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Patrocínio: Apoio:

Stewart Pearce

Autoajuda Os Anjos da Atlântida

Em Os Anjos da Atlântida, Pear-
ce afirma que seu propósito ao 
escrever é esclarecer a questão 
de como a sabedoria sagrada da 
Atlântida infundiu na espécie hu-
mana o conhecimento de atrair o 
espírito à encarnação.

De R$ 34,90
Por R$ 24,43MADRAS

PISO 1 - RUA 06

Geraldo Campetti Sobrinho

Espiritismo O Espiritismo de A a Z

As fontes registradas entre pa-
rênteses, após cada definição 
ou conceito, indicam as obras 
consultadas e das quais foram 
extraídas as informações. O lei-
tor ainda encontrará, no final do 
volume, as Referências e o Índi-
ce dos vocábulos para facilitar 
o acesso ao conteúdo da publi-
cação.

De R$ 75,00
Por R$ 52,50FEB

PISO 2 - RUA 07

Rossandro Klinjey

Autoajuda Eu Escolho Ser Feliz

O autor nos convida a fazermos 
uma conexão conosco, a fim de 
descobrirmos a relação entre a 
nossa felicidade e a aceitação de 
quem somos no mundo. 

De R$ 34,90
Por R$ 22,69

INTELÍTERA
PISO 1 - RUA 04

Osmar Barbosa
Nina Brestonini

Romance Cinco Dias No Umbral

Aos 24 anos de idade, uma linda 
jovem desencarna de uma doen-
ça do coração. Exausta e muito 
assustada, ela desperta no plano 
espiritual em uma das enferma-
rias da colônia Amor & Caridade. 
Quando ainda se recuperava 
desta intensa viagem de passa-
gem que todos nós faremos um 
dia, Nina recebe o convite que 
transformaria toda sua trajetória 
espiritual.

De R$ 35,00
Por R$ 29,75BOOK ESPÍRITA

PISO 1 - RUA 04

Wanderley Oliveira
Pai João de Angola

Estudos Doutrinários Guardiões do Carma

Há que se ter muito amor no co-
ração para realizar o que só os 
Exus são capazes de fazer, pois 
graças a eles é que o amor está 
presente nas trevas. Nesta obra 
estão reunidas algumas informa-
ções que resgatam a imagem 
dos Exus, entidades que, injus-
tamente, são associadas a criatu-
ras do mal, bem como mostrar os 
bastidores das suas atividades 
nos dois planos da vida. 

De R$ 54,45
Por R$ 38,12DUFAUX

PISO 1 - RUA 02

Arandi Gomes Teixeira
J. W. Rochester

Romance O Exílio

Tudo gira em torno do Grand Cir-
co Monteverdi, onde Rosalva vi-
verá inesquecíveis desafios. Eles 
só não serão maiores do que as 
experiências que a aguardam no 
acampamento cigano, para onde 
a menina circense será levada.

De R$ 44,90
Por R$ 26,94CORREIO FRATERNO

PISO 1 - RUA 02

Abel Glaser
Cairbar Schutel

Doutrinário Reforma Íntima

O momento atual do planeta 
nos chama ao aprendizado e à 
renovação de conceitos e pre-
conceitos, buscando colaborar 
na transição para o Mundo de 
Regeneração. Desta forma, a 
execução da reforma íntima, indi-
vidual e intransferível, apresenta-
se com urgência.

De R$ 31,90
Por R$ 19,14

O CLARIM
PISO 1 - RUA 03

Luiz Gasparetto e Lúcio Morigi

Autoajuda Gasparetto Responde!

São mais de 250 questões feitas 
por internautas no site de Luiz 
Gasparetto, sobre espiritualida-
de, prosperidade, relacionamen-
to, vida após a morte e reencar-
nação, entre outros temas. De 
forma clara e direta, Gasparetto 
auxilia o leitor a resolver confli-
tos internos e ensina que são as 
crenças que determinam a quali-
dade de vida de cada um.

De R$ 31,90
Por R$ 19,14

VIDA & CONSCIÊNCIA
PISO 1 - RUA 03

Pedro de Campos
Yehoshua Ben Nun

Ufologia Um Vermelho Encarnado 
No Céu

O médium Pedro de Campos, 
sob as orientações espirituais de 
Yehoshua, oferece-nos uma obra 
fascinante, trazendo fatos vividos 
por pessoas que tiveram contato 
com o Fenômeno Ufo, inclusive 
ele próprio, com destaque ao es-
tudo dos ETs sólidos, como os do 
Caso Roswell. Traz ainda a visão 
espírita da Ufologia e os deta-
lhes de uma experiência rara: a 
realização da primeira sessão de 
desabdução feita no Espiritismo. 

De R$ 51,90
Por R$ 31,14

LÚMEN
PISO 1 - RUA 01

Luis Hu Rivas, Mauricio de 
Sousa e Ala Mitchell

Infantojuvenil Jesus No Meu Lar

Neste livro, a Turma da Môni-
ca volta a encontrar André, um 
primo do Cascão que vai apre-
sentar para as crianças ensi-
namentos luminosos de Jesus 
que todos podemos usar no 
dia a dia. Jesus no meu lar 
apresenta mensagens sábias 
e amorosas contadas de forma 
divertida com os personagens 
mais queridos do Brasil.

De R$ 33,90
Por R$ 22,04

BOA NOVA
PISO 1 - RUA 02

Allan Kardec

Doutrinário O Evangelho Segundo o 
Espiritismo (Normal)

Baseado em instruções de Es-
píritos Superiores, sempre regis-
tradas nos finais dos Capítulos, 
Kardec explica as máximas mo-
rais de Jesus, convidando-nos a 
vivenciá-las no nosso dia-a-dia. 
Expondo com clareza e simplici-
dade à razão e ao coração, é o 
livro de cabeceira de milhares e 
milhares de criaturas.

De R$ 15,00
Por R$ 9,00

IDE
PISO 1 - RUA 05

Zibia Gasparetto

Agenda Você Pode Tudo!
Reflexões Diárias

Você pode tudo! traz mensagens 
de Zibia Gasparetto que vão to-
car seu coração, todas elas ins-
piradas por amigos espirituais. A 
obra reúne assuntos diversos do 
cotidiano, que o incentivarão a 
encarar a vida de maneira posi-
tiva e alto-astral. Neste livro, você 
terá um espaço para registrar 
suas próprias reflexões e anotar 
contatos, além de um calendário 
para guiar seu ano.

De R$ 42,90
Por R$ 25,74

VIDA & CONSCIÊNCIA
PISO 1 - RUA 03

Marlene Nobre

Estudo O Passe Como Cura 
Magnética

O fluido magnético ou vital é 
patrimônio de todos os seres. 
Transmitido no passe ou durante 
cirurgia espiritual, pode ser fator 
de bem-estar e de cura de afec-
ções e doenças diversas.

De R$ 50,00
Por R$ 36,00FÉ EDITORA

PISO 1 - RUA 01

Maria Nazareth Dória
Luís Fernando

Romance Culpados ou Inocentes

O poderoso coronel Frederick 
participa de todos os negócios 
daregião onde fica sua fazenda, 
tendo grande influência sobre 
os demais coronéis e mãos de 
ferro para conduzir sua senzala 
e também a própria família.Ten-
do a sorte de poder contar com 
Silviano, seu melhor empregado 
e futuramente também um ines-
quecível amigo, é por meio dele 
que conhecerá Luziara, uma mu-
lata de olhar penetrante.

De R$ 41,90
Por R$ 25,44

LÚMEN
PISO 1 - RUA 01

Osmar Barbosa
Nina Brestonini

Romance Cinco Dias No Umbral - O 
Resgate

Após um longo período em ora-
ções, Felipe consegue permis-
são para buscar Yara, sua mãe 
no umbral. Ele e toda caravana 
partem rumo à região mais som-
bria existente na espiritualidade 
para encontrar e trazer sua ama-
da e querida mãe de volta à Co-
lônia Espiritual Amor e Caridade.

De R$ 45,00
Por R$ 38,25

BOOK ESPÍRITA
PISO 1 - RUA 04

Alvaro Basile Portughesi
Euzébio

Romance Frenesi Entre Dois 
Mundos

Nesta envolvente história, você 
encontrará, em meio às aparen-
tes paixões irrefreáveis, a presen-
ça do sentimento, que, embora 
intenso, é chamado de amor 
impossível.

De R$ 29,90
Por R$ 17,94

CLAREON
PISO 1 - RUA 05

Francisco Cândido Xavier
André Luiz

Espiritismo Os Mensageiros

Em Os mensageiros, o Espírito 
André Luiz relata experiências 
de Espíritos que reencarnaram 
com instruções específicas para 
atingir o aprimoramento pessoal, 
mas que nem sempre foram bem-
sucedidos em suas tarefas.

De R$ 43,00
Por R$ 30,10

FEB
PISO 2 - RUA 07

Roberto de Carvalho
Francisco

Romance Desejo de Ser Feliz

Julia, como tantas outras meni-
nas iguais a ela, vive uma exis-
tência simples ao lado da família, 
em uma propriedade rural, um lu-
garejo bucólico pelos interiores-
do Brasil. A rotina exige de todos 
o trabalho rude com a terra, que é 
também aquele queos sustenta.

De R$ 35,90
Por R$ 21,54

BOA NOVA
PISO 1 - RUA 02

Carlos E. Milito e Marcos 
Cunha

Romance Helena, Mude Sua 
História!

Uma garota de dezenove anos, 
inteligente, filha única, perspicaz, 
com seus sonhos, anseios, de-
sejos e planos, porém tinha por 
hábito o consumo de drogas. Sua 
convivência com o pai alcoólatra 
até os seis anos de idade talvez 
pudesse ter sido a semente para 
isso.

De R$ 32,00
Por R$ 20,80

EBM
PISO 1 - RUA 05

Dolores Bacelar
Josepho

Romance Mesopotâmia - Luz Na 
Noite do Tempo

Reencarnado como imperador 
assírio, filho de Salmanasar, o 
espírito Josepho conta como 
levantou o maior império de sua 
época.  A fantástica trama im-
pressiona com sua descrição das 
tradições hebraicas e da cultura 
assíria.

De R$ 49,90
Por R$ 29,94

CORREIO FRATERNO
PISO 1 - RUA 02

Marlene Nobre

Dissertações Chico Xavier, Meus 
Pedaços do Espelho

Ele se dizia uma formiguinha sem 
importância e conclamava a to-
dos à vivência do amor cristão. 
Mas bastava um encontro, uma 
palavra, a leitura de um livro seu 
para ver que se tratava de uma 
figura humana de estatura inco-
mum, excepcional.

De R$ 50,00
Por R$ 35,00

FÉ EDITORA
PISO 1 - RUA 01

Sergio Bueno

Romance A Queda Sem Paraque-
das

Quando o avião levantou vôo, o 
céu do Rio Janeiro estava lindo, 
indicando que seria boa a via-
gem de Demetrius para Nova 
York. De repente, uma forte tur-
bulência atingiu a aeronave e 
tudo se precipitou. O destino do 
grupo – passageiros e tripulantes 
– estava definido. Não houve so-
breviventes.

De R$ 51,90
Por R$ 15,57

EBM
PISO 1 - RUA 05

Andreas Moritz

Saúde O Câncer Não é Uma 
Doença, é Um Mecanismo 
de Cura

Andreas Moritz prova seu ar-
gumento de que o câncer é um 
sintoma físico que reflete a tenta-
tiva final do corpo para enfrentar 
a congestão mortal das células e 
toxinas. Para ele, a remoção das 
condições subjacentes que esti-
mulam o corpo a produzir células 
cancerosas, ou cancerígenas, 
fornece as precondições para a 
cura total de nosso corpo, mente 
e emoções.

De R$ 44,90
Por R$ 31,43

MADRAS
PISO 1 - RUA 06

Veja a lista completa no nosso site: www.megafeiraodolivro.com.br

• Alvaro Basile Portughesi
• Amarilis de Oliveira
• André Ariel
• Carlos Eduardo Milito
• Cristina Censon
• Cristina Cimminiello

•David Liesenberg
• Eliana Machado Coelho
• Fátima Arnolde
• Gilvanize Balbino
• Lourdes Carolina Gagete
• Manolo Quesada

• Marcos Cunha
• Maria Nazarteh Dória 
• Roberto de Carvalho
• Sérgio Chimatti
• Tânia Fernandes
• Vera Lúcia Marinzeck

Claire Baumard

Biográfico Léon Denis Na Intimidade

Esta biografia, redigida a partir 
de depoimentos escritos de seus 
contemporâneos e sínteses de 
suas obras, é a impressão in-
telectual e espiritual daquele a 
quem Claire Baumard respeitosa-
mente se dirigia como “Mestre”.

De R$ 39,00
Por R$ 23,40

O CLARIM
PISO 1 - RUA 03

Rubens Saraceni

Umbanda Os Arquétipos da Um-
banda

Esta é uma obra basilar tanto 
para os médiuns iniciantes na 
Umbanda quanto para aqueles 
que desejam conhecer os fun-
damentos divinos, os mistérios 
e os arquétipos dessa religião 
centenária nascida em terras 
brasileiras. 

De R$ 22,90
Por R$ 16,03

MADRAS
PISO 1 - RUA 06

Yvonne A. Pereira
Charles

Romance Box Trilogia de Ro-
mances Yvonne Pereira

Esta trilogia contém as obras da 
médium Yvonne Pereira pelo es-
pírito Charles as obras são: Nas 
Voragens do Pecado; O Cava-
leiro de Numiers e O drama da 
Bretanha.

De R$ 99,90
Por R$ 69,93

FEB
PISO 2 - RUA 07

Meire Campezzi Marques
Thomas

Romance Uma Promessa Além da 
Vida

Nesta história emocionante, a fa-
mília Alencar contará com a aju-
da dos amigos espirituais para 
compreender o sentido do per-
dão e a importância de cumprir 
as promessas feitas com o cora-
ção para alcançar a felicidade.

De R$ 45,00
Por R$ 27,00VIDA & CONSCIÊNCIA

PISO 1 - RUA 03

Helerides Loesch Rojas
José Evaristo

Romance No Vale das Paixões

A história de um grupo de espí-
ritos comprometidos por diversas 
encarnações. Otaviano, fanfarão, 
arquiteta um plano para atingir o 
lar de Pedro e Violeta. No plano 
espiritual, a verdadeira história 
de cada um se descortina, mos-
trando que nada acontece por 
acaso.

De R$ 30,90
Por R$ 18,54CORREIO FRATERNO

PISO 1 - RUA 02

Vera Lúcia Marinzeck de 
Carvalho
Antônio Carlos

Romance Histórias do Passado

Renata deixou para o pai dois 
cadernos. O primeiro, de con-
versas, escritas pela psicografia, 
que ela teve com a mãe, Sueli. No 
segundo caderno, Sueli, desen-
carnada havia anos, conta para 
a filha as vivências do passado 
dela e de amigos. Acontecimen-
tos de erros e acertos, em que, 
pelas dificuldades,aprenderam a 
ser trabalhadores.

De R$ 35,90
Por R$ 21,54

PETIT
PISO 1 - RUA 01

Wanderley Oliveira
Ermance Dufaux

Culto no Lar Vibrações de Paz em 
Família

Nosso objetivo é fortalecer o re-
curso precioso de equilíbrio e 
paz que devem ser cultivados em 
família, com muito cuidado, uma 
vez que a oração é o principal 
caminho para nos sintonizarmos 
com as forças superiores que 
regem a vida em todo universo.

De R$ 50,00
Por R$ 35,00DUFAUX

PISO 1 - RUA 02

Thyago Avelino
Lucius

Espírita Eu Escolhi Nascer

O novo romance de Lucius, o 
espírito que ditava os romances 
de Zíbia Gasparetto A história se 
passa na colônia de Alvorada, 
onde ocorrem as preparações 
dos espíritos que reencarnarão.

De R$ 32,90
Por R$ 23,03ACADEMIA

PISO 1 - RUA 06

Cinthya Amaral Santos

Romance Mar de Fevereiro

Norma, carinhosamente chama-
da de Nona, aproveita a reunião 
familiar na casa da Praia das 
Flores, onde todos costumavam 
se encontrar nas férias de fim de 
ano, para dar uma notícia dolo-
rosa. A partir daí, sua neta mais 
querida tem a ideia de escrever o 
diário Memórias, que vai conter a 
biografia da vovó Nona. Para tal, 
ela pede à avó que lhe narre to-
dos os fatos de sua vida.

De R$ 35,90
Por R$ 21,54

LÚMEN
PISO 1 - RUA 01

José Carlos De Lucca

Autoconhecimento Na Luz da Vitória

Baseado nos ensinamentos da 
doutrina espírita e com reflexões 
de Chico Xavier, a obra oferece 
ferramentas de compreensão 
espiritual das crises que atraves-
samos e das atitudes capazes de 
superá-las.

De R$ 39,00
Por R$ 27,30

INTERVIDAS
PISO 1 - RUA 04

Osmar Barbosa
Nina Brestonini

Espiritismo O Médico de Deus

É experimentando as vidas cor-
póreas que todos os espíritos se 
tornaram perfeitos. Você pode 
achar que isso é impossível, mas 
poderemos observar nas linhas 
deste livro que tudo é possível 
quando desejamos sinceramen-
te.Você vai conhecer uma história 
que certamente irá mudar a sua 
visão em relação à vida e como 
ela deve ser vivida.

De R$ 46,90
Por R$ 39,86

BOOK ESPÍRITA
PISO 1 - RUA 04

Frederico Sawabini

Romance Por Que Decidi Viver?

Nesta história de sentimentos e 
conflitos, o autor nos aproxima 
do personagem principal através 
dos muitos desafios e aconteci-
mentos que marcam sua vida.

De R$ 38,00
Por R$ 22,80

IDE
PISO 1 - RUA 05

Allan Kardec
Salvador Gentille

Doutrinário O Evangelho Segundo o 
Espiritismo (O) - Avulso 
(Edição Econômica)

Obra traduzida por Salvador 
Gentille e fundamentada em ins-
truções de espíritos superiores. 
Kardec explica as máximas mo-
rais de Jesus, convidando o leitor 
a vivenciá-las no dia-a-dia. Pos-
sui um índice analítico por assun-
tos no final do livro, o que facilita 
a sua consulta.              

De R$ 5,50
Por R$ 2,49

BOA NOVA
PISO 1 - RUA 02

Marlene Nobre e Geraldo 
Lemos Neto

Espiritismo 2019 O Ápice da Tran-
sição Planetário

Não estamos entregues à fatali-
dade nem predeterminados ao 
sofrimento, mas diante de uma 
encruzilhada do destino coletivo 
que nos une à nossa casa plane-
tária, aqui na Terra. Temos diante 
de nós dois caminhos a seguir.

De R$ 45,00
Por R$ 32,40FÉ EDITORA

PISO 1 - RUA 01

Lourdes Carolina Gagete

Romance Até Que a Morte os 
Reaproxime

Laura é uma jovem racista, ego-
tista, orgulhosa. Usa seus dotes 
físicos para conquistas, ignoran-
do a quem vai ferir. Humilha os 
pais adotivos porque são negros, 
enquanto ela é loiríssima.

De R$ 39,90
Por R$ 23,94O CLARIM

PISO 1 - RUA 03

Jaime Ribeiro

Autoajuda Empatia

A Empatia é o caminho para 
desenvolvermos o amor ao pró-
ximo. Num mundo onde as inteli-
gências artificiais avançam sobre 
nossas vidas, saber se colocar 
no lugar do outro será a habilida-
de mais requisitada em um futuro 
muito próximo.

De R$ 39,90
Por R$ 25,93INTELÍTERA

PISO 1 - RUA 04

Mario Mas

Estudo Auto-Obsessão: Quando 
Fazemos Mal a Nós 
Mesmos

Neste livro, desviamos o olhar do 
obsessor/exterior e focamos no 
indivíduo/interior, sendo o indi-
víduo o obsessor de si mesmo, 
aquele que precisa compreen-
der seus ingredientes tais quais: 
culpa, remorso, causas diversas 
a fim de que possa superar o 
problema.

De R$ 39,90
Por R$ 27,93

EBM
PISO 1 - RUA 05

Realização: Formas de Pagamento:

A MAIOR FEIRA DE LIVROS ESPÍRITAS, ESPIRITUALISTAS E AUTOAJUDA.



Zibia Gasparetto

Romance O Poder da Vida

Ao longo de minha vida, tive 
contato com muitas pessoas e, 
consequentemente, com muitas 
histórias. A cada história com que 
tinha contato, a cada pergunta 
que me era feita sobre os misté-
rios que cercam nossa existên-
cia, tive a oportunidade de refletir 
sobre essa experiência poderosa 
que é viver.

De R$ 29,90
Por R$ 19,44VIDA & CONSCIÊNCIA

PISO 1 - RUA 03

Alvaro Basile Portughesi
Euzébio

Romance É Vencer...Ou Vencer!

Trata-se de um romance, cujo 
valor histórico dotado de ricas 
revelações referentes ao envolvi-
mento do Brasil na época da Se-
gunda Grande Guerra Mundial. 
Os seus personagens, trazendo 
sérias e acentuadas pendên-
cias do passado, desenvolvem 
um enredo belíssimo, dotado 
de suspense, humor e Grandes 
Emoções.

De R$ 35,90
Por R$ 21,54CLAREON

PISO 1 - RUA 05

Mônica Aguieiras Cortat
Ariel

Romance Nas trilhas do Umbral

Em Nas trilhas do umbral, um 
time de espíritos encarnados e 
desencarnados vai nos contar 
histórias de resgates ocorridos 
naquela região – e cheios de en-
sinamentos –, como da mãe aflita 
que pede ajuda para resgatar 
seu filho suicida que se encontra 
sofrendo nos mais sombrios re-
cantos do umbral. 

De R$ 34,70
Por R$ 20,82EME

PISO 2 - RUA 10

Manolo Quesada

Atualização Poderes da Alma

Temos uma ferramenta poderosa 
chamada reencarnação, que nos 
garante a possibilidade diária de 
aprimoramento. Temos dentro de 
nós todo o potencial deque pre-
cisamos para caminhar cada vez 
mais rápido e com mais qualida-
de, dentro do que nos propuse-
mos para esta existência. 

De R$ 28,90
Por R$ 17,34

PETIT
PISO 1 - RUA 01

Lourdes Possatto

Filosófico Reencarnação e Carma

Este livro busca esclarecer os 
encontros e reencontros com 
nossos desafetos e também com 
almas irmãs, parceiras e chamas 
gêmeas , que nos impulsionama 
sair do comodismo, quando esta-
mos estacionados ou acomoda-
dos demais, mesmo com todo o 
potencial para seguir em frente. 
É então que a vida coloca esses 
“anjinhos” em nosso caminho, 
para nos empurrar em direção 
ao que escolhemos vivenciar, às 
nossas propostas encarnatórias.  

De R$ 34,90
Por R$ 20,94LÚMEN

PISO 1 - RUA 01

Fernando de Souza

Romance Noites Inesquecíveis

Este livro nasceu das histórias 
transmitidas  pelos espíritos co-
municantes  em reuniões mediu-
nicas  nas noites de terça-feira, e 
do desejo de dividir com as de-
mais pessoas esses relatos que 
tanto nos causaram admiração.  

De R$ 38,00
Por R$ 22,00

IDE
PISO 1 - RUA 05

Mário Boari Tamassia

Doutrinário Você e a Mediunidade

Baseado em pesquisas, na vivên-
cia prática do autor e nas orienta-
ções seguras da codificação es-
pírita, apresenta um curso rápido 
sobre mediunidade: responde as 
dúvidas mais comuns, explica a 
nomenclatura, os tipos de comu-
nicação e como portar-se corre-
tamente no exercício mediúnico.

De R$ 36,90
Por R$ 22,14

O CLARIM
PISO 1 - RUA 03

Divaldo Franco
Diversos Espíritos

Espiritismo Aos Espíritas

A presente obra, organizada por 
Alvaro Chrispino, oferece-nos 
uma coletânea de mensagens 
ditadas por diversos Espíritos, 
tais Joanna de Ângelis, Dr. Be-
zerra de Menezes, Vianna de 
Carvalho, Eurípedes Barsanulfo, 
José Petitinga, Deolindo Amorim, 
entre outros. Todas elas abordam 
essencialmente aspectos impor-
tantes do Movimento Espírita, sua 
unificação e o papel do espírita 
nessa difícil tarefa de grande re-
levância.

De R$ 35,00
Por R$ 24,50

LEAL
PISO 2 - RUA 09

Sebastião Camargo
León Denis e Miramez

Doutrinário O Despertar da Consciên-
cia do Átomo ao Anjo 
(Capa Dura)

Das origens da vida à sua mais 
alta expressão, tudo vibra e can-
ta a melodia do amor solidário 
e fraterno, convidando-nos ao 
compasso contagiante do amor 
incondicional.

De R$ 80,00
Por R$ 60,00

DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA
PISO 2 - RUA 12

Américo Marques Canhoto

Autoconhecimento Não Ensine A Criança a 
Adoecer

Neste livro o autor, com mais de 
trinta anos de experiência no 
atendimento a famílias, mostra 
que: Nem sorte, nem azar, nem 
destino. Grande parte de nossas 
doenças é fruto de aprendizado. 
Aprendemos a adoecer como 
aprendemos a falar, a escrever, 
a andar... Sem perceber clara-
mente nós nos educamos para a 
doença e o sofrer.

De R$ 32,90
Por R$ 21,39

EBM
PISO 1 - RUA 05

Norberto Peixoto
Ramatís e Vovó Maria Conga

Umbanda Elucidações de Umbanda

Nesta obra, Elucidações de Um-
banda, Ramatís apresenta-se jun-
to aos Pretos Velhos e Caboclos 
e prepara o leitor para conceitos 
mais profundos da Umbanda em 
seus aspectos esotéricos. Reto-
ma a magia etéreo-física, com a 
introdução da apometria, técnica 
anímico-mediúnica de indução 
aos desdobramentos espirituais. 

De R$ 49,00
Por R$ 34,30

BESOUROBOX
PISO 1 - RUA 06

Allan Kardec
Guillon Ribeiro

Mensagens A Prece (Bolso)

A prece é uma invocação, me-
diante a qual o homem entra, 
pelo pensamento, em comuni-
cação com Deus. O Espiritismo 
torna inteligíveis os seus efeitos, 
demonstrando a sua ação direta 
e efetiva.

De R$ 26,00
Por R$ 18,20

FEB
PISO 2 - RUA 07

Edgard Armond

Espiritismo Passes e Radiações 
(Nova Edição)

Edgard Armond reuniu nesta 
obra os conhecimentos necessá-
rios para orientar a aplicação de 
passes, de forma racional e cien-
tífica. É uma obra fundamental a 
esse respeito, tendo se tornado já 
um best seller.

De R$ 34,00
Por R$ 25,50

ALIANÇA
PISO 2 - RUA 12

Francisco Cândido Xavier
André Luiz

Espiritismo Sinal Verde

Este livro de André Luiz é um ma-
nual de trânsito moral. Se no trân-
sito material das ruas e das estra-
das o sinal verde tem hora certa 
de acender-se, no trânsito moral 
do espírito se pode permanecer 
sempre certo. Não dependemos, 
em nosso íntimo de um sinaleiro 
exterior, mas da nossa própria 
vontade.

De R$ 22,00
Por R$ 15,40CEC

PISO 2 - RUA 13

Alírio de Cerqueira Filho

Saúde Energia Mental e autocu-
ra (Nova Edição)

É um livro que visa proporcionar 
reflexões acerca da vida sub-
consciente que muitos de nós 
levamos, por meio da qual se 
busca ser feliz pelo cultivo do 
hedonismo, (em que o prazer a 
qualquer custo tem primazia), 
resultando em doenças mentais 
e físicas, como a depressão, a 
ansiedade generalizada, a sín-
drome do pânico, as doenças 
degenerativas, etc.

De R$ 39,00
Por R$ 25,35ESPIRITIZAR

PISO 1 - RUA 05

Umberto Fabbri
Jair dos Santos

Romance O Despertar do Amor

Os filhos do empresário mate-
rialista regressam do exterior e 
são aguardados com exuberante 
festa. Não faltará nem mesmo 
de presente um moderno carro 
esportivo para cada um. Mas 
um fato irá transformar a vida da 
família e trará grandes aprendi-
zados.

De R$ 31,90
Por R$ 19,14

CORREIO FRATERNO
PISO 1 - RUA 02

Christiano Torchi

Estudo Espiritismo Passo a 
Passo Com Kardec

Os estudiosos da Doutrina Es-
pírita encontrarão neste livro de 
Christiano Torchi valioso material 
sobre o Espiritismo. Material esse 
calcado na obra kardequiana, e 
contextualizado de tal modo que 
o leitor moderno tem a impressão 
de que a Codificação Espírita é 
da época atual.

De R$ 42,00
Por R$ 29,40

FEB
PISO 2 - RUA 07

Luis Hu Rivas, Mauricio de 
Sousa e Ala Mitchell

Infantojuvenil Allan Kardec Princípios e 
Valores

No livro Turma da Mônica: Allan 
Kardec – Princípios e Valores, a 
turma faz uma viagem a Paris, 
e conhece mensagens que po-
dem ser aplicadas em qualquer 
situação. Com André, primo do 
Cascão, as crianças aprendem 
princípios do educador francês 
que ensinou que devemos nos 
esforçar para ser hoje pessoas 
melhores do que ontem; e ama-
nhã, melhores do que hoje.

De R$ 33,90
Por R$ 22,03

BOA NOVA
PISO 1 - RUA 02

W. Bruce Cameron

Romance A Caminho de Casa

Com uma história de derreter o 
coração sobre lealdade e apre-
ço, A caminho de casa é um livro 
emocionante sobre os laços mais 
profundos que temos com nos-
sos melhores amigos peludos. 

De R$ 34,90
Por R$ 25,13HARPER COLLINS

PISO 2 - RUA 09

Mônica De Medeiros

Espiritualidade Nova Terra - Nova Raça 
Humana Índigo e Cristal

A Terra está passando por seu 
período de transição. O caos 
emocional é a raiz dos problemas 
sociais que vivemos. Muitos têm 
consciência de que mudanças 
são necessárias para que um 
modo mais fraterno de vida pos-
sa se estabelecer.

De R$ 29,90
Por R$ 20,93

MADRAS
PISO 1 - RUA 06

Wanderley Oliveira
Ermance Dufaux

Autoconhecimento Amorosidade, A Cura da 
Ferida do Abandono

Uma das mais conhecidas pri-
sões 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. O objetivo prioritário, 
nesta obra, é chamar a atenção 
para o tema considerado o mais 
urgente para superar esta reali-
dade espiritual humana: a amoro-
sidade. O melhor termômetro do 
amadurecimento espiritual.

De R$ 52,50
Por R$ 36,75

DUFAUX
PISO 1 - RUA 02

Rafael Monteiro
Flávio

Espiritismo Relatos de Um Irmão 
Regenerado

De uma vida pacata até o envolvi-
mento com consumo e tráfico de 
drogas. Esse é um breve resumo 
da vida de Flávio, vida essa que 
ele imaginava que terminaria 
com a sua morte, porém para sua 
surpresa, ela continuou com os 
mesmos erros e acertos no plano 
espiritual.

De R$ 25,00
Por R$ 17,50

FONTENELE

Vera Lúcia Marinzeck de 
Carvalho
Antonio Carlos

Romance O Morro dos Ventos

Numa pequena cidade litorânea, 
todos estavam entusiasmados 
com a expectativa de progresso: 
um grande hotel seria construído 
em cima do morro, local privile-
giado. Porém, com uma desen-
carnada que há anos ali estava 
e assombrava a região, quem 
se arriscava a ir lá? Não queren-
do a construção, ela foi assustar 
crianças, jovens e professores na 
escola local.

De R$ 39,90
Por R$ 27,93

ACADEMIA
PISO 1 - RUA 06

Raul Teixeira
Camilo

Espiritismo O Tempo de Deus

Um homem religioso, no cerne do 
espiríto, talvez possamos afirmar, 
é aquele que valoriza seu tempo 
para libertar-se do seu egoísmo, 
com afinco. O modo de agir des-
se homem é uma coragem deci-
siva para construir um tempo de 
suma importância para o espírito, 
e firme convicção de que o cora-
ção e o cérebro estão a serviço 
da vida espiritual. 

De R$ 35,00
Por R$ 24,50

FRATER
PISO 2 - RUA 09

PISO 1 - RUA 06

Rubens Saraceni
Pai Benedito De Aruanda

Espiritismo O Guardião da Meia-Noi-
te

Ao ler esta obra, você estará en-
trando num mundo que deve ser 
sentido, explorado e vivido e que 
tem a intenção de fazê-lo evoluir 
na sabedoria do conhecimento 
Divino. ... A busca de um homem 
por sua alma perdida nas trans-
gressões à Lei Divina. Caminhos 
de Luz e Trevas rumo ao Criador.

De R$ 33,90
Por R$ 23,73

MADRAS
PISO 1 - RUA 06

Osmar Barbosa
Nina Brestonini

Espírita Mãe, Voltei!

Todos nós já estamos cansados 
de saber que o suicídio é um ca-
minho sem volta. Que a alma que 
comete o suicídio sofre muito. O 
suicídio é o ato de um indivíduo, 
deliberadamente, encurtar a pró-
pria vida. Suicídios acometem 
pessoas em todas as camadas 
sociais e por diversos motivos, 
desde depressão, problemas 
financeiros, amores não corres-
pondidos e por ai vai.

De R$ 45,00
Por R$ 38,25

BOOK ESPÍRITA
PISO 1 - RUA 04

Roque Jacinto

Infantil O Lobo Mau Reencarnado

Na década de 70, O Lobo Mau 
Reencarnado foi o primeiro livro 
espírita infantil lançado no Brasil 
e no mundo. O livro aborda as 
oportunidades que o Lobo Mau 
terá pra ressarcir suas dívidas 
de amor.

De R$ 14,00
Por R$ 9,80

LUZ NO LAR
PISO 1 - RUA 03

Carlos A. Baccelli
Inácio Ferreira

Vida no Além Vida Imortal

Jesus nos abençoe. Com as 
anotações singelas deste livro, 
intentamos apenas dar sequên-
cia aos estudos e reflexões que 
temos procurado efetuar deste 
Outro Lado da Vida, transmitindo, 
quanto possível, os seus resulta-
dos aos nossos irmãos e irmãs 
que ainda se demoram nas expe-
riências da vida material.

De R$ 40,00
Por R$ 28,00

DIDIER
PISO 2 - RUA 09

Francisco Cândido Xavier
Emmanuel

Mensagens Gotas de Paz (Bolso)

O presente volume revela sua 
importância quando tudo parece 
calmaria e tranquilidade, e baixa-
mos a guarda da auto-vigilância, 
minando as reservas de resistên-
cia espiritual, pois que a paz é 
conquistada por gotas de sereni-
dade, calma, coragem, trabalho, 
solidariedade, renúncia e amor.

De R$ 8,00
Por R$ 5,60CÉU

PISO 1 - RUA 04

Antonio Pimentel
Diversos Espíritos

Mensagens Recados Para A Vida

Em meio a essas mensagens 
que recebo até hoje, adivinham 
outras que se mostram direcio-
nadas ao público em geral. Estas 
trazem ensinamentos, diretrizes e 
força moral para se ter uma me-
lhor ideia da vida.

De R$ 20,00
Por R$ 12,00

ARTE & OPÇÃO
PISO 2 - RUA 12

Marcelo de Fazio

Romance Por Quem os Anjos 
Choram

História de Emily, que perdeu 
tudo e a todos, mas guardou a fé 
necessária para transformar sua 
estrada de espinhos em um belo 
caminho iluminado pela gratidão. 
para isso, contou com a ajuda de 
um anjo da guarda muito espe-
cial. Qual é a relação da jovem 
com este Espírito protetor? Po-
demos conhecer nosso anjo da 
guarda?

De R$ 39,00
Por R$ 25,93ROTA VINTAGE

PISO 2 - RUA 12

Irvênia Prada

Doutrinário A Alma dos Animais

A manifestação da vida, evi-
dências de que os animais têm 
mente e o papel do cérebro são 
questões amplamente discuti-
das, convergindo os pensamen-
tos científico e espírita.

De R$ 33,00
Por R$ 19,80

O CLARIM

Cleber Galhardi

Infantojuvenil O Semeador do Bem

É impossível ler e não se apai-
xonar pela história de Betinho. O 
menino encontra um saco com 
sementes mágicas e passa a 
plantá-las. Com o tempo, novos 
amigos apresentam-se para co-
laborar, e o resultado é um mun-
do mais acolhedor e iluminado. 
Betinho ensina que a vida pode 
e deve ser muito interessante se 
tivermos a iniciativa e o compro-
misso de torná-la melhor. Afinal, 
nunca é tarde para semear o 
bem!    

De R$ 11,90
Por R$ 7,14

BOA NOVA
PISO 1 - RUA 02

Irvênia L. S. Prada

Filosófico A Questão Espiritual dos 
Animais

Reflexões sobre o significado da 
existência dos animais e o suce-
der de etapas na longa jornada 
evolutiva do princípio inteligente. 
Esses companheiros de mora-
da do ser humano merecem ser 
compreendidos, respeitados e, 
principalmente, amados.

De R$ 70,00
Por R$ 49,00

FÉ EDITORA
PISO 1 - RUA 01

Fátima Arnolde
Alexandre Villas

Romance Nunca Te Esqueci, Sem-
pre Te Amei!

Heleninha é uma jovem estilista 
possuidora de grande talento 
e beleza física, mas é também 
extremamente ambiciosa e ma-
nipuladora. Para alcançar o que 
deseja, é capaz de tomar as ati-
tudes mais censuráveis, inclusive 
envolvendo ações criminosas.
Contratada para desenvolver 
suas atividades em uma grande 
empresa da moda, passa a ter 
sérios problemas numa relação 
de amor e ódio com Renato.

De R$ 35,90
Por R$ 21,54LÚMEN

PISO 1 - RUA 01

Osmar Barbosa
Lucas

Espiritismo Amigo Fiel

Todos nós já estamos cansados 
de saber que o suicídio é um ca-
minho sem volta. Que a alma que 
comete o suicídio sofre muito. O 
suicídio é o ato de um indivíduo, 
deliberadamente, encurtar a pró-
pria vida. Suicídios acometem 
pessoas em todas as camadas 
sociais e por diversos motivos, 
desde depressão, problemas 
financeiros, amores não corres-
pondidos e por ai vai. 

De R$ 46,90
Por R$ 39,86

BOOK ESPÍRITA
PISO 1 - RUA 04

Marlene Nobre

Mediunidade O Dom da Mediunidade

Este livro pretende apresentar a 
mediunidade e seu significado 
na vida das pessoas. Visa expli-
car como ela aparece e o modo 
pelo qual é possível lidar com 
esse dom de uma maneira sau-
dável e benéfica para o corpo e 
para a alma.

De R$ 50,00
Por R$ 36,00

FÉ EDITORA
PISO 1 - RUA 01

Diversos

Estudos Diálogos sobre ciência 
espiritualidade - A Gênese

Este livro nos trás o estudo da 
quinta obra do Pentateuco Es-
pírita, A Gênese - Milagres e as 
Predições Segundo o Espiritismo, 
com vários artigos esclarecedo-
res a cerca da Ciência e Espiri-
tualidade em linguagem objetiva, 
nos remetendo a reflexões ím-
pares da grandiosidade destes 
ensinamentos nos deixado por 
Kardec.

De R$ 65,00
Por R$ 45,00

FERGS
PISO 2 - RUA 08

Divaldo Franco
Victor Hugo

Espiritismo Do Abismo às Estrelas

A narrativa deste livro – ditado 
pelo renomado autor espiritual 
Victor Hugo e psicografado ma-
gistralmente pelo médium Dival-
do Franco – atravessa esse pe-
ríodo de caos e sofrimento, mais 
precisamente na França, demos-
trando as consequências dessa 
guerra na sociedade, na vida de 
suas personagens, e como suas 
histórias foram transformadas e 
suas famílias deixadas à beira da 
destruição.

De R$ 38,00
Por R$ 26,60

LEAL

Adeilson S. Salles

Juvenil A Garota e a Boneca de 
Pano

Uma viagem, uma garota e uma 
boneca de pano. Uma aventura, 
uma história de amizade e encan-
tamento. Divirta-se, emocione-se 
e conheça mundos que existem 
dentro de todos nós. Neste livro 
comovente, há bonecas que fa-
lam e heróis que se misturam aos 
personagens. Você vai conhe-
cê-los e se encantar com todos 
eles. É mesmo um mundo de faz 
de conta, ou a vida de verdade?

De R$ 27,90
Por R$ 16,74

BUTTERFLY
PISO 1 - RUA 01

Divaldo Franco
Joanna de Ângelis

Espiritismo Rumos Libertadores

Reunimos neste livro vários ru-
mos libertadores, conforme as 
circunstâncias em que os pro-
blemas e dificuldades se apre-
sentem, como contribuição para 
segura movimentação no trânsito 
carnal.

De R$ 35,00
Por R$ 24,50LEAL

PISO 2 - RUA 09

Cristina Cimminiello

Romance A Voz do Coração

Um homem parou em frente a 
uma bela casa próxima ao hospi-
tal e deixou o cestinho na porta. 
“Com certeza, eles receberão 
bem esta criança!”, pensou o 
estranho. A vida, às vezes, impõe 
sacrifícios que deixam marcas 
profundas na alma.

De R$ 45,00
Por R$ 27,00

VIDA & CONSCIÊNCIA
PISO 1 - RUA 03

Nicholas Sparks

Romance Almas Gêmeas

O novo romance de Nicholas 
Sparks, na tradição de Diário 
de uma Paixão e Noites de Tor-
menta, aborda as muitas facetas 
do amor, os arrependimentos e 
a esperança que nunca morre, 
trazendo à tona a pergunta: por 
quanto tempo um sonho conse-
gue sobreviver?

De R$ 44,90
Por R$ 33,67

ARQUEIRO
PISO 2 - RUA 11

Taylor Caldwell

Romance Médico de Homens e de 
Almas

Lendas antigas o descrevem 
como uma pessoa fora do co-
mum, a quem são atribuídos mi-
lagres e prodígios antes mesmo 
de sua conversão ao cristianis-
mo. Em “Médico de homens e de 
almas”, Taylor Caldwell combina 
estas duas imagens de um dos 
homens mais importantes da 
igreja cristã primitiva, caracteri-
zado pela constante preocupa-
ção com o sofrimento de enfer-
mos, oprimidos e pobres.

De R$ 82,90
Por R$ 59,68

RECORD
PISO 1 - RUA 06

Diversos
Aécio Chagas

Relatos e Depoimentos Casos Notáveis de Um 
Grupo Mediúnico

Casos notáveis de um grupo me-
diúnico é um livro leve e despre-
tensioso que reúne o relato de es-
píritos, através da mediunidade, 
enriquecendo as letras espíritas 
com histórias e lições de grande 
utilidade para quem, trabalhador 
ou não da seara mediúnica, de-
seja aprender mais sobre os in-
trincados mecanismos das Leis 
Divinas.

De R$ 29,90
Por R$ 20,93

LACHÂTRE
PISO 2 - RUA 08

Fabio Dionisi

Espiritismo O Apocalipse de João. 
Uma visão Espírita

Em A caminho da luz, o Espírito 
Emmanuel atesta a veracidade 
das informações que se encon-
tram no livro, e alerta da dificul-
dade de interpretação. Daí nosso 
desejo de esclarecer suas passa-
gens mais obscuras.

De R$ 45,00
Por R$ 27,00

EDITORA DIONISI
PISO 1 - RUA 06

Vera Krizhanovskaia
J. W. Rochester

Romance A Feira Dos Casamentos

Intrigas e traições delineiam a 
história de sedução dos casa-
mentos na antiga sociedade 
imperial russa. Interesses por 
fortunas misturam-se com lutas 
pessoais de superação. Só mes-
mo Tâmara para apaziguar ódios 
e transformar orgulhos feridos.

De R$ 44,90
Por R$ 26,94

CORREIO FRATERNO
PISO 1 - RUA 02

Marisa Fonte
Roberta

Romance Histórias do Outro lado 
da Vida

Em Histórias do outro lado da 
vida, Roberta nos mostra a im-
portância de seguirmos buscan-
do a nossa evolução e o quanto 
podemos ser úteis para o nosso 
próximo independentemente do 
lado da vida em que nos encon-
tremos.

De R$ 30,00
Por R$ 19,50

CEAC
PISO 2 - RUA 09

Divaldo Franco
Joanna de Ângelis

Espiritismo Celeiro de Bênçãos

A abnegada instrutora espiritu-
al Joanna de Ângelis, por meio 
de 60 enriquecedores capítulos 
psicografados pelo médium Di-
valdo Franco, brinda-nos com um 
verdadeiro celeiro de bênçãos, 
referto de roteiros iluminativos e 
consolações santifi cadoras. 

De R$ 35,00
Por R$ 24,50LEAL

PISO 2 - RUA 09

Cristina Censon
Daniel

Romance Tempo de Despertar

Rafael, jovem estudante de me-
dicina, é um rapaz bastante pro-
blemático. Vive às voltas com bri-
gas e discussões  por conta dos 
excessos com a bebida e pelo 
gênio difícil. Na infância, sentia 
a rejeição dos pais e do irmão. 
Para ele, apenas uma pessoa o 
compreende: o amigo de infância 
Carlos Eduardo, ou, como era 
mais conhecido, Cadu.

De R$ 41,90
Por R$ 25,14

PETIT
PISO 1 - RUA 01

Allan Kardec

Doutrinário A Gênese (1º Ed. Autên-
tica)

Documentos dos arquivos Na-
cionais e da Biblioteca Nacio-
nal da França, além de outras 
evidências provam, de maneira 
irrefutável, que as quatro primei-
ras edições de La Genèse, Les 
Miracules et Les Predictions se-
lon Le Spiritisme são idênticas à 
primeira, única versão que Allan 
Kardec (1804-1869) publicou du-
rante sua existência física.

De R$ 36,90
Por R$ 25,23

MUNDO MAIOR
PISO 1 - RUA 05

PISO 2 - RUA 09

PISO 1 - RUA 03

Sandra Carneiro
Lucius

Romance Déjà Vu - Um Convite 
Para o Despertar

Preservando a tradição dos bons 
romances espíritas para o perío-
do natalino, o espírito Lucius nos 
apresenta uma história contem-
porânea com narrativa cativante 
que vai mexer com os leitores.

De R$ 46,90
Por R$ 35,17

VIVALUZ
CORREDOR

Eliana Machado Coelho, Mari-
sa Rita R. Deppman
Victor Hugo Deppman

Romance Victor, Além da Vida...E 
Eternamente Entre Nós

O Caso Victor Hugo Deppman 
que, em 09 de abril e 2013, co-
moveu o Brasil quando o uni-
versitário retornava para casa e 
perdeu a vida por causa de um 
celular, volta à tona tocando co-
rações, emocionando e confor-
tando aqueles em desejam saber 
sobre a vida após a vida.

De R$ 36,90
Por R$ 22,14

LÚMEN
PISO 1 - RUA 01

América Paoliello Marques

Autoconhecimento Transmutação de Senti-
mentos

Esta Obra-Síntese, fruto amoroso 
do casamento entre Espiritualida-
de e Ciência, aponta possíveis 
caminhos para o acesso às pro-
fundezas do Ser, a transmutação 
do que nos aprisiona , e o des-
cortinar de nosso Eu interior.

De R$ 39,90
Por R$ 29,90

FTRC
PISO 1 - RUA 05

Samuel Gomes
André Luiz e Chico Xavier

Estudos Doutrinários A Decisão

Os Cristos Planetários do Sistema 
Solar e de outros sistemas se en-
contram para decidir sobre o fu-
turo da Terra na sua fase de rege-
neração. 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.

De R$ 47,50
Por R$ 33,25

DUFAUX
PISO 1 - RUA 02

Lucy Dias Ramos

Espiritismo Ampliando os Horizontes

Lucy Dias Ramos descreve nesta 
obra os anseios da alma que ela 
relata ao observar, na longevida-
de, o longo caminho já percorri-
do, no qual todos nós estamos 
destinados, ao buscarmos a re-
denção espiritual.

De R$ 32,00
Por R$ 20,80EBM

PISO 1 - RUA 05


