acidente. 

Entretanto, tornam a encontrar-se por meio de 
um “sonho fantástico”, verificando que a morte 
não existe para o Espírito e que Miguel continua 
vivo, no plano espiritual.

FICHA TÉCNICA 

Autor(es): Cecília Rocha e Eloína Lopes 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
Número de páginas: 24 
ISBN: 978-85-7328-552-9 
Formato: 21x21cm 
Coleção: Além da vida 
Preço de capa: R$ 31,00 
Peso: 70g 
E-book: O livro eletrônico encontra-se 
disponível nos sites: Amazon, Apple e 
Google Play.

Um sonho fantástico



SINOPSE
Nélio, um menino morador de rua, ao ser 
ajudado por um bom homem, consegue melhorar 
as suas condições materiais. 

No entanto, percebe que, para vencer suas más 
tendências, adquiridas ao lado da sua antiga 
turma, ele necessita desenvolver grande esforço e 
disciplina no estudo, no trabalho e atender aos 
conselhos de seu amigo e protetor, Sr. Augusto. 

Ao completar a maioridade, torna-se uma pessoa 
de excelentes qualidades e permanece ao lado do 
homem que o havia adotado como filho, cuidando 
dele na velhice.
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SINOPSE
Zelito é um menino que mora numa escola 
diferente, no plano espiritual. 

Lá, junto com os amigos, ele aprende um idioma 
muito legal chamado Esperanto, que é conhecido 
como a língua universal do mundo. 

Um dia, quando Zelito é convidado para fazer um 
discurso em homenagem ao fundador da escola, 
ele conhece Lucas, um garoto que acaba de chegar 
da Terra. 

Será que Zelito vai conseguir fazer um novo 
amigo?
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SINOPSE
Celeste, de apenas oito anos, recorda-se de sua 
existência anterior como Mariana, uma menina 
falecida aos onze anos, reavivando lembranças 
para toda a família. 

Ao passar de carro por sua antiga residência, 
onde habitou como Mariana há 28 anos, Celeste 
pede então para visitar a casa, ansiosa em 
procurar uma boneca que deixara guardada no 
sótão desde a sua vida passada. 

Ao encontrá-la, consegue provar ser a 
reencarnação de Mariana e surpreende os seus 
familiares com essa maravilhosa revelação.
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SINOPSE
Ao viajar com o tio para o sítio do avô, em cidade 
distante, Enzo observa as diferenças existentes 
entre os transportes modernos e os mais antigos, 
além de outros objetos que contribuem para 
facilitar a vida das pessoas. 

Compreende, então, que isso significa progresso e 
que o homem, em sua evolução, estuda para 
descobrir novos inventos e trabalha para melhorar 
as condições sociais da humanidade.
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Outros autores



SINOPSE

Malu é uma menina muito engraçadinha. Ela tem 
nove anos. É moreninha e tem olhos vivos da cor 
da jabuticaba. É educada, boa aluna e gentil.

E você? 

Malu é cuidadosa e faz tudo bem direitinho, da 
melhor maneira que consegue. Ela é alegre, gosta 
dos dias de sol, mas também dos dias de chuva.

E você?

Neste livro, você poderá conhecer Malu e outro 
alguém muito especial: você mesmo!
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Edição: 1ª 
Número de páginas: 32 
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E você? 

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



SINOPSE

Vamos brincar de inventar? 

Um bichinho de flores, um queijo de Lua... Quem sabe 
um mar cheio de pérolas? 

Todos nós precisamos de coisas bonitas como a paz, o 
amor, a amizade e a caridade. 

Com desenhos bacanas e perguntas divertidas, vamos 
aprender sobre bons sentimentos, hábitos e atitudes 
para sermos mais felizes e, assim, também fazermos 
outras pessoas felizes. 

Que tal ajudar a construir um mundo bem legal? 

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 2ª 
Número de páginas: 33 
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Cavalinho de flores



SINOPSE

O avô de Fernanda tinha muitos problemas de saúde. 
Após diversos tratamentos médicos, ele desencarnou. 

Diante de tal fato, quase sempre pais e educadores se 
defrontam com esta questão: como explicar a ausência 
do familiar sem usar mitos e fantasias, e sem faltar 
com a verdade? 

Pois neste livro simples e esclarecedor, as autoras (mãe 
e filha) repassam à criança e ao jovem, à luz da 
Doutrina Espírita, sua experiência com a desencarnação 
de um familiar querido. 

Meu avô desencarnou traz a mensagem da resignação, 
da esperança e da certeza da imortalidade da alma. 

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 1ª 
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Meu avô desencarnou

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



SINOPSE

Que história é essa de reforma íntima? 

Que história é essa de livre-arbítrio? 

Que história é essa de Lei Divina? 

De forma simples e ilustrada, Que história é essa? nos 
ajuda a refletir sobre essas questões básicas e muito 
importantes da Doutrina Espírita. 

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 1ª
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SINOPSE
O Peixinho Vermelho é inspirado na lenda egípcia 
narrada por Emmanuel no prefácio do livro 
LIBERTAÇÃO, ditado por André Luiz ao doce 
médium mineiro Chico Xavier. 

André Luiz é nosso irmão desencarnado que, 
através das obras da coleção A VIDA NO MUNDO 
ESPIRITUAL, narrou suas experiências na vida 
após a morte. 

Seu esforço, buscando acender luz nas trevas, é 
semelhante à missão do Peixinho Vermelho. 
Encantado com as descobertas do caminho, 
realizadas depois de muitos conflitos no 
sofrimento, volta ao antigo lar, anunciando aos 
companheiros que, além da prisão onde vivem, há 
outra vida, mais feliz e mais bela, mas que exige o 
esforço de cada um para alcançá-la. 

FICHA TÉCNICA 

Organizador: Cícero Teodósio Pinheiro, 
Leonardo Santana, Mauro Roberto S. 
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O peixinho vermelho



SINOPSE
Dona Pata pôs quatro ovos, mas um filhotinho 
não era exatamente igual aos demais. 

Conheça as aventuras de Tuco e seus irmãos e 
descubra como o amor da família e dos amigos 
pode equilibrar qualquer diferença. 

Uma história que vai mostrar a importância de se 
aceitar as adversidades e ensinar que cada 
indivíduo é único e especial à sua própria 
maneira. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Regina Campello 
Assunto: Literatura infantil 
Edição: 1ª 
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A história de Tuco: aprendendo a superar

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
produção e de remessa é de até 20 dias úteis a partir da confirmação do seu pagamento.



SINOPSE
Mauro era um menino muito esperto e educado 
que tinha um grande talento para fazer aviões. 

Os amigos dele, porém, não eram muito legais: 
sempre se metiam em confusão e diziam que ele 
não podia escolher as brincadeiras da galera. 

Um dia, Mauro conhece uma menina diferente, e 
ela lhe conta como as escolhas que fazemos podem 
mudar nossa vida para muito melhor, e para 
sempre.

Será que Mauro vai acreditar nela? 

FICHA TÉCNICA 
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Edição: 1ª 
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O menino que fazia aviões



SINOPSE
Batatinha é uma vira-lata, que foi adotada ainda 
pequena depois de ter sido abandonada nas ruas. 
Muito dócil e brincalhona, ela passa os dias 
correndo atrás dos passarinhos no jardim da nova 
casa. 

Certo dia, um filhote de cambaxirra cai dentro da 
caixa d’água e, a partir de então, começa a luta 
de Batatinha para tentar salvar o animal. 

Tal situação se torna um exemplo para todos os 
bichos da região, pois, assim, eles aprendem o 
verdadeiro sentido de ajudar o outro e descobrem 
um sentimento que os permite resolver problemas 
do grupo: a compaixão. 
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Uma aventura no reino da Batatinha



SINOPSE
Imagine um local em que todas as pessoas são 
tristes e solitárias. É a Rua Sem Nome! 

Bené, que mora bem lá no fim desta rua, é um 
menino de coração muito bom, que recolhe 
material descartável para vender. 

Ele escolheu um nome para a rua. Sabe qual? 
Depois de ler esta incrível historinha, você, 
amiguinho, também pode escolher um nome para 
a Rua Sem Nome! 

Use a imaginação! 
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A rua sem nome



SINOPSE
Bebeto estava olhando distraído as vitrines das 
lojas, até que de repente encontrou uma sacola 
perto de uma árvore. Ela era colorida, enorme. O 
que teria dentro? Curioso, pegou a sacola para 
descobrir. 

Todos que encontravam o menino carregando 
aquela sacola enorme pela rua ficavam sorrindo, 
querendo saber o que ele carregava. Mas afinal, 
qual era o segredo daquela sacola? De quem seria? 
Por que todos riam? 

Junte-se a Bebeto e desvende o mistério da 
sacola. 
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A sacola misteriosa



SINOPSE
Em páginas de grande saber, aprendemos a 
valorizar o tempo e o que há de mais importante 
para nós: a vida! 

Nesta fantástica história, um homem simples é 
escolhido para ser o guardião de uma máquina 
fabulosa, capaz de marcar a passagem dos dias e 
das horas com precisão... 

O que é que passando não para e não parando 
nunca volta? O tempo! 
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A história de um relógio



SINOPSE
Um rei egoísta, duas formiguinhas invejosas, um 
menino arteiro e uma ovelha rebelde são alguns 
dos personagens que fazem parte das 11 histórias 
deste livro. 

Destinada às crianças, a obra apresenta lições de 
amizade, respeito às diferenças, valorização da 
família, dos amigos, entre outros assuntos. 

O Peixinho Azul, história-título, mostra a 
importância da humildade e da simplicidade nas 
palavras e no exemplo do gato Mimi: 

“— Por muito grande seja o nosso orgulho, 
peixinho, basta nos falte o ar e imediatamente 
caem por terra a nossa beleza e o nosso orgulho, 
enterrados sob o nosso desespero”. 
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O peixinho azul



SINOPSE
Você vai conhecer o Francisco que nasceu na Itália 
em uma família rica e resolveu viver como pobre. 

E o outro Francisco? Nasceu no Brasil em um lar 
pobre e nunca quis viver na riqueza. 

Lendo este livro, você descobrirá que os dois 
Franciscos tinham uma riqueza diferente. 

Eram ricos em amor, bondade e paciência. Por 
isso se revelaram fiéis seguidores dos ensinos de 
Jesus em nosso mundo. Mostraram como amar as 
pessoas e perdoar aos que erram. 
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Os dois Franciscos

O livro é impresso um a um, com as mesmas características e qualidade de uma impressão convencional. O prazo de 
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SINOPSE
André Luiz vai conhecer a cidade espiritual Nosso 
Lar, fazer novos amigos e viver grandes 
aventuras. 

O livrinho é acompanhado de um tabuleiro. 

Nele você deve chegar à cidade espiritual, 
conseguir um bônus-hora em cada ministério e 
depois voltar à Terra. 

Você pode avançar em qualquer direção, para 
frente ou para trás, ou subir pelos atalhos do 
aeróbus, que o transporta para qualquer lugar da 
colônia. 

Vence quem primeiro conseguir voltar à Terra 
para transformar-se em cidadão de Nosso Lar. 
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Nosso Lar: o livrinho divertido



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

doutrina portadora de conceitos novos acerca do homem e de tudo aquilo que o cerca.

• Com esse propósito, criou a Editora que se tornou 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 relativos à vida no Mundo Espiritual.

• Seu trabalho estimulou a criação de muitas instituições no Brasil – aproximadamente 15.000 –, que
desenvolvem atividades orientadas ao estudo e à atenção solidária referentes às necessidades, tanto
materiais quanto 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.
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