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Apresentação
Quando compartilharmos o melhor que pudermos oferecer, a trajetória da vida criará condições para a vitória sobre as imperfeições que ainda trazemos.
O roteiro de inspiração para alcançar o êxito é o Evangelho
de Nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos ampara e
auxilia, a fim de que possamos nos transformar em alegria
e paz para a vida dos que nos cercam.
O amor do Pai é a única certeza que temos e Ele, com Sua
inteligência superior, nada faz que contradiga a sabedoria.
É para ela que devemos nos voltar, cooperando com Suas
determinações sábias e justas sobre a nossa transformação, bem como a da própria Terra.

Peço licença para desenvolver algumas considerações,
sem a pretensão de trazer algo extraordinário, mas o faço
para nossas reflexões, sentindo-me ainda bastante limitado para afirmar, com autoridade, que sei de muitas coisas.

Vou partilhar alguns conhecimentos singelos, com o objetivo de demonstrar aos irmãos de caminhada que a embarcação chamada Terra não está perdida em meio às
ondas desgovernadas desse período de transição; muito pelo contrário, ela permanece firme em seu roteiro
de experiências para atingir o porto seguro da perfeição
espiritual.
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As mudanças pelas quais passamos são fundamentais nessa rota e é importante entender que as transformações
não partem de fora para dentro, mas ao íntimo de cada ser,
local mais sagrado que existe para o Pai.

Muito ainda há para ser feito nessa linha de criação, e Jesus,
trabalhador incansável, conta conosco como instrumentos
do bem e da verdade, onde estivermos. Só assim efetivaremos os objetivos que estão determinados para nós e para
o mundo.
Unidos como um só corpo e fundamentados por essa perspectiva de crescimento, construiremos o Reino dos Céus
divulgado pelo divino Rabi há mais de dois mil anos, sobre
o qual Ele deu o testemunho do mais perfeito processo de
evolução: “Que vos ameis uns aos outros, assim como eu
vos amei”.1

Com estes propósitos, convido-os, meus queridos, para
mais uma caminhada de reflexões e apontamentos, lembrando sempre que todos somos apenas “ciscos” nesse
movimento de renovação; se existe alguém que merece a
congratulação direta por qualquer vitória, é o Cristo e é
para Ele que devemos depositar todas as conquistas, passadas e futuras.
Talvez muitos amigos aguardem de mim um trabalho excepcional, com revelações e fenômenos extraordinários,
mas, na verdade, o meu intuito singelo é despertar a capacidade espiritual do homem para transformar sua vida
num campo onde Deus possa se manifestar.
1 João, 15:12.
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Nessa empreitada, Cidália2 representa uma melodia de paz
e segurança ao meu espírito necessitado. É como um anjo
a me dirigir e orientar, acolher e amparar, dando-me força
e sustentação diante dos propósitos no bem e na prática
da caridade que me cabem desempenhar. Ela é um espírito ligado ao meu pelas portas dos sentimentos nobres,
criando um elo que se perde nas longas jornadas que trilhamos juntos, construindo vínculos de amor mútuo que
nos unem na eternidade.
Chico Xavier
Belo Horizonte, agosto de 2015.

2 Cidália Batista – Segunda esposa de João Cândido Xavier, pai de Chico. A primeira
medida dela foi recolher os nove filhos do primeiro casamento de João, dispersos pelas
casas de parentes e amigos. As vidas de Chico Xavier, Marcelo Souto Maior, capítulo 24.
12

Quando compartilharmos o melhor
que pudermos oferecer, a trajetória da vida criará condições para a
vitória sobre as imperfeições que
ainda trazemos.

2
O sentimento
deve ser a base
dos trabalhos
do espiritismo

Uma noite se abate sobre a humanidade trazendo a sensação de insegurança mesclada pela desesperança. São estados emocionais que a maioria alimenta por perder a ilusão
de uma felicidade cujos fundamentos se encontram fora da
simplicidade da vida proposta por Aquele que andou pela
Terra sem ter um travesseiro para descansar a cabeça e
sem nenhuma garantia oferecida pelas riquezas do mundo. Toda a Sua vida foi e é sustentada na comunhão com a
Fonte Eterna da sabedoria.

A exemplo Dele, é chegada a hora de despertar a essência
da natureza espiritual, que não deve se identificar com as
forças passageiras pelas quais a maioria tem dirigido seus
anseios. A fé bruxuleante e frágil, fundamentada nos interesses e no ganho fácil, deixará de ser a diretriz das consciências despertas pelos propósitos elevados.
As balizas que estruturarão as novas etapas da vida na
Terra estão nas mãos dos que estão despertos para a verdade universal que marca a implantação dos valores e
qualidades característicos da regeneração. Essa verdade
é composta pela realidade do espírito imortal, pela reencarnação, pela imortalidade da alma, pela pluralidade dos
mundos, entre outros vários princípios que regem a vida
em toda parte.
Enquanto as últimas horas dessa madrugada correm para
determinar escolhas e definir a ordem individual e coletiva, o amanhecer de um dia já imprime o destino funcional
para o mundo, num clima de paz e harmonia como determina Jesus.
As fases de implantação dos conhecimentos espirituais e do exercício livre e consciente da mediunidade se
16

efetivaram, já apresentando as colheitas mais abundantes
nesses setores. O Jardineiro Celeste percebe que as primeiras florações se apresentam nos corações dos que foram
preparados pelas experiências evolutivas e revelações espirituais trazidas por Ele, para esse fim.
Se o desenvolvimento do ser se fundamentava nos conhecimentos adquiridos no mundo que o cerca para tocar a
intimidade, atualmente, as forças da verdade devem surgir
da fonte da própria vida que permanece em cada um.

Hoje, a Doutrina Espírita busca a vivência e a exemplificação baseadas no despertar do sentimento que se estabelece no espírito, fonte inspiradora dos reais valores e não
mais na órbita dominante do raciocínio. Nessa inversão de
experiências, é o sentimento reto que dirigirá os pensamentos para que o sentir seja o fundamento das verdades
espirituais, as quais até hoje se estabeleciam nas matrizes
da razão. A espiritualidade passa a nascer da intimidade
afetiva do ser, base da sua verdadeira origem.
Cidália, minha segunda mãe na última encarnação, é
companhia inseparável nesta nova empreitada. Fomos
preparados para dar continuidade aos programas de desenvolvimento do Consolador Prometido1 nesta fase de
desenvolvimento do orbe.

Nessa nova proposta, aguardamos as orientações dos instrutores quanto aos trabalhos a serem efetivados junto aos
encarnados que estariam sob nossas responsabilidades
mais diretas.

1 João, 14:26 – “Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu
nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho
dito.”.
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Uma delas é a troca de papéis entre aquele que foi meu
mentor espiritual na última encarnação e eu. No passado,
o amado mentor me chamava constantemente à razão e,
agora, minha tarefa se fundamenta no desenvolvimento do
sentimento junto ao seu coração.

Partimos de nossa cidade sideral rumo à implantação dessa empreitada a fim de que se cumpra a edificação do Espírito da Verdade prometido pelo Mestre e, conforme Suas
palavras, a realidade do espírito não seria perceptível pela
ciência de nossos tempos, demostrando que “estaria em
vós, mas o mundo não o veria”2.

2 João, 14:17 – “O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê
nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós”.
18

A espiritualidade passa a nascer
da intimidade afetiva do ser,
base da sua verdadeira origem.

6
Influências
do passado
na nova
personalidade

Estava empenhado na aproximação mais ostensiva junto a
Lucas. Acostumado a trabalhar mediunicamente com ele
quando encarnado (mas, agora, em perspectiva inversa),
procurei introduzir minhas vibrações pessoais com mais
objetividade em seu psiquismo a fim de criar o clima adequado aos serviços que iniciaríamos dali para frente.
Ele renascera numa expressiva cidade brasileira, que omitiremos o nome para preservar-lhe a liberdade de movimentação necessária junto aos compromissos que a vida
material exige. Passamos a trocar algumas impressões de
ordem mental, criando um diálogo interior que facilitasse
o intercâmbio mais expressivo entre os corações.

Seus pais são comprometidos com o movimento espírita,
o que é muito favorável às nossas intenções de parceria.
Como ainda se encontra na juventude, elaboramos a tarefa
dentro de passos harmônicos e cuidadosos para não lhe
causar problemas de ordem física, social ou familiar.

Cidália me auxiliava diretamente, pois ela também estava
ali com o intuito de se aproximar da família que, na minha última encarnação, me foi muito cara1. Meus pais estavam interligados nessa empreitada, pois haviam retornado ao mundo físico para recebê-la, futuramente, como
filha2, criando, assim, uma maior intimidade e adequação
de suas possibilidades de ação junto a esses companheiros
queridos.
Era interessante notar as características de força e personalidade que se imprimiam na nova persona de meu mentor. Eram os mesmos traços de seu patrimônio espiritual,
1 Aqui Chico faz referência a seus pais, João Xavier e Maria João de Deus, os quais já se
encontram reencarnados. (Nota do Médium).
2 Cidália se preparava para voltar como filha dos pais de Chico que, por sua vez, reencarnaram vinculados às propostas de trabalho de Emmanuel. (Nota do Médium)
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sempre tão presentes nos trabalhos mediúnicos e atividades de orientação de quando eu ainda estava na Terra.

O que mais me admirava era o senso de responsabilidade
com os compromissos de ordem espiritual e com os ensinos da Doutrina Espírita que já se destacavam em sua
pouca idade.
Sua sensibilidade intuitiva já estava bem acentuada em
função da preparação criteriosa que nossos técnicos realizaram em seu perispírito, objetivando a formação de um
corpo físico com as melhores disposições no nível de desenvolvimento psíquico.
Diferentemente do que ocorreu comigo na última existência, sua capacidade de intercâmbio espiritual não estava
tão ostensiva. Desde muito menino, eu já demonstrava
acentuada sensibilidade no contato entre os mundos espiritual e material.

Nossos trabalhos se efetivariam numa mediunidade mais
sutil desde o início, promovendo uma ligação mais forte
pela intuição, seja nas atividades de psicofonia indireta em
palestras, seja na psicografia intuitiva, sob a inspiração superior.

Na realidade, esse vínculo se acentuará cada vez mais, já
que a maturidade de muitos encarnados assim o permite, intensificando os intercâmbios mais profundos e sérios
bem como ampliando as ações espirituais no mundo físico.
Nesse padrão de amadurecimento coletivo, o que antes era
mais raro – a mediunidade ostensiva – será comum, e o
que for de ordem excepcional – curas e percepções do nível
das realizadas por Jesus e dos Seus mensageiros – estará
23

sendo desenvolvido por espíritos de destacada evolução,
os quais estão nascendo, aos poucos, em todos os recantos do planeta para estabelecer as mudanças de comportamento com as quais o orbe realizará sua subida aos planos
mais elevados da vida.

Assim, além de dar continuidade ao trabalho com nosso
querido Lucas, estou mais presente na esfera física atuando decisivamente junto aos companheiros para que a Doutrina Espírita caminhe em direção ao novo ciclo de trabalhos e propósitos para a humanidade.
O período de crise pelo qual o planeta passa visa a mudar o
padrão dos valores em todos os setores da sociedade, promovendo a melhoria na qualidade de vida no plano físico,
que atingirá características similares às que hoje regem as
colônias espirituais mais próximas da Terra, nos campos
de espiritualização.

Essa meta superior abrirá caminho para que nos voltemos
aos objetivos nobres do Pai, propostos pelo Mestre, à atual
conjuntura da vida planetária.
Deus sabe direcionar todos os passos para chegarmos a
essas metas e nos pede a adesão consciente aos princípios
que regem o Universo. É uma caminhada que deve ser feita
individualmente.
A condição de dependência espiritual caracterizada pelas
mentes infantis não será mais o perfil dos homens que,
estando amadurecidos no âmbito coletivo, serão espíritos
mais responsáveis e independentes quanto ao que devem
fazer em relação a si mesmos e aos compromissos que a
vida lhes apresentar.
24

Nesse
padrão
de
amadurecimento
coletivo, o que antes era mais raro – a
mediunidade ostensiva – será comum, e
o que for de ordem excepcional – curas
e percepções do nível das realizadas por
Jesus e dos Seus mensageiros – estará
sendo desenvolvido por espíritos de
destacada evolução, [...].

SEGUNDA PARTE

Chico Xavier responde

1

1. Chico, o que vem a ser a Data Limite tão comentada
hoje e que estabelece o ano de 2019 como marco de
regeneração da Terra?
Em conversa junto a querido amigo do coração, entre tantos afetos já fundamentados, pude discutir algumas expectativas relatadas pelo nobre espírito de Emmanuel, referentes às possibilidades de a Terra ter seus objetivos de
regeneração envolvidos em duas possibilidades. A primeira seria com muitas dores e sofrimentos – decorrentes das
violências coletivas e individuais – e a segunda seria seguir
o programa que está de acordo com os propósitos de harmonia do Evangelho.
Nosso querido Mestre deixou traçada toda uma linha de
condutas para que todos nós – seus irmãos perante o Pai –
optemos por beber um cálice diferente daquele escolhido
na época em que Ele aqui esteve e que representou dores
e ilusões para as experiências humanas, marcando um roteiro de aflições como forma de lapidar e educar nossos
espíritos.
Por isso mesmo, recordo com clareza as palavras do nosso
querido mentor, repassadas a mim na última existência, de
que o sublime Governador estabeleceu uma data limite – o
ano de 2019 – para que os homens pudessem se respeitar, tanto em nível de nações quanto individual, e se amar
como irmãos de uma única casa planetária. Optando por
tal conduta, habilitamo-nos a ser acolhidos por irmãos de
1 Segue, aqui, uma série de perguntas realizadas pelo médium Samuel Gomes ao Chico.
Estas podem ter sido inspiradas pelos próprios espíritos responsáveis pela obra com a
finalidade de complementar as informações.
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outros orbes que se encontram prontos a nos ajudar no
ajustamento com a harmonia que rege todos os seres.
Agora que as coisas se ajustam à segunda possibilidade
a caracterizar-se pela tolerância humana recíproca, reafirmo que a data estabelecida pelo Cristo esteja mesmo
chegando, e a Sua determinação é de que, a partir daí, a
coletividade humana encontre nos solos do nosso orbe-educandário a paz que rege a vida universal.
Para isso, devemos estar atentos ao compromisso de abraçarmos o bem em nossa vida, principalmente nos aspectos
religiosos e espirituais que cada um elege para sua vida.
Precisamos fazer a nossa parte no concerto projetado pelo
Orientador Maior, principalmente porque ainda não assumimos responsabilidades mais expressivas na sustentação
das propostas elevadas que dizem respeito ao futuro de
nossa morada.
7. Como interpretar as lutas morais e políticas que o
Brasil tem passado, a movimentação migratória dos
fugitivos das guerras, as mudanças na Europa e em outras nações?
Jesus afirmou que todas as estruturas humanas que forem
inadequadas serão derrubadas. Assim, todas as distorções
dos interesses humanos terão que se adequar às condições
que proporcionam equilíbrio e harmonia.
A humanidade terá que abrir mão do egoísmo milenar acolhendo os corações em sofrimento para dar a eles os recursos que cada um pode oferecer. Não só os povos mais desenvolvidos materialmente podem intervir, doando abrigo,
proteção, escolaridade e recursos financeiros. Quaisquer
29

ações a favor do acolhimento dos que sofrem como a solidariedade, a humildade, a fraternidade e a compaixão nos
proporcionarão valores da alma por meio das trocas benéficas que acontecem nessas circunstâncias.
Com relação ao Brasil, deveremos mudar a forma de agir
no dia a dia, evitando ocultarmos – até de nós mesmos – as
mazelas morais que sustentamos e viver a ética do espírito verdadeiramente. Imprescindível incorporar a moral do
Cristo para abraçamos a condição de coração do mundo
e pátria do Evangelho perante nós mesmos, para depois
refleti-la como nação.
Na terra do cruzeiro, os princípios morais dignos e a transparência nas ações devem estar presentes em todos os setores da atuação humana para que haja o equilíbrio das
coisas. Chega ao fim o tempo das intenções maldosas, parciais e repletas de vantagens pessoais.
Quanto às mudanças nas regiões da Europa e de outras
nações – mais diretamente responsáveis pelo desenvolvimento planetário –, essas alterações acontecem para que
elas intervenham no auxílio ao planeta como um todo.
Ninguém cresce isolado ou em grupos fechados e esses países têm se mantido assim por muito tempo. Necessário
quebrar os sentimentos de nacionalismos distorcidos para
abraçar o interesse de todos e fixar a melhoria de nossa
casa sideral.
Cada nação, assim como cada indivíduo, está comprometida com o bem coletivo. Chegamos a uma época em que
não dá para fechar os olhos e ignorar a dor de um ser humano que vive do outro lado do mundo, pois as palavras
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do divino Rabi quebram essa atitude quando afirmam que
devemos fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a
nós mesmos.
14. Em um dos programas do Pinga-Fogo2, que foi ao
ar numa das redes de televisão, tempos atrás, você
compartilhou uma revelação de Emmanuel na qual ele
afirmava que, por volta de 2057, a Terra estaria regenerada. Isso é passível de acontecer?
Temos que acompanhar com cuidado o estado de primitividade que ainda está presente em algumas nações mais
inconsequentes, alimentando focos infecciosos de discórdias e ameaças.
Podemos afirmar que, a partir do momento em que a Terra
tem se afastado da possibilidade dolorosa de uma grande guerra mundial, o orbe estará regenerado por volta
dessa data, pois a maior parte dos espíritos profundamente
perturbados e obscurecidos pela maldade não estará mais
encarnada, nem nos planos espirituais inferiores que nos
envolvem. Até lá, grande parte da limpeza astral já terá sido
realizada, proporcionando uma melhor qualidade espiritual ao mundo, ficando apenas os espíritos mais inferiores
que possuem condições favoráveis de renovação ao longo
do tempo, bem como de crescerem de forma consciente.
Mesmo nas condições espirituais mais leves da regeneração, ainda encontraremos arestas a serem reeducadas e
problemas a serem superados até chegar a uma harmonia
que espelhe as leis do Universo.
2 Pinga-Fogo foi um programa de televisão veiculado pela extinta TV Tupi Canal 4 de São
Paulo. Estreou no ano de 1955 e terminou no início da década de 1980.
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Jesus nos disse que não ficaria pedra sobre pedra que não
fosse derrubada3, demonstrando que os comportamentos
que não seguirem o padrão de fraternidade deixarão de
existir no novo cenário no qual o bem será o propósito essencial.
Quando um planeta conquista a possibilidade de ser reconhecido como um mundo regenerado, torna-se apto
a caminhar com mais segurança e determinação para
a categoria de um mundo ditoso, como está descrito
em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu terceiro
capítulo4.
Com essas novas qualidades, estaremos prontos para sentir o que venha a ser a felicidade, tão desejada por nós, desde remota época.

3 Mateus, 24:1-2 – “E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus
discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes
tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.”.
4 O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 3, Itens 3 a 5.
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Mensagens | 11 x 15,5 cm
128 páginas

RECEITAS PARA A ALMA
Mensagens de conforto e esperança, com pequenos lembretes sobre a
aplicação do Evangelho para o dia a dia. Um conjunto de propostas que
se constituem em verdadeiros remédios para nossas almas.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
Mensagens | 11 x 15,5 cm
146 Páginas

TRILOGIA: DESAFIOS DA CONVIVÊNCIA
QUEM SABE PODE MUITO. QUEM AMA PODE MAIS
A lição central desta obra é mostrar que o conhecimento nem sempre é
suficiente para garantir a presença do amor nas relações. “Estar informado é a primeira etapa. Ser transformado é a etapa da maioridade.” Eurípedes Barsanulfo.
Wanderley Oliveira | José Mário
Romance Mediúnico | 14 x 21 cm
312 páginas

QUEM PERDOA LIBERTA
Continuação do livro “QUEM SABE PODE MUITO. QUEM AMA PODE
MAIS” dando sequência à trilogia “Desafios da Conveniência no Centro
Espírita”.
Wanderley Oliveira | José Mário
Romance Mediúnico | 14 x 21 cm
320 páginas

SERVIDORES DA LUZ NA TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
Nesta obra recebemos o convite para nos integrar nas fileiras dos Servidores da Luz, atuando de forma consciente diante dos desafios da transição planetária. Brilhante fechamento da trilogia.
Wanderley Oliveira | José Mário
Romance Mediúnico | Tamanho: 14 x 21 cm
298 páginas

SÉRIE: HARMONIA INTERIOR
LAÇOS DE AFETO
Uma abordagem sobre a importância do afeto em nossos relacionamentos para o crescimento espiritual. São textos retirados do dia a dia de
nossas experiências. Um estímulo ao aprendizado mais proveitoso e harmonioso na convivência humana.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
Autoconhecimento | 14 x 21 cm
266 páginas

ESPANHOL
MEREÇA SER FELIZ
Um estudo psicológico sobre o orgulho e sua influência em nossa caminhada espiritual. Ermance Dufaux considera essa doença moral como um
dos mais fortes obstáculos à nossa felicidade, porque nos leva à ilusão.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
Autoconhecimento | 16 x 23 cm
296 páginas

ESPANHOL

REFORMA ÍNTIMA SEM MARTÍRIO
As ações em favor do aperfeiçoamento espiritual dependem de uma relação pacífica com nossas imperfeições. Como gerenciar a vida íntima sem
adicionar o sofrimento e sem entrar em conflito consigo mesmo?
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
Autoconhecimento | 16 x 23 cm
288 páginas

ESPANHOL

INGLÊS

ESCUTANDO SENTIMENTOS
Ermance afirma que temos dado passos importantes no amor ao próximo,
mas nem sempre sabemos como cuidar de nós, tratando-nos com culpas,
medos e outros sentimentos que não colaboram para nossa felicidade.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
Autoconhecimento | 16 x 23 cm
256 páginas

ESPANHOL

PRAZER DE VIVER
Neste livro, Ermance Dufaux, com seus ensinos, nos auxilia a pensar caminhos para alcançar nossas metas existenciais, a fim de que as nossas
reencarnações sejam melhor vividas e aproveitadas.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
Autoconhecimento | 16 x 23 CM
248 páginas

DIFERENÇAS NÃO SÃO DEFEITOS
Ninguém será exatamente como gostaríamos que fosse. Quando aprendemos a conviver bem com os diferentes e suas diferenças, a vida fica
bem mais leve. Aprenda esse grande SEGREDO e conquiste sua liberdade
pessoal.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
Autoconhecimento | 16 x 22,5 cm
248 páginas

EMOÇÕES QUE CURAM
Um convite para aceitarmos as emoções como forma terapêutica de viver, sintonizando o pensamento com a realidade e com o desenvolvimento da autoaceitação.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
Autoconhecimento | 16 x 23 cm
272 páginas

AUTOCONHECIMENTO
FALA, PRETO VELHO
Um roteiro de autoproteção energética através do autoamor. Os textos
aqui desenvolvidos permitem construir nossa proteção interior por meio
de condutas amorosas e posturas mentais positivas, para criação de um
ambiente energético protetor ao redor de nossas vidas.
Wanderley Oliveira | Pai João de Angola
16 x 23 cm
291 páginas

7 CAMINHOS PARA O AUTOAMOR
O tema central dessa obra é o autoamor que, na concepção dos educadores espirituais, tem na autoestima o campo elementar para seu desenvolvimento. O autoamor é algo inato, herança divina, enquanto a autoestima
é o serviço laborioso e paciente de resgatar essa força interior, ao longo
do caminho de volta à casa do Pai.
Wanderley Oliveira | Pai João de Angola
16x23 cm
272 páginas

QUAL A MEDIDA DO SEU AMOR?
Propõe revermos nossa forma de amar, pois estamos mais próximos de
uma visão particularista do que de uma vivência autêntica desse sentimento. Superar limites, cultivar relações saudáveis e vencer barreiras
emocionais são alguns dos exercícios na construção desse novo olhar.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
16 x 23 cm
208 páginas

JESUS: A INSPIRAÇÂO DAS RELAÇÕES LUMINOSAS
Após o sucesso de “Emoções que curam”, o espírito Ermance Dufaux
retorna com um novo livro baseado nos ensinamentos do Cristo, destacando que o autoamor é a garantia mais sólida para a construção de
relacionamentos luminosos.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
16 x 23 cm
Páginas 304

APAIXONE-SE POR VOCÊ
Você já ouviu alguém dizer para outra pessoa: “minha vida é você”?
Enquanto o eixo de sua sustentação psicológica for outra pessoa, a sua
vida estará sempre ameaçada, pois o medo da perda vai rondar seus passos a cada minuto.
Wanderley Oliveira
Mensagens | 16 x 23 cm
Páginas: 152

DEPRESSÃO E AUTOCONHECIMENTO
A proposta de tratamento complementar da depressão aqui abordada
tem como foco a educação para lidar com nossa dor, que muito antes de
ser mental, é moral.
Wanderley Oliveira
16 x 23 cm
235 páginas

DESCOMPLIQUE, SEJA LEVE
Um livro de mensagens para apoiar sua caminhada na aquisição de uma
vida mais suave e rica de alegrias na convivência.
Wanderley Oliveira
16 x 23 cm
Páginas 238

A VERDADE ALÉM DAS APARÊNCIAS: O UNIVERO INTERIOR
Liberte-se da ansiedade e da angústia, direcionando o seu espírito para
o único tempo que realmente importa: o presente. Nele você pode construir um novo olhar, amplo e consciente, que levará você a enxergar a
verdade além das aparências.
Samuel Gomes
14 x 21 cm
272 páginas

A REDENÇÃO DE UM EXILADO
A obra traz informações sobre a formação da civilização, nos primórdios da Terra, que contou com a ajuda do exílio de milhões de espíritos
mandados para cá para conquistar sua recuperação moral e auxiliar no
desenvolvimento das raças e da civilização. É uma narrativa do Apóstolo
Lucas, que foi um desses enviados, e que venceu suas dificuldades íntimas para seguir no trabalho orientado pelo Cristo.
Samuel Gomes | Lucas
16 x 23 cm
368 Páginas

REGENERAÇÃO: EM HARMONIA COM O PAI
Nos dias em que a Terra passa por transformações fundamentais, ampliando suas condições na direção de se tornar um mundo regenerado. A
Terra do amanhã nos agradecerá o empenho e a dedicação que tivermos
nesse trabalho redentor em prol das criaturas humanas.
Samuel Gomes | Diversos Espíritos
Mensagens | 14 x 21 cm
223 páginas

TRILOGIA: REGENERAÇÃO
FUTURO ESPIRITUAL DA TERRA
As necessidades, as estruturas perispirituais e neuropsíquicas, o traba-lho, o tempo, as características sociais e os próprios recursos de natureza material se tornarão bem mais sutis.O futuro já está em construção e
André Luiz, através da psicograia  de  Samuel  Gomes,  conta  como  será  o
Futuro Espiritual da Terra.
Samuel Gomes | André Luiz
16 x 23 cm
344 páginas

XEQUE-MATE NAS SOMBRAS - A VITÓRIA DA LUZ
André Luiz traz notícias das atividades que as colônias espirituais, ao
redor da Terra, estão realizando para resgatar os espíritos que se encontram perdidos nas trevas e conduzi-los a passar por um filtro de valores,
seja para receberem recursos visando a melhorar suas qualidades morais – se tiverem condições de continuar no orbe – seja para encaminhá-los ao degredo planetário.
Samuel Gomes | André Luiz
16 x 23 cm
212 páginas

?

LANÇAMENTO : MAIO 2018

ESTUDO DOUTRINÁRIO
ATITUDE DE AMOR
Opúsculo contendo a palestra “Atitude de Amor” de Bezerra de Menezes,
o debate com Eurípedes Barsanulfo sobre o período da maioridade do
Espiritismo e as orientações sobre o “movimento atitude de amor”. Por
uma efetiva renovação pela educação moral.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux e Cícero Pereira
14 x 21 cm
94 páginas

SEARA BENDITA
Um convite à reflexão sobre a urgência de novas posturas e conceitos.
As mudanças a adotar em favor da construção de um movimento social
capaz de cooperar com eficácia na espiritualização da humanidade.
Wanderley Oliveira e Maria José Costa | Diversos Espíritos
14 x 21 cm
284 páginas
Gratuito em nosso site, somente em:

NOTÍCIAS DO CHICO
“Nesta obra, Chico Xavier afirma com seu otimismo natural que a Terra
caminha para uma regeneração de acordo com os projetos de Jesus, a
caracterizar-se pela tolerância humana recíproca e que precisamos fazer
a nossa parte no concerto projetado pelo Orientador Maior, principalmente porque ainda não assumimos responsabilidades mais expressivas
na sustentação das propostas elevadas que dizem respeito ao futuro do
nosso planeta.”
Samuel Gomes | Chico Xavier
16 x 23 cm
181 páginas

ROMANCE MEDIÚNICO
OS DRAGÕES
Um relato leve e comovente sobre nossos vínculos com os grupos de
espíritos que integram as organizações do mal no submundo astral.
Wanderley Oliveira | Maria Modesto Cravo
16 x 23cm
522 Páginas

LÍRIOS DA ESPERANÇA
Ermance Dufaux alerta os espíritas e lidadores do bem de um modo
geral, para as responsabilidades urgentes da renovação interior e da
prática do amor neste momento de transição evolutiva, através de novos modelos de relação, como orientam os benfeitores espirituais.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
16 x 23 cm
508 páginas

AMOR ALÉM DE TUDO
Regras para seguir e rótulos para sustentar. Até quando viveremos sob o
peso dessas ilusões? Nessa obra reveladora, Dr. Inácio Ferreira nos convida a conhecer a verdade acima das aparências. Um novo caminho para
aqueles que buscam respeito às diferenças e o AMOR ALÉM DE TUDO.
Wanderley Oliveira | Inácio Ferreira
16 x 23 cm
252 páginas

ABRAÇO DE PAI JOÃO
Pai João de Angola retorna com conceitos simples e práticos, sobre os
problemas gerados pela carência afetiva. Um romance com casos repletos de lutas, desafios e superações. Esperança para que permaneçamos
no processo de resgate das potências divinas de nosso espírito.
Wanderley Oliveira | Pai João de Angola
16 x 23 cm
224 páginas

UM ENCONTRO COM PAI JOÃO
A obra também fala do valor de uma terapia, da necessidade do autoconhecimento, dos tipos de casamentos programados antes do reencarne,
dos processos obsessivos de variados graus e do amparo de Deus para
nossas vidas por meio dos amigos espirituais e seus trabalhadores encarnados. Narra também em detalhes a dinâmica das atividades socorristas do centro espírita.
Wanderley Oliveira | Pai João de Angola
16 x 23 cm
220 páginas

GUARDIÕES DO CARMA: A VIDA DOS EXUS NA TERRA
Pai João de Angola quebra com o preconceito criado em torno dos exus
e mostra que a missão deles na Terra vai além do que conhecemos. Na
verdade, eles atuam como guardiões do carma, nos ajudando nos principais aspectos de nossas vidas.
Wanderley Oliveira | Pai João de Angola
16 x 23 cm
288 páginas

1/3 DA VIDA
A atividade norturna fora da matéria representa um terço da vida no corpo físico, e é considerada por nós como o período mais rico em espiritualidade, oportunidade e esperança.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
Ano: 2016
Formato: 16x23
Páginas: 279

O LADO OCULTO DA TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
O espírito Maria Modesto Cravo aborda os bastidores da transição planetária com casos conectados ao astral da Terra.
Wanderley Oliveira | Maria Modesto Cravo
16 x 23 cm
288 páginas

PERDÃO: A CHAVE PARA A LIBERDADE
Neste romance revelador, conhecemos Onofre, um pai que enfrenta a
perda de seu único filho com apenas oito anos de idade. Diante do luto
e diversas frustrações, um processo desafiador de autoconhecimento o
convida a enxergar a vida com um novo olhar. Será essa a chave para a
sua libertação?
Adriana Machado | Ezequiel
14 x 21 cm
288 páginas

NEM TUDO É CARMA, MAS TUDO É ESCOLHA
Somos todos agentes ativos das experiências que vivenciamos e não há
injustiças ou acasos em cada um dos aprendizados.
Adriana Machado | Ezequiel
16x23 cm
536 páginas

