Livros de 2007

Janeiro/2007

Pescador de Almas (O)
O Pescador de Almas é um romance de época - século I da era cristã -, período em que os
seguidores de Jesus foram perseguidos pelo imperador Nero, o incendiário de Roma, que viu,
nos prosélitos do Cristianismo nascente, as vítimas perfeitas para encobrirem seu abominável
crime contra os próprios patrícios. Acossado pelos inimigos políticos e pelo povo, Nero, então,
imputou aos cristãos toda a culpa pela monstruosa tragédia e mandou supliciá-los,
impiedosamente, no Circus Maximus, com requintesde crueldade.

Autor(es): Valter Turini, Monsenhor Eusébio Sintra
Editora: O CLARIM
Gênero: Romance

Preço de capa: R$ 28,90

Fevereiro/2007
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Abril/2007

Só o Amor Liberta

"Só o Amor o Liberta" é um relato autobiográfico. Vítima da violência de um padre que dele
abusou sexualmente, Paulo ficou marcado pela agressão. Envergonhado, não denunciou o
sacerdote. Desencarnou ainda jovem, levando para o outro lado da vida mágoae
ressentimento. Amparado por benfeitores espirituais, recuperou-se e, tempos depois, observou
que ações cruéis como aquela que sofreu eram mais comuns do que imaginava. Certo de que
deveria retribuir a ajuda que recebeu dos espíritos socorristas, uniu-se a eles. Os casos
verídicos que Paulo relata são episódios emocionantes que nos ajudam a repensar a vida. Ao
denunciar os abusos praticados por padres pedófilos - que atingem crianças desprotegidas -, o
autor espiritual pretende alertar os pais para os perigos que os rondam nos templos. O final do
livro é surpreendente: Paulo e o padre que o agrediu encontram-se na espiritualidade. Ele na
condição de espírito socorrista e o sacerdote amargando todo o mal que cometeu.

Autor(es): Paulo Hertz, Célia Xavier Camargo
Editora: PETIT
Gênero: Vida no Além

Preço de capa: R$ 28,90
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Maio/2007

Vingança Além do Túmulo
A bela médica estava grávida e breve casaria com o seu amado. Todavia, uma tragédia
desabou sobre o casal, que sonhava viver feliz para sempre. O casamento não se realizou. O
pai do rapaz, rico e influente empresário, não permitiu que o filho se casasse com a moça. Às
vésperas do casamento ela suicidou-se, pensando que acabava com o problema. Enganou-se,
pois quando chegou no mundo espiritual sofreu mais uma desilusão, observando que não
havia morrido. Em espírito, ela buscou todos os meios para vingar-se do pai do namorado,
atormentando-o dia e noite e levando-o à loucura, caracterizando uma vingança implacável
além do túmulo.

Autor(es): Assis Azevedo, João Maria
Editora: O CLARIM
Gênero: Romance

Preço de capa: R$ 26,70
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Junho/2007

La Fontaine e o Comportamento Humano

A partir de uma coletânea de fábulas de La Fontaine, que ilustram sempre um preceito moral, o
espírito Hammed fez ponte na direção da Doutrina Espírita com o objetivo de levar a todos uma
reflexão dos porquês da diversidade comportamental dos indivíduos, para que possamos nos
entender melhor e, ao mesmo tempo, entender os outros em suas peculiares maneiras de agir
e reagir ante as diferentes circunstâncias existenciais. Associando-se a fictícias personagens
destas fábulas, o leitor entra em contacto com suas próprias memórias e fantasias mais
recônditas, faz uma releitura de conflitos dos quais se encontra distanciado e uma
interpretação de seus desejos ignorados. Tais atitudes podem tornar-se objeto de um
autotrabalho terapêutico. São textos que reúnem valores universais e preceitos éticos e que
podem nos orientar a caminhada em direção à paz íntima e a ampliação da consciência.

Autor(es): Hammed, Francisco do Espírito Santo Neto
Editora: BOA NOVA
Gênero: Filosófico

Preço de capa: R$ 31,00
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Julho/2007

Gruta das Orquídeas (A)

Nico é um rico e influente fazendeiro, ameaçado por um grupo de criminosos suspeito de
praticar magia negra. Preocupado com o neto e com outras crianças, contrata um detetive
particular, a quem delega a missão de descobrir quem são os culpados dos crimes hediondos
ocorridos na cidade. No decorrer das investigações, acontecimentos imprevisíveis se sucedem
envolvendo Antônio Carlos e Mary, espíritos socorristas que vieram para ajudar a evitar novas
tragédias.

Autor(es): Antônio Carlos, Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho
Editora: PETIT
Gênero: Romance

Preço de capa: R$ 28,90

5 / 10

Livros de 2007

Agosto/2007

Sempre é Tempo

Esta história mostra a utilização do livre-arbítrio na forma de conduzir as nossas vidas. Sim,
escolhemos o caminho a seguir. Somos livres para optar pelo Bem, pelo progresso espiritual,
atendendo ao princípio da Evolução; ou pelo mal, estacionando ou retardando esse processo.
A boa vontade, o esforço próprio, a disciplina e o cumprimento do dever que imprimimos às
nossas vidas, nos harmonizam com as leis divinas trazendo equilíbrio e paz. Já a acomodação,
o ócio, a irresponsabilidade, a busca do prazer pela gratificação dos sentidos trazem a dor e o
sofrimento. É uma questão de escolha.

Autor(es): Eça de Queiróz, Wanda A. Canutti
Editora: EME
Gênero: Romance

Preço de capa: R$ 28,00
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Setembro/2007

Três Arco-Íris

Juventino acredita que ainda está encarnado. Enedine, um espírito benfeitor, ajuda-o a
recuperar-se. Apesar de não se sentir doente, imagina que está hospitalizado. Ansioso para ir
embora, percebe que aquele não é um hospital comum. Sua ansiedade vai crescendo até o dia
em que descobre estar perdidamente apaixonado por aquela mulher que o acompanha desde
a sua chegada... Que lugar tão misterioso é esse? Quem são essas pessoas tão calmas e
amáveis? Aflito e incapaz de dominar seus sentimentos, quando Juventino vai reviver o
passado para descobrir tudo o que aconteceu, três arco-íris se juntam, formando um lindo
círculo no céu...

Autor(es): Josué, Eurípedes Kühl
Editora: PETIT
Gênero: Romance

Preço de capa: R$ 28,90
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Outubro/2007

Ensinos de Jesus à Luz do Espiritismo

Este livro apresenta para a criança Jesus com seus ensinamentos e parábolas, seu exemplo
sublime, sob a luz do Consolador Prometido, o Espiritismo. As passagens do Evangelho são
esclarecidas pelo Codificador, Allan Kardec e enriquecidos com os personagens infantis que
facilitam o seu entendimento.

Autor(es): Autores Diversos
Editora: AUTA DE SOUZA
Gênero: Infantil

Preço de capa: R$ 16,00

Novembro/2007
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Planos da Vida (Os)

Além de envolvente, esta obra encerra um diferencial bastante cativante: dois narradores, o
materialista e o do plano espiritual, em capítulos alternados. A história de um homem rico e
famoso, com brilhante carreira profissional, muito bem-sucedido aos olhos do mundo material,
mas que estava falhando nos compromissos assumidos na pátria espiritual. A ambição e a
vingança afastavam-no da Verdade.

Autor(es): Kate Lúcia Portela
Editora: IDE
Gênero: Romance

Preço de capa: R$ 26,00

Dezembro/2007
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Palavras de Luz + CD DE MÚSICA INSTRUMENTAL

Meu amigo, Pelos caminhos do mundo gostariamos de ouvir uma palavra de orientação, de
consolo e de amizade... Ouça o Cristo! Jesus é o companheiro que caminha conosco
alentando nossos sonhos e multiplicando nossas alegrias. Palavras de Luz são mensagens do
amigo para todos os instantes de nossa vida.

Autor(es): Autores Diversos
Editora: AUTA DE SOUZA
Gênero: Mensagens

Preço de capa: R$ 25,00
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