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     Aconteceu...  

 (Vera Lúcia M. de Carvalho pelo espírito Antônio 
Carlos) 

   
Antônio Carlos novamente nos brinda com boa leitura. O 
presente livro traz relatos os  mais diversos sobre várias 
reações diante dos atos da vida e da morte. 
Assim a engraçada reação do jovem que morreu e nõo sabia, 
o julgamento precipitado de um ex-marido que vê frivolidade 
onde há desespero, o desconhecimento de um casal que n~ao 
vislumbra mais nada além da morte, a gratidõo de um marginal 
desencarnado com  um amigo de infância, são 
pequenas histórias que muito nos elucidarõo sobre a 
espiritualidade. 

E, como nõo podia deixar de ser, a indispensável presença dos amigos do Plano Maior que 
labutam encansavelmente ajudando os encarnados. 

 

 
    Anotações de Servidor  

(Wagner G. da  Paixão pelo espírito Bezerra de 
Menezes) 

 
“Anotações de Servidor” é uma projeção do sentimento 
elevado e caritativo de Bezerra de Menezes, esse insigne 
colaborador do Cristo, que nos oferta dádiva de luz, 
exatamente um século depois de seu retorno aos Planos 
Espirituais. 
As notas desta obra, percorrem várias áreas a que 
estamosajustados, incluindo a sociedade, a família, o 
Movimento Espírita, a Unificação. Abordando temas como: 
dever, paciência, trabalho, coragem, humildade, prece, 
disciplina, renúncia e muitos outros, ajuda-nos com a sua 
sabedoria, a descernir corretamente quanto à postura mais 
eficiente a ser adotada nos vários terrenos, lances, condições 
ou posições que a existência nos reserva. 

 
 



Bate-papo com o Além  
(Zibia M. Gasparetto pelo espírito Silveira Sampaio) 

 

“Silveira Sampaio, aquele que, antes de partir para a pátria 
que eventualemente será de todos nós, foi, aqui no Brasil, 
pediatra, jornalista, teatrólogo, radialista e escritor. O homem 
dos sete instrumentos. Segundo seus fãs, ele tocava todos 
bem. Depois que li suas crônicas, tive pena de não o ter 
conhecido.” 
“O cronista deveria ter amado a vida da terra profundamente 
para sentir tante alegria quando – depois de morrer – sentiu-
se tão vivo! Nós sabemos que não morremos com a morte do 
corpo físico, mas o Joice de vivre – a alegria de viver – de 
Silveira Sampaio nos dá uma satisfação ´ntima quando lemos 
que ele não pôde se furtar à deliciosa sensação de deslizar por 
entre os pingos de chuva e não a sentir molhar seus pés ou 
ensopar o corpo”.  

Elsie Dubugras 

 

Cabocla 

(Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho pelo espírito 
Jussara) 

“Preciso conseguir! Ir em frente! Meu Deus, me dê forças!” 
A história se inicia com esse apelo desesperado de Cabocla, 
uma mulher forte e corajosa que decide ajudar seus filhos, 
escravos de uma fazenda, a fugir para um quilombo. 
Para isso ela toma o rumo contrário ao deles e segue deixando 
pistas para atrair os perseguidores, possibilitando assim que 
seus filhos se distanciem com tranqüilidade. 
Ao parar para descansar, é picada por uma cobra e, 
pressentindo próximo o momento de seu desencarne, começa 
a relembrar com detalhes toda a sua vida. 

Uma história repleta de dificuldades, mas, acima de tudo, muita 
fé e persistência, mostrando que por mais simples que possa 
parecer nossa existência, ela é fundamental para todos 
aqueles que nos cercam. 
 

Cascata de Luz 

(Irene Pacheco Machado pelo espírito Luiz Sérgio) 

A Doutrina Espírita é Jesus novamente ao nosso lado, 
recitando o Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres 
de espírito, os misericordiosos, os mansos e pacíficos. É a 
cascata de luz trazida a lume pelo Codificador Allan Kardec. 
Ela oferece ao homem um mar de oportunidades para sua 
renovação, conscientizando-o de que está no mundo físico de 
passagem e de que seu corpo é um empréstimo de Deus. 
Nesta obra, através das aulas no Educandário de Luz, Luiz 
Sérgio vai ofertando-nos momentos inesquecíveis de 
aprendizado, notadamente no que tange às Casas Espíritas. 
Vamos adentrar esta Cascata de Luz para, mais uma vez, 
acompanhar o autor em suas descobertas e aprendizado. 
 

 
 
 
 



Caminhando com a Verdade 

    (Elsa Candida Ferreira pelo espírito Luiz Sérgio) 
O autor não poupa esforços em suas pesquisas e estudos 
doutrinários, apresentando ao leitor dramas da atualidade 
repletos de ensinamentos de moral elevada e bastante 
consoladores. 
São sinais de alerta para todos os que se preocupam com a 
evolução do mundo em que vivemos, iniciando o árduo 
trabalho pela reforma interior. 
Nas palavras do próprio espírito Luiz Sérgio: “O reino 
messiânico, em que se transformará nosso orbe, exigirá 
mudanças profundas no eu interior de cada habitante e na 
mentalidade dos governantes. Somente seres equilibrados e 
pacíficos herdarão a Terra no novo período de renovação, e 
isso requer esforço de reforma pessoal e social”. 
 

 
     Caminhos da Felicidade 
     (Elsa Candida Ferreira pelo espírito Luiz Sérgio) 

Luiz Sérgio apresenta, nesta obra, dramas que a sociedade de 
nossa época vive, apontando caminhos e soluções capazes de 
amenizar o sofrimento e felicitar os corações – sempre voltado 
para o bem-estar de todos os leitores. A reformulação de 
valores, o abrandamento dos ímpetos de cólera e a pacificação 
interior contribuirão, com sucesso, para a nossa saúde física e 
espiritual, fatores geradores de alegria e felicidade 
Os rumos norteadores serão sempre os da vivência 
evangélica, que afastarão a juventude do fascínio da droga, do 
sexo     irresponsável e do desejo pelo lucro a qualquer preço. 
Nas palavras do próprio espírito Luiz Sérgio: “O mundo 
regenerado, em que nosso orbe deverá se transformar, exige 
mudanças radicais no íntimo de cada habitante e 
namentalidade dos governantes. Somente seres equilibrados 
e pacíficos herdarão a Terra no novo período de renovação, e 
isso requer reforma pessoal e social”. 

 

    O Castelo encantado 
(Vera Kryzhanovskaia pelo espírito J.W. Rochester) 

O Castelo Encantado é um romance simplesmente fascinante. 
O drama se passa na França do séc. XIX, em meio à frívola e 
depravada nobreza da época e segue um estilo de suspense 
gótico. Nele, podemos comprovar as inevitáveis leis cármicas, 
reunindo novamente nas ruínas do antigo castelo da família 
Bordele os mesmos protagonistas de uma misteriosa e terrífica 
trama ocorrida em encarnações anteriores. 
Um enredo picante e de conteúdo doutrinário, com 
surpreendentes fatos sobrenaturais, envolve os personagens 
Berange, Alice, Mushka e Renoir, em queda e ascensão, de 
vida em vida, resgatando débitos em busca do conhecimento, 
do aperfeiçoamento e do crescimento moral. 

Rochester faz o leitos se emocionar ao conduzi-lo às ruínas do Castelo Encantado e reviver 
o drama e a paixão dos envolventes personagens desta belíssima obra que todos devem 
conhecer. 



 O céu ao nosso alcance. O manual perfeito da auto 
       ajuda  
      (Ricardo Simonetti) 

 

Como enfrentar a adversidade? Como conquistar a paz? 
Como conviver com as pessoas? Como ter saúde e 
seguramça? Como cuidar bem da vida? Como edificar a 
felicidade? 
Estas interrogações sintetizam as aspirações humanas. Em 
torno delas mobilizam-se os representantes do saber em 
busca do manual perfeito, capaz de apontar rumos infalíveis 
para a auto-realização. Raros percebem que ele existe há dois 
mil anos. Chama-se “O Sermão da Montanha”. Foi enunciado 
e vivenciado pelo Sábio dos Sábios, Mestre dos Mestres, a 
figura mais importante da História – Jesus de Nazaré.  

Este livro não é um ensaio sobre seu alcance e aplicações práticas. Segue caminho diferente, 
demonstrando em diálogos bem humorados e incisivos, que sintetizam histórias e situações, 
porque o Divino Roteiro ainda não operou as transformações a que se propõe. 
Como sempre, o autor nos oferece em primeiro lugar o prazer da leitura, sustentado pela 
clareza de suas idéias e a leveza do texto, ao mesmo tempo em que nos convida à reflexão 
em favor de uma existência mais produtiva e feliz. 

 

 

50 anos depois 
(Francisco Cândido Xavier pelo espírito Emmanuel) 

Cinquenta Anos Depois é o segundo romance mediúnico de 
Emmanuel, relatando sua reencarnação seguinte à de Publius 
Lentulus, do livro Há Dois Mil Anos. Em Cinquenta Anos 
Depois, Emmanuel é o escravo judeu convertido ao 
cristianismo chamado Nestório. 
O romance tem como personagem principal a vida de Célia 
Lucius, nobre romana convertida ao cristianismo, que suporta 
as mais duras provas durante sua existência, tendo como pano 
de fundo as mudanças culturais e religiosas em Roma e seus 
impactos na sociedade. 
O livro retrata episódios da História do Cristianismo do séc. II. 

 

 

 

Crepúsculo de outono 
(Antonio Demarchi pelo espírito Irmão Virgílio) 

Dr. Augusto,um médico bem sucessido em sua profissão, 
envolve-se em umammorte acidental na sua chácara. A partir 
deste fato, sua vida irá mudar para sempre. Separa-se da 
esposa Helena e filha Lucimar; passa a frequentar o centro 
espírita do Sr. Francisco e começa a dar atendimento aos 
necessitados daquela casa, conhecendo pessoas de diversas 
origens e com diferentes problemas. 

   No plano espiritual, o instrutor Demétrius e o Irmão Virgílio  
   acompanham a trajetória do Sr. Augusto, realizando novos 
  aprendizados sobre a atuação dos espíritos na concepção de 

um bebê, o aborto, as consequências vibratórias do período do carnaval, a rotina de trabalho 
nos laboratórios espirituais para planejamento de reencarnações, além dos resgates segundo 
a Lei de Causa e Efeito, entre outros temas de fundamental importância para a evolução 
espiritual do homem.  

 



        Cristo espera por ti 
(Waldo Vieira pelo espírito Honoré de Balzac) 

Do relato mediúnico constam descrições do Mundo Espiritual, 
a lei de caisa e efeito, a reencarnação e fenômenos 
transcendentes através de percursores da Codificação do 
Espiritismo. 
Trata-se de um Romance que se passa no início do século 
XIX, em Carcassonne, na França, sobre uma bela mulher que 
desencarnou tragicamente e tenta compreender por que o 
mundo espiritual lhe pede que volte à terra sem seus valiosos 
encantos femininos do passado. Ela é levada a tentar 
compreender claramente como fez um uso egoísta e 
desonesto de sua mediunidade e de sua beleza em 
encarnação anterior 

 

 

    Dramas da obsessão 
(Yvone A. Pereira pelo espírito Bezerra de Menezes) 

Mais uma obra de alta expressão doutrinária através da 
mediunidade de Yvonne A. Pereira.  
Este livro é dividido em duas histórias baseadas em fatos reais: 
1a) “Leonel e os Judeus” e a 2a) “A Severidade da Lei”, ambas 
demonstrando que não podemos fugir à lei de causa e efeito, 
ou de ação e reação, lei que burrila nossas almas em torno do 
Amor. 
Apresentando duas cativantes narrativas, Bezerra de Menezes 
consegue manter a atenção do leitor do princípio ao fim, 
apresentando-lhe preciosos ensinamentos que se destacam a 
cada página lida. 

   Se de um lado “Dramas da Obsessão” nos ajuda a 
compreender o fenômeno da obsessão, de outro nos põe a par das ligações terríveis que o 
ódio e a vingança forjam entre as criaturas, requerendo, por vezes, séculos de sofrimento, até 
que se dissolvam ao toque suave do “perdoar setenta vezes sete vezes”. 

 

 

Educando filhos para os novos tempos 
(Dr. Benjamin Spock) – livro nao-espirita 

Os pais de hoje foram criados, na maioria, segundo a 
orientação do dr. Benjamin Spock em seu livro Meu Filho, Meu 
Tesouro, que vendeu milhões de exemplares em 26 diferentes 
idiomas. Agora, o mais confiável especialista dos Estados 
Unidos no campo da pediatria focaliza a família 
contemporânea, dando novas respostas a novas questões: O 
que é ser pai hoje em dia; a redução das tensões familiares; o 
ensino da igualdade sexual;o papel do pai na disciplina; o 
divórcio e suas consequências; furtos, mentiras e punições dos 
filhos; problemas com vizinhos difíceis; o que as 

crianças acham dos pais; a motivação para a sociabilidade. 
São alguns dos tópicos abordados neste livro claro, útil e prático, onde o autor também fala 
das prioridades e dos compromissos que, segundo ele, devamos assumir em benefício dos 
filhos. 

 
 
 



Enfim juntos. O amor pode atravessar séculos... 
      (Adreie Bakri pelo espírito Francisco) 

É na simplicidade dos relatos psicografados que vemos a 
beleza das vidas se projetando para além de uma simples 
passagem pelo plano da realidade material. Este romance, 
ditado pelo espírito Francisco, nos comove pelas vidas e 
situações que descreve. Uma linda história de amor que 
atravessou séculos de desencontros para, enfim, ser 
consumada. Francisco nos mostra, neste livro, como os 
nossos pequenos erros ou mesmo comportamentos extremos 
podem interferir em nossa felicidade. Nossas passagens por 
este plano nada mais são que etapas de um aperfeiçoamento 
gradual, que acontece em meio a incertezas, dores e 
dissabores – mas também em meio a venturas e prazeres 
divinamente inspirados. 

Amar mais do que esperar ser amado, doar-se mais do que esperar receber, ver além do 
limitado horizonte de uma encarnação – eis a essência de Enfim Juntos, texto que 
carinhosamente apresentamos aos nossos leitores. 

 

   Espírito, perispírito e alma. Ensaio sobre o Modelo 
   Organizador Biológico (Hernani Guimarães Andrade) 

“O presente trabalho dá prosseguimento a outro já publicado 
por essa mesma editora, sob o título “Morte, Renascimento, 
Evolução: Uma Biologia Transcedental”, enfaixando ambos de 
forma explícita e detalhada, o grande acervo de informações 
que estava faltando aos interessados no estudo dos fatos 
experimentais que têm evidenciado o espírito. 
O autor esboça, neste livro, o seu modelo do espírito, em que 
o MOB é um integrande dele, respondendo pelos registros 
experimentais obtidos e conquistados desde o aparecimento 
dos primeiros seres vivos em nosso Planeta.” 
 

Ney Prieto Peres – engenheiro, proffessor,  

conferencista, escritos e parapsicólogo 

 
 
 
 

Estrelas são olhos de Deus 
(Fátima Moura pelo espírito João Clemêncio) 

 

Essa é uma história de alutas, de sofrimentos, de descobertas, 
mas, acima de tudo, um relato verdadeiro da imensidão do 
amor de Deus por nós e de como, por piores que sejam os 
sofrimentos e a nossa ignorância em reconhecer as nossas 
falhas, Ele sempre estará presente em nossas vidas, nos 
guiando e nos mostrando, através desse Universo Infinito, o 
melhor caminho a seguir. 

 

 



A felicidade nos espera (romance) 
(Viviane Cláudia Florêncio pelo espírito Samuel) 

Este é um romance que acontece em uma época distante, mas 
que apresenta uma realidade de nossos tempos. 
Uma menina é raptada, não por profissionais do crime, mas 
por alguém que quer vingar-se de uma traição que, acredita, 
foi responsável o pai da criança. No desenrolar da história o 
Autor Espiritual demonstra como o ódio, a vingança, o orgulho, 
a cobiça e tantos outros males movidos pelas paixões, podem 
levar o ser humano ao precipício e como aqueles que amam 
verdadeiramento e não se entregam ao desespero, recebem o 
amparo e o amor do Alto, mesmo que à essa benção, 
antecedam fatos que poderiam levar, mesmos aos vigilantes, 
momentos desesperadores. 

Mais uma vez, Samuel consegue, por meio de um romance, nos mostrar como Deus age com 
aqueles que acompanham com fidelidade os seus ensinamentos. Ficamos com a certeza que 
a felicidade nos espera. 

 

     Filho adotivo 
(Vera Lúcia M. de Carvalho pelo espírito Antonio Carlos) 

Paulo e Ofélia, jovens de condições sociais bem diversas, 
contrariando a contade dos familiares, resolvem se unir. 
Porém, passam pelas dificuldades esperadas e sempre 
presentes de uma reencarnação que tem por finalidade o 
resgate, o acerto de contas. 
Num primeiro momento, um filho adotivo (Caio) resolve a 
questão de tão demorada gravidez e de um casamento quase 
desfeito. Caio, filho tão querido, desconhece sua situação de 
adotivo, mas na juventude, quando o plano de sua vida futura 
parece todo traçado, enfrenta a dura realidade do modo mais 
triste: namora com sua irmã, pensando que se trata de uma 
amiga da família. 

A mãe (Antônia) dos dois jovens, já desencarnada, com o auxílio dos Benfeitores, tudo fará 
para impedir que os filhos de outrora abandonados sofram as consequências do passado. 
Tal é a trama desta história envolvente e emociante e que tem por finalidade também exaltar 
a caridade e a grandeza de pais que conseguem amar a filhos alheios com os próprios. 
 

 

Fronteiras do espiritismo e da ciência 
(Carlos Toledo Rizzini) 

Peço vênia ao leitor – tão interessado quanto eu mesmo no 
seu progresso espiritual – para apresentar-lhe os resultados 
de uma trintena de anos de trabalho nos compos da 
investigação científica (como profissão) e da Doutrina Espírita 
(como vivência) 
A obra trata de alguns temas ligas a essa área comum – região 
fronteiriça onde se encontram Ciência e Espiritismo. Mostra 
que as relações entre ambos são íntimas, como tanto se 
afadigou Kardec em demonstrar. Vê-se logo a profunda 
sabedoria da “fé racionada”, isto é, dotada de conteúdo 
intelectual e objeto do raciocínio, que é típica do Espiritismo. 

Os assuntos, sem dúvida, são difíceis, mas apresentam especial importância para a 
compreensão da Doutrina dos espíritos e instrução geral mais alentada do homem estudioso, 
que queira situar-se no momento que vive e, ao mesmo tempo, entender a função do passado 
e como o presente derivou dele – no campo das idéias mais elevadas, capazes de nutrir e 
sustentar o Espírito, conferir uma base teórica para as concepções necessárias à vida moral 
e religiosa. 



Sob inspiração kardecista, os seguintes grupos de questões serão abordados: I-Filosofia e 
Ciência; II-Filosofia, Ciência e religião, em face do Espiritismo; III-Níveis Complementares de 
Conhecimento; IV-Enfoques Científicos sobre Fluídos; V-O que os Moribundos Vêem no 
Momento da Morte. 
Bomproveito!                           

Carlos Toledo Rizzini 
 

O grande livro das mães )livro nao_espirita= 
(Doutor Jacob Renato Woiski) 

Nossos avós criaram nossos pais segundo técnicas idênticas 
às que a geração anterior à sua havia empregado, e esta por 
sua vez reproduzira costumes herdados de seus pais. 
Contudo, o que parecia ser uma indestrutível cadeia de 
hábitos, reproduzidos ao longo de milênios de civilização, 
começou recentemente a ser repensado. Psicólogos, 
psiquiatras, pedagogos, pediatras e outros estudiosos 
aumentaram nossos conhecimentos sobre a concepção, a 
gestação e toda a vida da criança desde o nascimento até os 
dez anos de idade: seus problemas de nutrição e saúde, suas 
reações aos ambientes familiar e extradoméstico, suas 
necessidades emocionais e intelectuais.  

 O resultado do esforço editorial gerou um texto de leitura agradável, substancialmente 
carregado de informações teóricas e práticas. Um autêntico manual da arte de criar os filhos, 
sem a pretensão de impor verdades mas, sobretudo, com o compromisso básico de sugerir 
reflexões. Em outras palavras, um livro que quer ajudar os pais a pensar e tomar suas 
próprias decisões. 

 
Histórias que Jesus contou. Parábolas do Evangelho narradas às crianças  

      (Clóvis Tavares) 
 
Neste livro, um amigo das crianças relaciona histórias que 
Jesus contou para que os pequeninos O encontrem no 
santuário do coração. 
Lembra-te de que se hoje és o apoio da felicidade de teu 
filhinho, amanhã será ele o apoio de tua felicidade. 
Auxilia-o, pois, a sentir e a pensar com o Celeste Amigo e terás 
a inspiração do Senhor, assegurando-lhe abençoada luz ao 
porvir.  

Emmanuel – Trecho do Prefácio psicografado por Francisco C. Xavier 

 

 
O homem integral 
(Divaldo Franco pelo espírito Joanna de Ângelis) 

 
Ensaio de Psicologia espírita que demonstra que a Filosofia e 
a Psicologia tentam compreender o homem através de 
processos que fragmentam a sua realidade 
A Autora Espiritual, através de nove capítulos, divididos em 
temas, apresenta-o como ser integral, idealista, imortalista e 
lúcido, sendo Jesus o modelo mais perfeito a ser seguido. 

 

 



O jardim dos girassóis 
     (Lygia Barbiére Amaral) 

O que acontece com nossos entes queridos que atravessam 
o partal da morte? Podem permanecer como espíritos junto a 
nós ou seguem para alguma região da dimensão espiritual? O 
que podemos fazer para ajudá-los na nova etapa em que se 
encontram? 
Este é o romance envolvente e delicioso que nos responde a 
todsa essas questões de maneira singela. Beleza, emoção, 
ternura, são os ingredientes que fazem desta uma obra 
imperdível. 
Não deixe de visitar O Jardim dos Girassóis, onde as 
dimensões da vida se encontram 

 

     Jogo. Mergulho no vulcão 
     (Eurípedes Kühl pelo espírito Claudinei) 

Um desafio, uma aposta, uma vontade de jogar e vencer, sem 
limites. Cassinos, pôquer, dados, tudo é motivaçõo para uma 
nova rodada de sorte ou azar. Lazer, diversõo ou vício? 
Élcio, jogador inveterado, trabalha com compra e venda de 
empresas em dificuldades financeiras. No interior paulista, em 
meio a uma transaçõo comercial, ele arruína a vida de Santos, 
gerente de Tele-Radar, em uma noitada de pôquer. 
Começa, entõo, o drama de personagens que desconheciam 
a situaáõo em que estavam envolvidos: obsessõo, assédio de 
espíritos inferiores e estado de semi-escravidõo. Porém, a 
renovaçõo interior só depende de nós mesmos... 

Tem início o processo de contruçõo de uma vida nova, repleta de oportunidades e de amor... 
 

A jóia da Galiléia 

     (Marislei Espíndula Brasileiro) 

Jesus está na Terra. Sua mensagem de amor e de paz 
arrebata multidões. 
No meio de tantos seguidores, uma pessoa especial tem 
contato direto com Jesus: a jovem Suzana. Inicia-se um 
doloroso conflito no coraçõo de uma mulher. O que ela deveria 
fazer diante de tamenha dúvida? Renunciar a tudo e seguir o 
caminha da Verdade, arriscando a própria vida? Ou lutar pelo 
amor de Otávio, uma paixõo itensa do passado que ressurge, 
agora, como general romano poderoso e influente? 
Mais do que um romance, A JÓIA DA GALILÉIA retrata um dos 
períodos mais importantes da história da humanidade: 

o surgimento do Cristianismo, fato que permanecerá eternamente marcado em nossos 
espíritos como prova de que os homens caminham, inexoravelmente, para a felicidade maior 
ao encontro de Deus. 
 



 

Laços eternos 
(Zíbia Gasparetto pelo espírito Lucius) 

O amor une. O ódio também.  
Ligações de ódio, sao passageiras. As do amor, eternas. 
A vida usa a reencarnaçõo. Aproxima as pessoas. Abre-nos a 
compreensõo para outras parcelas da verdade. Desenvolve 
nossos sentimentos. Ilumina nossa inteligência. Facilita-nos a 
conquista da paz. 
As almas amadurecem, conseguem perceber que existe só 
amor. Força motriz da vida fruindo do Todo. Em laços 
indestrutíveis pela eternidade. 

 

 

Lindos casos de Bezerra de Menezes 
(Ramiro Gama) 

“Aos 18 anos de idade, em plena mocidade física e espiritual, 
inopinadamente, a filha de Bezerra de Menezes desencarna, 
A casa do médico dos pobres enche-se de amigos, de gente de 
todos os níveis, colegas de medicina, irmõos de ideal, infinidade 
de criaturas afins, todos trazendo no coraçõo a gratidõo dos 
benefícios recebidos e uma vontade sincera de sonsolar e 
amenizar o golpe recebido por Bezerra. 
E o enterro foi realizado num clima de emoçõo e consolo. À 
noite, às 19:30 hr, na sessõo doutrinária da Federaçõo Espírita 
Brasileira, surpreendentemente, Bezerra de Menezes está 
presente dirigindo a reuniõo. 

E, por um dos médiuns presentes à mesa, depois da prece inicial, é recibida uma mensagem 
da filha desencarnada, que vinha dar o testemunho da sobrevivência e a certeza de que, de 
mais alto, agora libertada e feliz, dona de mais recursos, lhe viria ajudar, mais e mais, na tarefa 
evangélica de servir e amar!” 

 

 

Luz do mundo 
(Divaldo Franco pelo espírito Amélia Rodriges) 

Este livro, narrando e repetindo as mensagens do Senhor às 
Suas gentes simples e sofridas do passado, é um convite, uma 
tentativa de entretecer um colóqui com os que sofrem, 
apresentando-lhes Jesus, o Incondicional Benfeitor, que 
permanece aguardando por nós. 
Nada traz de novo que já não se haja dito. Recorda, revive, 
atualiza feitos e palavras, cicia em musicalidade fraterna as 
expressões que conseguiram empregnar os séculos e não 
desapareceram, ora reapresentadas pelo pensamendo 
kardequiano, encarregado de erigir o templo novo da 
fraternidade universal, delimitando as fronteiras do Reino de 
Deus, indimensionais como o próprio 

Universo, que, no entento, começam no coração, na alma do homem atribulado de todos os 
tempos. 
Assim se expressa a Benfeitora Espiritual Amélia Rodrigues, pela psicografia do médium 
Divaldo Pereira Franco, no antelóquio desta obra. 

 

 



O Matuto 
        (Zíbia Gasparetto pelo espírito Lúcius) 

Um matuto que não sabia ler nem escrever, herdeiro de 
enorme fortuna, parecia presa fácil para o advogado que 
pensava em ludibriá-lo e para o tio que, julgando-o morto, 
pretendia ficar com a herança. Os fatos porém surpreenderam 
a ambos. Este romance de agradável e proveitosa leitura, 
também nos faz meditar e compreender mais as lutas  da vida, 
encorajando-nos a manter a confiança na grande bondade e 
inteligência de Deus. 

 

O Monte Cinco (livro nao-espírita) 
     (Paulo Coelho) 

“- O que é um profeta?  
- Alguém que continua a escutar as mesmas vozes que ouvia 
quando era criança. E aina acredita nelas. Dessa maneira, 
pode saber o que os anjos pensam. 
Por vezes o mundo parece estar a conspirar contra nós. É 
nessas alturas que perguntamos: “Porque é que isso tinha de 
me acontecer a mim?” Perante o inevitável, muitos ficam 
destroçados e alguns ficam fortalecidos. Contudo, os mais 
sábios são aqueles que aprendem. Inspirado numa breve 
passagem biblíca, O  Monte Cinco conta a história do profeta 
Elias e oferede uma valiosa lição  

de esperança para os nossos tempos. Num mundo regido por superstições, conflitos 
religiosos e tradições profundamente enraizadas, o jovem profeta deverá enfrentar diversas 
tribulações que o conduzirão a um definitivo frente-a-frente com Deus. 

 

Não será em 2012. Chico Xavier revela a data-limite do velho mundo. 
     (Marlene Nobre e Geraldo Lemos Neto) 

Este livro contém artigos publicados no jornal Folha Espírita, e 
tem por finalidade divulgar o que o maior medium da história 
humana – Chico Xavier – revelou sobre a data-limite do velho 
mundo. Geraldo Lemos Neto conta tudo o que ouviu do 
médium sobre o assunto, em 1986. Marlene Nobre relembra a 
entrevista de Chico à Folha Espírita, em 1992, com revelações 
sobre o papel do Brasil na Nova Era. Saíram a campo por um 
dever de consciência, e creem poder contribuir, embora 
modestamente, para o alerta que se faz necessário aos irmãos 
da Casa Planetária, quanto à responsabilidade individual e 
coletiva na manutenção da Paz – única condição de ascensão 
espiritual para a humanidade. 

 

 

 

 



         Nosso Lar 
(Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz) 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca é tarde para amar 
     (Eulinir de Fátima S. T. de Aquino pelo espírito 

Augusto César) 

Ao longo dos séculos, Deus vem mostrando à humanidade que 
viver em comunidade é o único caminho para que a evolução 
não seja apena um “crescimento solitário”. E, a família é o 
princípio que fundamenta os alicerces deste viver junto. 
Entender isto, às vezes, leva muito tempo, consome muitas 
experiências. 
Ausgusto César, o autor espiritual e protagonista principal 
desta obra, não foi exceção. Só entendeu a importância da 
família, na construção da nossa evolução, após sua partida 
para a Pátria Espiritual. 
Recebeu, como muitos, a oportunidade de renascer em uma  

família simples e honesta, que lhe ensinou a importância de viver intensamente os 
ensinamentos de Jesus. Não entendeu, queria mais. Riquezas e poder eram os seus objetivos 
e os conquistaria a qualquer custo. Outra oportunidade lhe foi dada: a constituição de uma 
nova família que tinha tudo para ser maravilhosa, se não fosse sua ambição. Destruiu tudo. 
Mas o amor divino está pronto a lhe dar mais uma oportunidade... 

 

 

Planeta Terra em transição. 
(Izoldino Resende pelo espírito Ismael) 

Esta obra começa com a preparação para a chegada do 
Consolador, com o objetivo de trabalhar o planeta para a 
transição planetária, que começou no período das guerras 
mundiais. Nessa ocasião, cerca de dez milhões de espíritos 
foram deportados para mundo primitivos. 
O século XX foi marcado, na Terra, com grandes tragédias 
naturais, ceifando a vida de milhões de pessoas. Dois terços 
da população terreste serão deportados para mundos 
inferiores, e um terço virá de outros mundos superiores até o 
fim da transição. Espíritos siderais, trazendo experiências em 
transição planetária, encarnar-seão na Terra, alavancando o 
progresso moral e  

intelectual do planeta. Com o esvaziamento das regiões trevosas, espíritos inferiores estarão 
tendo suas últimas oportunidades de reencarnarem na Terra. 
Estamos vivendo o grande momento da transição planetária 

 

 



Quando a vida escolhe 
(Zíbia M. Gasparetto pelo espírito Lucius) 

O homem acredita numa grande ilusão: que a vida seja algo 
separado dele, mas a realidade mostra que cada um é a 
própria vida se tornando gente. Portanto quando você escolhe 
é a vida escolhendo você. A vida jamais erra.  
Assim, seja qual for a decisão que você venha a tomar, no fim 
perceberá que todos os caminhos estavam certos. 
José Luiz, um jovem carioca, estudante de Direito, namora a 
jovem Suzane. Um amor puro e profundo. Porém para subir 
na vida ingress num casamento de conveniência com Maria 
Helena. 

Mas como José Luiz amava Suzane propôs a ela uma relação extraconjugal. Certamente ela 
não aceitou e suas vidas se separaram.  
José Luiz e Maria Helena tiveram dois filhos. Após 25 anos de procura por Suzane, ele 
descobre que ela havia morrido. Uma tarde ela vai ao cemiterio onde Suzane esta enterrada 
e conhece Luciana, filha de Suzane. Após conversas ele descobre que Luciana é sua filha. 
Luciana passa a orientar o pai sobre questões ligadas à moral e à espiritualidade. 

 

 

Os Reckenstein  
(Wera Krijanowskaia do espírito Conde J. W. Rochester) 

“O antigo conde John Wilmot tem muito a dizer e sabe fazê-lo 
com indiscutível competência, ao jogar com a emoção do leitor 
e envolvê-lo com a trama de suas histórias. Há sempre o qeu 
aprender nelas quanto às mais secretas motivações dos seres 
humanos, no longo trajeto que vai de nossas origens até os 
mais remotos cimos da evolução. 
Na sutileza de seu toque pessoal, Rochester não precisa 
tornar óbvia demais a sua pregação moral, segundo as antigas 
técnicas literárias; ele prefere mostrar, na ação de suas 
personagens, que a prática do mal não é nada inteligene, de 
vez que nos põe em choque com as leis divinas, quando, ao 
contrário, podemos mais comodamente, seguir com elas, no 
rumo da perfeição a que temos direito”.  

Texto extraído do jornal SEI, de 15/10/88 por Hermínio Miranda. 
 

Revelações de um adolescente... Aprendi com o além! 
(Sônia Tozzi H. Rodrigues pelo espírito irmão Ivo) 

Ao sairmos da infância rumo à adolescência, não raro nos 
perdemos no desejo quase pueril de conquistar o mundo 
através da satisfação dos nossos desejos físicos.  
Nesse período da adolescência, que em nossa sociedade é 
marcado quase que apenas pelo ingresso na “delinqüência”, 
nós jovens, nos concentramos demasiadamento em nosso 
próprio umbigo. O outro..., o resto..., nosso processo de 
individualização e aperfeiçoamento enquanto seres 
portadores dum espírito em evolução, que necessita retoques, 
deixamos para não sei quando.  
A história aborda o comportamento das famílias  

principalmente dos jovens - na sociedade brasileira atual. A educação 
social atual, segundo padrões aceitos pela sociedade, dita comportamentos  
controvertidos. Pouco valor se dá à moral e ensina-se que o "legal" é a perversão. Marcelo, 
personagem central deste romance, motoqueiro, surfista e curtidor da vida, também vai neste 
embalo.Bebe todas, expressa-se em gíria da pesada e entra no mundo das drogas. Numa 
festa da pesada, parte desta para outra melhor. A angústia da família pela perda do filho 
amado, que morre antes de completar 18 anos. 



 

 

    Roma e o evangelho 
    (D. José Amigo y Pellícer) 

O Livro “Roma e o Evangelho”, que foi compilado por D. José 
Amigo y Pellícer contêm os estudos filosóficos-religiosos e 
teóricopráticos feitos pelo Círculo Cristiano Espiritista de 
Lérida, na Espanha, em 1874, e por não poderem conciliar a 
estreiteza da Igreja de Roma com a largura da obra traçada 
por Deus, sentiam que algo de humano precisava ser 
removido – e que o Espiritismo devia ser o motor de tal 
depuração do Evangelho de Jesus Cristo 
Estudo apurado sobre a essência do Evangelho revivescido 
pela Doutrina Espírita e aquele difundido pelo 
convencionalismo da Igreja Romana. Toda a conceituação do 
Espiritismo refulge na coerência do livre pensar e no bom 
senso de seus ensinos, identificados com a pureza do 
Cristianismo nascente.  

São 39 comunicações dos Espíritos Superiores sobre os novos tempos da fé raciocinada, 
pelo advento do Consolador prometido por Jesus. 

 

 

Saúde e Espiritismo. Campos de Força, Mediunidade, 
  Sexualidade e Abordagens na Prática Médica. 
 (Associação Médico-Espírita do Brasil) 

Neste livro você encontra temos como: Psicobiofísica: Novo 
Paradigma, de Hernani Guimarães Andrade; Operações 
Mentais e Como o Cérebro Aprende, de Núbor Facure; Cristais 
de Glândula Pineal, Semicondutores Cerebrais, de Sérgio 
Felipe de Oliveira; Fenômenos Anímicos e Mediúnicos, sua 
Estruturação Biopsicológica, de Jorge Andréa; Regressão de 
Memória a Traumas de Vida Intra-uterina, de Juliane P. Peres 
e Maria Júlia P.Peres; Obsessões e Psicopatologias, de 
Marlene R.S. Nobre; Homossexualismo: Desafios em 
Psicoterapia, de Roberto Lúcio V. Souza; S´ndrome do Pânico 
na Visão Espírita, de Jair Rodrigues  

de Paulo e outros, Transplantes, Eutanásia, Clonagem etc. O fio condutor de todos eles é a 
visão holística do novo homem e de sua saúde que emerge dos paradigmas espíritas. 

 

 

      Sementeira de Bençãos 
      (Wagner Gomes da Paixão por diversos espíritos) 

Este livro é um repositório de sabedoria espiritual e orientação 
genuinamente espírita-cristã.  
Constituído de páginas diversas recebidas em reuniões 
públicas do Grupo Espírita da Benção ou alhures, mereceu a 
organização do bemfeitor Emmanuel, que o apresenta em 
notas fraternais e inspiradoras.  
Os benfeitores e amigos do Mais Alto que assinam as belas 
páginas que o compõem, já são, em sua maioria, velhos 
conhecidos de nossa Comunidade: Bezerra de Menezes, 
Meimei, eurípedes Barsanulfo, André Luiz, Irmão X, Honório 
Abreu, Scheilla, dentre tantos outros. 



      Sempre há uma esperança 
      (Eurípedes Kühl pelo espírito Roboels) 

Obra narrada por um espírito protetor, comumente conhecido 
por “Anjo da Guarda”. Um relato cativante, envolvente e 
profundamente emocionante, fazendo-nos raciocinar sobre 
muitos aspectos e temas da vida e do outro lado (espiritual). 
São relatos sobre a força da fé, o poder da oração, os 
caminhos dolorosos de doenças cruéis, como AIDS, os 
enganos da eutanásia, o uso incorreto da mediunidade, as leis 
perfeitas da reencarnação, corrigindo erros do passado, o 
valor da caridade e sentimento antagônicos como o amor e 
ódio. 
Sua protegida, a personagem principal Daren, tem por lema 
subir na vida, obter sucesso e fotnuna a quaisquer preços, 
utilizando de sua beleza física, nem que tenha de fazer outros 
sofrerem. Seu  

protetor também sofre. Só com muita paciência e orações, ele poderá ajudá-la. Mas será que 
ele conseguirá? 
Esse livro é linitivo poderoso para abrandar o sofrimento dos aflitos com as dores físicas, 
morais e espirituais. É uma luz para os que anseiam por explicações cabíveis dos seus 
porquês. É uma obra fascinante, que nos ajuda a ver a vida com olhos de esperança e ter a 
certeza de que, por trás de todo sofrimento SEMPRE HÁ UMA ESPERANÇA 

 
 

     Sem medo de vencer (livro nao-espírita) 
    (Roberto Shinyashiki ) 

Neste livro, o psiquiatra Roberto Shinyashiki mostra-nos, com 
objetividade, alguns dos mecanismos que levam o ser 
humano a realizar-se.  
O sucesso de pessoa pessoa tem sido avaliado por padrões 
de reconhecimento social. 
A pessoa de sucesso é aquela admirada pelos outros, ainda 
que isso custe sua própria felicidade. A realização de uma 
laranjeira é produzir laranjas, e não procurar uma forma de 
criar maçãs. 
Também o ser humano, o verdadeiro sucesso baseia-se em 
realizações que emanan de sua essência, e não 
simplesmente atender às expectativas dos outros.  

Sem Medo de Vencer comprova que a vitória está dentro de cada um de nós. E mostra como 
é possível obter êxitos que desejamos no trabalho, no amor e na vida espiritual, a partir do 
respeito por nossa capacidade interior.  
O sucesso é a realização de sua essência. VENCER É SER. 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Solar de Apolo 
     (Zilda Gama pelo espírito Victor Hugo) 

O SOLAR DE APOLO nos faz regredir ao ano de 195 D.C junto 
a cidade grega de Sicione, pequena cidade do Peloponeso, às 
margens do golfo de Corinto e província do Império romano 
do qual a Grécia fazia parte. 
Embora o Cristianismo fosse tolerado nas províncias, a 
religião predominante era o culto aos deuses, com frequência 
inusitada aos santuários de Delfos e Elêusis. 
O relato possui uma sequência de fenômenos mediúnicos e, 
no final, há a modificação do solar de Apolo para Solar de 
Jesus, sucedendo o do luminar dos deuses mitológicos – 
apolo – consagrado às artes e à medicina – para Cristo, que é 
o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para guia e modelo. 

 

 

       Somos seis 
       (Francisco Cândido Xavier pelo espírito Caio  

      Ramacciotti etc.) 

Dois jovens pereceram em incêndio de grandes proporções, 
outros dois afogados, enquanto que apenas dois de morte 
natural. Muitos dos rapazes e moças, citados nas mensagens 
dos seis jovens, partiram da Terra, vitimados por acidentes 
de trânsito.  
Agora, suas mensagens confortam a família, esclarecem 
sobre a vida imortal e orientam sobre a importância do 
auxílio fraterno, enquanto na terra, preparando-se assim, 
para a desencarnação sem traumas. Wilson William Garcia e 
Volquimar Carvalho dos Santos foram as vítimas do trágico 
incêndio do edifíco Joelma, em São Paulo, pouco antes das 
9 horas da manhã do dia primeiro de f 

evereiro de 1974. O livro apresenta também uma entrevista com Chico Xavier, tratando do 
assunto morte de crianças e jovens. 
 

        Só o amor é real 
        (Brian Weiss) 

Mistérios da mente e da alma. Vidas passadas que 
permanecem dentro de nós. A surpreendente experiência de 
um psiquiatra com seus pacientes. Uma mensagem que 
pode mudar o mundo. 
Em Só o amor é real, Dr. Weiss revela que cada um de nós 
possui alguém que nos acompanha pela eternidade. Alguém 
que já tivemos a felicidade de reencontrar ou que está à 
nossa procura, porque fomos destinados, para sempre um ao 
outro. 
Elisabeth é uma joven e bonita mulher que inicia uma terapia 
de regressão por sofrer de melancolia e por conta de muitos 
relacionamentos fracassados. Com a ajuda de Dr. Weiss, 
penetra em suas vidas anteriores e começa a entender seu 
presente. 
Simultaneamente, o Dr. Weiss tem como paciente um rapaz 

chamado Pedro, também passando por sérios conflitos emocionais e procurando respostar 
na terapia de regressão. No entando, ao relatar suas vidas passadas, descrevem os 
mesmos fatos com incrível coincidência de detalhes e demostram experimentar as mesmas 
emoções. 



 
     Todos os animais merecem o céu 
     (Marcel Benedetti) 

Quem nunca sentiu um afeto sem limites por um animal, 
conviveu com seu companheirismo ou se vê constantemente 
inquerindo o porquê da presença dos animais em nossas 
vidas? 
Neste romance espírita, conhecemos o sistema reencarnatório 
dos animais, suas percepções e sua inteligência – além da 
hierarquização das espécies, suas funções, objetivos e 
evolução em busca da individualidade. 
O autor (médico-veterinario), Marcel Benedeti, faz essa 
„viagem“ conosco, admirando, conhecendo e se emocionando 
com a trajetória de seus personagens, numa linguagem 
simples e contagiante. 

„Todos os animais merecem o céu“ nos é uma leitura confortante, pois mostra como nossos 
animais de estimação estão constantemente se reencarnando entre nós, aproveitando do 
nosso convívio para seu progresso espiritual. 
Vencedor do Consurso Literário Joao Castardelli 2203-2004 promovido pela Fundação 
Espírita André Luiz é um dos sucessos editoriais da Mundo Maior Editora 

Ariadne Gattolini 
 
 

 
 

A verdade de cada um. 
   (Zibia Gasparetto pelo espírito Lucius) 

Diante de certos fatos, a pretexto de fazer justiça, invadimos a 
intimidade dos outros imaginando como as coisas teriam sido. 
Nessa fantasia, criamos ligações com pessoas, atraímos 
problemas desnecessários, colocamos em risco nosso bem-
estar. 
Porém a magia da vida, ignorando nossos desafetos, vai aos 
poucos revelando aspectos daqueles fatos, muito diferentes 
do que favíamos imaginado, fazendo-nos perceber a 
precariedade do nosso julgamento, ensinando-nos a não 
invadir os outros e a respeitar A VERDADE DE CADA UM. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 Presença espírita no230          Presença espírita no231   
 maio/junho 2002      julho/agosto 2002 
 
 
 
 

 
Presença espírita no232         Presença espírita no233

 setembro/outubro 2002        novembro/dezembro 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Presença espírita no234             Presença espírita no230 
   janeiro/fevereiro 2003                 março/abril 2003 
 

 


