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“O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes 
devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo: 
coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se 

a si mesmo, do que para vencer os outros.”

Emmanuel (Paris, 1861).

O evangelho segundo o espiritismo, capítulo 11, item 11.

Uma análise prudente dos problemas sociais na Terra 
exige o exame minucioso da influência moral do egoís-
mo nas atitudes humanas. Em todos os tempos, a raiz 
dos vícios pode ser explicada ao se estudar o comporta-
mento egoísta e o que o homem é capaz de fazer quan-
do é escravo dos seus interesses pessoais. 

Porém, não é somente no campo objetivo da vida que 
se pode perceber a ação destrutiva do comportamento 
egocêntrico. Na vida mental inconsciente, hábitos mile-
nares que governam atitudes e sentimentos são capazes 
de elaborar severas dores da alma. Os processos psíqui-
cos e emocionais mais variados guardam uma conexão 
estreita com a personalidade egoísta. Sentimentos es-
truturais que serviram para o progresso do espírito na 
caminhada evolutiva, como a culpa, a raiva, o medo, a 
tristeza e o orgulho, sofreram terríveis mutações sob a 
influência agressiva do egoísmo, transformando emo-
ções básicas e necessárias para o crescimento evolu-
tivo em estados psíquicos e emotivos geradores de 
sofrimento.
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A culpa sob o golpe do egoísmo transforma-se em re-
morso perturbador e martírio destruidor.

A raiva dirigida pelo egoísmo acomoda-se na mágoa di-
lacerante e na depressão.

O medo dominado pelo egoísmo transforma-se em in-
segurança e ansiedade viciante.

A tristeza sob a pressão do egoísmo encarcera o cora-
ção na revolta e na rebeldia.

O orgulho sob o fascínio do egoísmo atola-se nos lama-
çais da arrogância venenosa e da vaidade entorpecente.

Hoje, tais sentimentos estruturais, que foram colocados 
no homem para o bem, tornaram-se paixões corrosivas 
do sossego e da paz íntima. Vejamos:

“Será substancialmente mau o princípio originá-
rio das paixões, embora esteja na natureza?

Não; a paixão está no excesso de que se acresceu 
a vontade, visto que o princípio que lhe dá ori-
gem foi posto no homem para o bem, tanto que 
as paixões podem levá-lo à realização de grandes 
coisas. O abuso que delas se faz é que causa o 
mal.”1

Por esse motivo, estudar o egoísmo, compreender suas 
manifestações sutis na vida interior, examinar os compor-
tamentos mais prováveis na órbita de sua manifestação e 
meditar sobre a importância de usá-lo em favor da nossa 
1 O livro dos espíritos, questão 907.
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libertação torna-se uma tarefa inadiável do servidor de 
Jesus motivado pelos ideais de espiritualização e hones-
tamente disposto a edificar uma reforma íntima autêntica.

Sem dúvida, o maior desafio na trilha ascendente do 
progresso moral é enfrentar os disfarces sutis do per-
sonalismo e aprender a construir laços seguros e rea-
listas com a própria consciência, na qual se encontram 
as indicativas perfeitas para nossa libertação espiritual.

A cura do egoísmo não significa extirpá-lo, mas dar-lhe 
rota segura para que ele cumpra apenas a sua função 
educativa de preservação necessária, por meio da con-
solidação de uma autoestima abundante, que é o alicer-
ce da sanidade e do bem-estar na sociedade.

Curar o egoísmo é aprender a criar uma harmonia in-
terior entre a gritaria do ego e os chamados da cons-
ciência, é ter a coragem de olhar para nossa persona-
lidade orgulhosa e interesseira, vaidosa e repleta de 
melindres, e dar-lhe a direção divina e rica de amor. É 
reorientar nossos sentimentos para o autoamor.

Nossa personalidade egoísta só pensa em si. Em contra-
partida, o autoamor é o movimento da alma que tam-
bém pensa em si, mas sem excluir a interação com as 
Leis Paternais da solidariedade e do bem comum a to-
dos. Autoamor é, portanto, a aplicação do egoísmo com 
finalidades superiores que preenchem o coração de paz 
e alegria.

Esse processo curativo envolve reeducação emocio-
nal. Uma reforma íntima centrada no autoamor não se 
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resume em negar interesses pessoais, mas em orien-
tá-los para o equilíbrio. Reorientar nosso egoísmo a 
golpes de negação das necessidades e interesses pes-
soais é tão nocivo quanto dar vazão à carga tóxica de 
egocentrismo.

Nossa proposta nestes despretensiosos textos é exami-
nar os mais profundos mecanismos emocionais do ego-
ísmo em nossa conduta e indicar os caminhos de como 
transformá-lo em autoamor, em emoção que cura.

Primeiramente, precisamos entender que o efeito mais 
indesejável do trajeto experimentado por nós nos ciclos 
das vidas sucessivas é trazer na intimidade o roteiro de 
dor e infelicidade que nos enquadra nas provas e expia-
ções terrenas.

A conduta personalista cristalizou a paixão pela satis-
fação pessoal a qualquer preço. Hoje, quem se decide 
por uma mudança desse hábito milenar depara-se com 
dois reflexos principais: o primeiro, no campo do pen-
samento, é a nociva experiência da idealização; o segun-
do, no campo emocional, é a corrosão do sentimento de 
fé. Esses dois reflexos são extremamente entrelaçados 
e repercutem um sobre o outro, criando um clima de 
autoaversão e um profundo desconforto com nós mes-
mos sem aparentes motivos.

Mentes idealistas pensam muito no mundo, na vida e 
nas pessoas. Elas idealizam como as coisas deveriam 
ser e reagem de forma doentia quando suas expectati-
vas não são realizadas. Esse é o hábito central de quem 
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usou a inteligência para manipular o mundo em favor 
de seus prazeres transitórios. Sob indução desse hábito 
extremamente cristalizado nas engrenagens profundas 
do pensamento, o idealista que hoje se propõe a uma 
reforma interior vai experimentar dores emocionais 
na alma como carência afetiva, compulsiva necessida-
de de resolver os problemas alheios seguida de desas-
troso autoabandono, solidão dilacerante, mesmo tendo 
a convivência familiar, profissional e social; acentuado 
sentimento de frustração, mesmo quando alcançando 
os resultados possíveis; manutenção de relacionamen-
tos tóxicos baseados na dependência emocional, mágoa 
recorrente como expressão de revolta comportamental, 
severo sentimento de culpa pelo que fez e pelo que não 
fez, manifesto por meio de rigorosas autocobranças e 
penitências; medo muito intenso de situações imaginá-
rias que provavelmente nunca irão acontecer, necessi-
dade de controlar tudo e todos na tentativa de ajeitar a 
existência ao seu gosto e episódios camuflados de re-
volta contida ou agressividade. Essas dores emocionais 
geram uma sensação de desproteção perante a vida, de 
ausência de sentido para viver.

Com vivências tão dolorosas, estabelece-se um vazio 
existencial que corroí o sentimento de fé, e sem a fé, que 
pode ser comparada ao combustível do ato de viver e ao 
eixo de alinhamento da vida mental, surge a desvitali-
zação, a depressão e o desespero perante as experiên-
cias provacionais e expiatórias. Sem fé, o ato de viver se 
torna muito penoso.
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Uma mente em constante processo de idealização dis-
tancia-se da realidade. Um coração sem fé distancia-se 
da alegria de viver.

Uma mente atormentada pelos mecanismos sombrios 
da idealização e pela ausência de fé, quando deseja 
realizar uma reforma íntima, corre um risco enorme 
de tratar-se com tamanha inimizade ante as dores da 
alma, que sua proposta de melhoria poderá produzir 
agressões à saúde psíquica.

A recomendação de uma transformação sob o escudo 
do autoamor suaviza esses reflexos e estimula a ca-
minhada. O autoamor é protetor. Quem se trata com 
acolhimento, mesmo reconhecendo suas imperfei-
ções, aumenta suas chances de melhora e faz uso de 
duas medicações essenciais para sua cura: a adequa-
ção do pensamento à realidade e o ajuste emocional à 
autoaceitação.

Se aprendermos a direcionar o pensamento para a ilumi-
nação espiritual, o idealismo improdutivo converte-se em 
autoconhecimento. 

Se esforçarmo-nos por uma reeducação emocional bem 
orientada, a descrença na alegria de viver transforma-se 
em impulso de autotransformação, e quem se aprimora 
em autoconhecimento, aplicando-o para sua autotransfor-
mação, alcança, inevitavelmente, a conduta do autoamor.  

Egoísmo à luz do autoamor significa cuidar de si, pen-
sar em si e olhar por si, sempre tomando por base o 
bem, não somente o seu, mas o de todos, na perspectiva 
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da realidade, dentro do possível. Quem aprende a se 
amar utiliza o egoísmo da forma mais sublime para a 
qual ele foi criado. Curar o egoísmo é dar-lhe finalidade 
libertadora.

No texto de abertura desta seção, Emmanuel refere-se 
à coragem, como destaca em: “O egoísmo é, pois, o alvo 
para o qual todos os verdadeiros crentes devem apon-
tar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem.”. Sim, 
é verdade! Transformar egoísmo em autoamor exige 
coragem. A coragem de nos testar, de experimentar, 
de arriscar reconhecer nossos limites verdadeiros, de 
entender a natureza dos nossos sentimentos e ousar 
condutas que nos protejam do emaranhado de nossas 
próprias plantações na sementeira da vida.

Essa cura interior vai nos exigir tratar das três princi-
pais feridas evolutivas da alma: o sentimento de infe-
rioridade, a sensação de desamparo e a cruel realidade 
de nossa falibilidade.

O remédio está muito bem indicado nas receitas subli-
mes do Evangelho de Jesus. Cabe a nós usá-lo na dose 
certa. Na enfermaria das experiências da vida, somos 
seres doentes em busca de nossa própria alta médica, 
dispostos a renovar os caminhos em busca do progres-
so e da felicidade.

A esperança que alimenta nosso ideal de servir e amar 
é a de que os apontamentos desta obra possam coope-
rar de alguma forma com o tratamento de nossas enfer-
midades da alma.
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Que Deus, em Sua infinita bondade e amor, nos abençoe 
a todos com muita alegria e paz na alma.

Acolho a todos com meu abraço afetuoso.

Ermance Dufaux, julho de 2013.
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ESPANHOL INGLÊS

PRAZER DE VIVER

Neste livro, Ermance Dufaux, com seus ensinos, nos auxilia a pensar ca-
minhos para alcançar nossas metas existenciais, a fim de que as nossas 
reencarnações sejam melhor vividas e aproveitadas.

Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
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DIFERENÇAS NÃO SÃO DEFEITOS

Ninguém será exatamente como gostaríamos que fosse. Quando apren-
demos 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
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AUTOCONHECIMENTO

EMOÇÕES QUE CURAM

Um convite para aceitarmos as emoções como forma terapêutica de vi-
ver, sintonizando o pensamento com a realidade e com o desenvolvimen-
to da autoaceitação.

Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
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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.
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16 x 23 cm
291 páginas

7 CAMINHOS PARA O AUTOAMOR

O tema central dessa obra é o autoamor que, na concepção dos educado-
res espirituais, tem na autoestima o campo elementar para seu desenvol-
vimento. 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.
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272 páginas
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AMOROSIDADE: A CURA DA FERIDA DO ABANDONO

Uma das mais conhecidas prisões emocionais na atualidade é a dor do 
abandono, a sensação de desamparo. Essa lesão na alma responde por 
larga soma de aflições em todos os continentes do mundo. Não há quem 
não esteja carente de ser protegido e acolhido, amado e incentivado nas 
lutas de cada dia.

Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
16x23 cm
336 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, des-
tacando que o autoamor é a garantia mais sólida para a construção de 
relacionamentos luminosos.

Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux 
16 x 23 cm
Páginas 304

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

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 pas-
sos a cada minuto.

Wanderley Oliveira
Mensagens | 16 x 23 cm
Páginas: 152

TRILOGIA: REGENERAÇÃO

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 cons-
truir 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 primór-
dios 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 ínti-
mas para seguir no trabalho orientado pelo Cristo.

Samuel Gomes | Lucas
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368 Páginas

TRILOGIA: REGENERAÇÃO

REGENERAÇÃO: EM HARMONIA COM O PAI

Nos dias em que a Terra passa por transformações fundamentais, am-
pliando 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

FUTURO ESPIRITUAL DA TERRA

As necessidades, as estruturas perispirituais e neuropsíquicas, o traba-
lho, o tempo, as características sociais e os próprios recursos de nature-
za material se tornarão bem mais sutis.O futuro já está em construção e 
André Luiz, através da psicogra�ia de Samuel Gomes, conta como será o
Futuro Espiritual da Terra.

Samuel Gomes | André Luiz
16 x 23  cm
344 páginas
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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 sen-
timento. Superar limites, cultivar relações saudáveis e vencer barreiras 
emocionais são alguns dos exercícios na construção desse novo olhar.
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sos a cada minuto.

Wanderley Oliveira
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DESCOMPLIQUE, SEJA LEVE

Um livro de mensagens para apoiar sua caminhada na aquisição de uma 
vida mais suave e rica de alegrias na convivência.
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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 encon-
tram perdidos nas trevas e conduzi-los a passar por um filtro de valores, 
seja para receberem recursos visando a melhorar suas qualidades mo-
rais – se tiverem condições de continuar no orbe – seja para encaminhá
-los ao degredo planetário.

Samuel Gomes | André Luiz
16 x 23 cm 
212 páginas

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 

A DECISÃO - CRISTOS PLANETÁRIOS DEFINEM O FUTURO
ESPIRITUAL DA TERRA

“Os Cristos Planetários do Sistema Solar e de outros sistemas se encon-
tram para decidir sobre o futuro da Terra na sua fase de regeneração. 
Numa reunião que pode ser considerada, na atualidade, uma das mais 
importantes para a humanidade terrestre, Jesus faz um pronunciamento 
direto sobre as diretrizes estabelecidas por Ele para este período.”

Samuel Gomes | André Luiz e Chico Xavier
16 x 23 cm 
210 páginas

ROMANCE MEDIÚNICO

ESTUDO DOUTRINÁRIO

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, principal-
mente 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

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

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 con-
vida 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

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 no-
vos modelos de relação, como orientam os benfeitores espirituais.

Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
16 x 23 cm
508 páginas
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André Luiz, através da psicogra�ia 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 encon-
tram perdidos nas trevas e conduzi-los a passar por um filtro de valores, 
seja para receberem recursos visando a melhorar suas qualidades mo-
rais – se tiverem condições de continuar no orbe – seja para encaminhá
-los ao degredo planetário.

Samuel Gomes | André Luiz
16 x 23 cm 
212 páginas

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. 
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Gratuito em nosso site, somente em:
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Um convite à reflexão sobre a urgência de novas posturas e conceitos. 
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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 princi-
pais aspectos de nossas vidas.

Wanderley Oliveira | Pai João de Angola
16 x 23 cm
288 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 reple-
tos 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 autoco-
nhecimento, 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 en-
carnados. Narra também em detalhes a dinâmica das atividades socor-
ristas do centro espírita.

Wanderley Oliveira | Pai João de Angola
16 x 23 cm
220 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

AMOROSIDADE: A CURA DA FERIDA DO ABANDONO

Uma das mais conhecidas prisões emocionais na atualidade é a dor do 
abandono, a sensação de desamparo. Essa lesão na alma responde por 
larga soma de aflições em todos os continentes do mundo. Não há quem 
não esteja carente de ser protegido e acolhido, amado e incentivado nas 
lutas de cada dia.
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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

O LADO OCULTO DA TRANSIÇÃO PLANETÁRIA

O espírito Maria Modesto Cravo aborda os bastidores da transição plane-
tária com casos conectados ao astral da Terra.
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288 páginas
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1/3 DA VIDA

A atividade norturna fora da matéria representa um terço da vida no cor-
po físico, e é considerada por nós como o período mais rico em espiritu-
alidade, oportunidade e esperança.
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