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Bibliografias 
 
 
GONÇALVES, João.  Indicador espírita: índice temático. Brasília: LEDE, 1996. 275 p. 

 
Obra on line: www.guia.nom.br/rotina_de_pesquisa-jgf.htm.  (para pesquisar a 
80ª atualização – janeiro/2010). 
 
Para o download da 80ª atualização – janeiro/2010 
 
http://www.autoresespiritasclassicos.com/Efemerides/Jo%C3%A3o%20Gon
%C3%A7alves%20Filho%20-%20Indicador%20Esp%C3%ADrita.pdf 

 
 
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA: Guia de fontes espíritas: índice de assuntos e de 
nomes encontrados em 355 livros publicados pela FEB.  Coordenação de Geraldo Campetti 
Sobrinho. Rio [de Janeiro]: FEB, 2001. 696 p. 
 

“É um instrumento de pesquisa que contém aproximadamente 2.500 descritores, 35.00 
detalhamento e mais de 250 remissivas simples e cruzadas (...), cujo objetivo é facilitar o 
acesso a informações de interesse dos usuários localizadas nos livros da FEB.” 

 
Obra on line – atualizada até junho de 2012: 
http://www.sistemas.febnet.org.br/site/guiaDeFontesEspiritas/index.php?Letr
a=1&Palavra=&Procura= 

 
 
GUIA do expositor espírita.  Coordenação de Carlos Eduardo da Silva. 4. ed. São Paulo: 
Edições FEESP, 2000. 297 p. 

 
Trata-se de um  roteiro orientativo para o preparo de palestras espíritas, apresentando 
planejamento didático e referências bibliográficas, de temas retirados das obras básicas. 
 

 

http://www.guia.nom.br/rotina_de_pesquisa-jgf.htm
http://www.autoresespiritasclassicos.com/Efemerides/Jo%C3%A3o%20Gon%C3%A7alves%20Filho%20-%20Indicador%20Esp%C3%ADrita.pdf
http://www.autoresespiritasclassicos.com/Efemerides/Jo%C3%A3o%20Gon%C3%A7alves%20Filho%20-%20Indicador%20Esp%C3%ADrita.pdf
http://www.sistemas.febnet.org.br/site/guiaDeFontesEspiritas/index.php?Letra=1&Palavra=&Procura
http://www.sistemas.febnet.org.br/site/guiaDeFontesEspiritas/index.php?Letra=1&Palavra=&Procura


 

GUIMARÃES, Luiz Pessoa. Vade-mécum espírita. 6. ed. Catanduva, SP: Boa Nova, 
2011. 621 p. 
 

Cataloga centenas de assuntos, dos mais diversos ramos do conhecimento, analisados 
pelos mais brilhantes escritores espíritas, encarnados e desencarnados. 

 
Site 
 
http://www.atualpa.org.br/pesquisalivro  
 

Possibilita a pesquisa no acervo da Biblioteca Chico Xavier, por tipo de material (artigo de 
periódico, cd, dvd, livro etc.), por título, autor e assunto.   A pesquisa pode ser combinada. 
Grande parte dos itens documentais possui o resumo indicativo. 
 

 
Dicionários. Glossários. Resumos 
 
 
ÂNGELIS, Joanna de (Espírito). Repositório de sabedoria. Psicografado por Divaldo 
Pereira Franco; compilado por Antônio César P. de Carvalho.  Salvador: LEAL, 1980.  
2 v.  
 

Coletânea de “frases-pensamento aplicáveis a situações e circunstâncias dolorosas, outras 
com o caráter de advertência fraterna, mais outras conclamando ao entusiasmo e ao 
júbilo.” Os assuntos estão arranjados em ordem alfabética. As frases indexadas foram 
retiradas dos dez primeiros livros de Joanna de Angelis. Ao fim de cada citação indica-se a 
referência da obra em que a respectiva frase aparece. 

 
 
ÂNGELIS, Joanna de (Espírito). Elucidações psicológicas à luz do Espiritismo. 
Psicografado por Divaldo P. Franco; organizado por Geraldo Campetti Sobrinho e 
Paulo Ricardo A. Pedrosa. 2. ed. Salvador: Leal, 2003.  397 p. 
 

“Reúne textos selecionados de doze livros da Série Psicológica de Joanna de Ângelis, que 
servem de ponte entre as Psicologias Humanista, Transpessoal e Transacional e os sábios 
ensinamentos de Jesus e de Allan Kardec. Facilita o estudo trazendo informações sobre os 
temas desenvolvidos, com a inserção de verbetes específicos, de definições e os 
respectivos livros em que se encontram” 

 
___. Orientação terapêutica à luz da psicologia espírita. Psicografado por Divaldo P. 
Franco; organizado por Geraldo Campetti Sobrinho e Paulo Ricardo A. Pedrosa. 2. 
Ed. Salvador: Leal, 2003.  397 p. 
 

Difunde as orientações terapêuticas de Joanna de Ângelis contidas na sua Série 
Psicológica, composta por 12 livros, beneficiando a todos de modo geral, com um 
instrumento de autoaprimoramento. 

http://www.atualpa.org.br/pesquisalivro


 

 
 
ARMOND, Edgard. Na semeadura. 2. ed. São Paulo: Aliança, 1999. 2 v. 
 

Contém mensagens esclarecedoras sobre o Espiritismo, incluindo índice remissivo 
temático. 

 
 
EMMANUEL [espírito].  Pérolas do além: extratos de obras mediúnicas. [organização de] 
Sylvio Brito Soares.  4. ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 1987.  240 p. 
 

“Cataloga, sob forma de dicionário, definições e conceitos registrados em 42 obras 
psicografadas por Chico Xavier, indicando as fontes donde foram extraídos.” 

 
 
O ESPIRITISMO de A a Z: glossário. Coordenação de Geraldo Campetti Sobrinho.  4. 
ed. Brasília: FEB. 2013.  963 p. 
 

Constitui-se uma obra realizada “inteiramente com conceitos/definições compilados de 
obras não mediúnicas, escritas por estudiosos, quando encarnados, sobre a Doutrina 
Espírita e seus postulados, bem como da rica produção literária de autores espirituais.” 
 
Obra online: 
http://www.sistemas.febnet.org.br/site/az/AZ-Vocabulos-e-Conceitos.php 

 
 
JORGE, José. Antologia do perispírito. Juiz de Fora, MG: Instituto Maria, 1983. 204 p. 
 

“Apresenta 1368 referências sobre o tema perispírito extraídas de 49 obras, cujos autores 
são Allan Kardec, Gabriel Delanne, Gustave Gely, Léon Denis, Emmanuel e André Luiz, 
além de dicionários da língua portuguesa, de parapsicologia e a enciclopédia Larousse Du 
Xxe. Siècle” 

 
 
MACEDO, Roberto.  Vocabulário histórico-geográfico dos romances de Emmanuel: 
adaptação às expressões do mundo moderno.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1960.  157 p. 
Adaptação às expressões do mundo moderno. 
 

“Conceitua vocábulos históricos, referentes a personalidades, regiões e costumes. 
Coletados dos romances Ave Cristo!, 50 anos depois, Há  2000 anos, Paulo e Estevão e 
Renúncia. Objetiva esclarecer os homens do muno moderno os sentidos das expressões 
utilizadas pelo Espírito Emmanuel nesses livros. Ordena os vocábulos alfabeticamente 
fazendo remissivas de termos não adotados para os que foram considerados como entrada 
principal. Elucida conceitos sobre: Abrão; apóstolos; Bíblia; Carfanaum; fariseus, entre 
outros.” 

 
 
PALHANO JÚNIOR, Lamartine.  Dicionário de filosofia espírita.  Rio de Janeiro: 
CELD, 1997.378 p. 

http://www.sistemas.febnet.org.br/site/az/AZ-Vocabulos-e-Conceitos.php


 

 
“Utiliza-se de todos os recursos, inclusive da tradição, para estabelecer os significados 
justos para cada situação, e o faz como proposta, sempre relacionando o que já foi dito e o 
que seria correto dizer. Expressões encontradas nos livros espíritas, por seu uso comum 
foram introduzidas aqui para melhor entendimento da leitura da obra espírita, como alguns 
termos encontrados em outras ciências e que tem interesse espírita.” 

 
 
 
 
Obras on line: 
 
Dicionário espírita. Centro Espírita No Caminho da Luz: 
http://www.centronocaminhodaluz.com.br/index.php/dicionario-espirita/ 
 

Contém verbetes seguidos de definições. 
 
ÍNDICE da Revista Espírita 
http://www.febnet.org.br/blog/geral/pesquisas/apresentacao-indice-da-revista-
espirita/ 
 

Apresenta verbetes que acessam o de informações codificadas por Allan Kardec 
compilados dos 12 volumes da Revista Espírita, veiculados no período de 1858 a 1869 

 
Vocabulário espírita do periódico O Consolador: revista semanal de divulgação 
espírita: 
http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/vocabulario/principal.html 
 
 
 
 Obras de Allan Kardec 
(Obras assentadas nas obras básicas de Allan Kardec) 
  
 
O Céu e o inferno, ou, a Justiça divina segundo o Espiritismo 
 
 
CAMILO (Espírito). Justiça e amor. Psicografado por J. Raul Teixeira.  3. ed.  Niterói, 
RJ: Fráter, 2013. 119 p. 
 

Traz reflexões em torno das penas eternas, das recompensas e da violência, com base no 
livro O Céu e o inferno. 

 
EMMANUEL (Espírito). Justiça divina. Psicografado por Francisco Cândido Xavier.  
8. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1992.   192 p. 

http://www.centronocaminhodaluz.com.br/index.php/dicionario-espirita/
http://www.febnet.org.br/blog/geral/pesquisas/apresentacao-indice-da-revista-espirita/
http://www.febnet.org.br/blog/geral/pesquisas/apresentacao-indice-da-revista-espirita/
http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/vocabulario/principal.html


 

 
Comentários em torno das instruções relacionadas no livro “O Céu e o Inferno”, valendo-
se das oitenta e duas reuniões públicas de estudo da Comunhão Espírita Cristã, em 
Uberaba, no decurso de 1961, dando continuidade à tarefa de consultar a essência 
religiosa da Codificação Kardequiana, com vistas à própria responsabilidade, diante do 
Espiritismo, em sua feição de Cristianismo redivivo. 

 
 
 
 
 
O Evangelho segundo o Espiritismo 
 
 
ÂNGELIS, Joanna de (Espírito). Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. 
Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Salvador: LEAL, 
224 p. 
 

Comenta um item de cada capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, e estuda a 
vida de Jesus, à luz da Psicologia, conclamando-nos à mudança de comportamento 
perante a vida em prol de nossa felicidade. 

 
 
___.  Lampadário espírita. Psicografia de Divaldo Pereira Franco.  5. ed.  
Rio [de Janeiro] : FEB, 1991.  245 p. 
 

Apresenta mensagens reflexivas embasada em 'O Livro dos Espíritos' e o 'Evangelho 
Segundo Espiritismo’. Traz 60 temas que clarificam os lares da Terra, reacendendo  
chama do amor cristão onde esteja apagada. Ao fim de cada capítulo, a Autora indica as 
obras de Kardec onde o respectivo tema aparece, para facilitar o trabalho do estudioso 
sincero. 

 
 
ÂNGELIS, Joanna de (Espírito), PRISCO, Marcos (Espírito). Luz viva. Psicografia de 
Divaldo Pereira Franco.  Salvador: LEAL, 1984.  176p. 
 

Inspirados em tema de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, os autores oferecem 30 mensagens espírita-cristãs (...)” 

 
 
CAMILO (Espírito).  Revelações da luz. Psicografia de J. Raul Teixeira. Niterói: 
FRÁTER, 1994.  148 p. 
 

“Trinta mensagens que trabalham temas de relevante importância para os corações 
humanos, extraídos das luminosas páginas de O Evangelho Segundo o Espiritismo.” 

 
 



 

O ESPÍRITO da verdade: estudos e dissertações em torno de “O Evangelho segundo o 
Espiritismo”, de Allan Kardec. Ditado por vários Espíritos.  Psicografado por 
Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira.  11. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1999.  236 
p. 
 

Contém 104 mensagens recebidas da Espiritualidade maior, baseadas em «O Evangelho 
Segundo o Espiritismo». São importantes recados que falam ao coração, retratando a 
singela beleza dos conceitos de Jesus. 

 
 
EVANGELHO segundo o Espiritismo, O: orientações para o estudo. Organizado por 
Antônio César Perri de Carvalho e Célia Maria Rey de Carvalho. Brasília: FEB, 2014. 
203 p. 

 
Fornece subsídios para orientar o estudo e a reflexão, à luz do Espiritismo, acerca da 
essência das lições deixadas pelo Cristo. 

 
 
PRISCO, Marco (Espírito).  Glossário espírita-cristão. Psicografia de Divaldo Pereira 
Franco.   Salvador: LEAL, 1993.  146 p. 
 

Seleciona alguns dos ensinamentos do O Evangelho Segundo o Espiritismo, tecendo 
comentários-meditação aos interessados nos problemas do Espírito. 

 
 
ROTEIROS sistematizados para o estudo em grupo do Evangelho Segundo o Espiritismo.  
Manaus: LITTERA/Fundação Allan Kardec, 1995.  430 p. 
 

Material oferecendo conjunto de roteiros, fonte de apoio para o estudo do Evangelho, 
preparação de palestras, estudos, auxiliando dirigentes ou palestrantes para que o 
conteúdo a ser apresentado sobre cada item do Evangelho transmita de forma mais clara 
possível a proposta libertadora de Jesus. 

 
 
  
A Gênese 
 
 
KABLUKOW, Dirce Nunes.  Estudo dirigido da Gênese.  2. ed.  São Paulo: Panorama, 
2001.  171 p. 
 

Metodiza e facilita o entendimento do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, de 
Allan Kardec. Dividido didaticamente em 24 aulas, facilita ao estudioso, só ou em grupo, 
estudar e entender esta obra eminentemente científica. Interessante para sentir a lógica 
espírita acompanhando, aferindo e sendo confirmada pela Ciência dos homens. 

 
 
 
 



 

 
 
O Livro dos Espíritos 
 
 
ÂNGELIS, Joanna de (Espírito).  Lampadário espírita. Psicografia de Divaldo Pereira 
Franco.  5. ed.  Rio [de Janeiro] : FEB, 1991.  245 p. 
 

Apresenta mensagens  embasadas em 'O Livro dos Espíritos' e o 'Evangelho Segundo 
Espiritismo’. Traz 60 temas que clarificam os lares da Terra, reacendendo  chama do amor 
cristão onde esteja apagada. Ao fim de cada capítulo, a Autora indica as obras de Kardec 
onde o respectivo tema aparece, para facilitar o trabalho do estudioso sincero. 

 
 
___.   Leis  morais da vida. Psicografia de Divaldo Pereira Franco.  Salvador: LEAL, 
1986.  124 p. 
 

 Inspirando-se na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, foram extraídas 
  60 profundas reflexões como forma de contribuir para despertar sentimentos elevados, 
  clarear mentes em aflição ou que ainda dormem na ignorância das verdades espirituais.   

 
 
EMMANUEL (Espírito). Religião dos Espíritos: estudos e dissertações em torno da substância 
religiosa de “O Livro dos Espíritos” de Allan Kardec.  Psicografado por Francisco Cândido 
Xavier.  7. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1988.  255 p.  
 

Veicula o estudo em torno da substância religiosa de “O Livro dos Espíritos”, objetivando 
demonstrar a necessidade do conhecimento metódico da obra de Kardec, penetrando sua 
essência redentora. 

 
 
FRANCO, Ruy de Souza.  Um século de luz.    São Paulo: LAKE, 1966.  190 p. 
 

“Estudo dos ensinamentos contidos nas duas portentosas obras de Allan Kardec, O Livros 
dos Espíritos e O Evangelho Segundo o Espiritismo, depois de um século de terem 
vindo a lume. Apresenta síntese de capítulo a capítulo de cada livro abordado.” 

 
 
JORGE, José. Ìndice remissivo de “O Livro dos Espíritos”. Rio de Janeiro: CELD, 
1990. 2 v. 
 

Apresenta índice dos assuntos tratados na obra, em que os termos estão relacionados 
alfabeticamente em duas colunas. Reproduz, em cada termo, pequeno trecho do livro, 
buscando contextualizá-lo na abordagem de Kardec. 

 
 
NAUFEL, José.  Do ABC ao Infinito.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1998-1999.  4 v.   



 

  
“Assentada em o Livro dos Espíritos e em O Livros dos Médiuns, com cunho 
eminentemente didático, consta de 4 volumes. O escopo do 1º volume é dar conhecer, em 
primeiro lugar, a base teórico-científica do Espiritismo e sua fundamentação filosófica 
assentadas no conteúdo de O Livro dos Espíritos, com títulos identificados e com 
comentários esclarecedores. Os demais volumes buscam esclarecer a parte experimental 
do Espiritismo. Assentam-se em O Livro dos Espíritos e na totalidade de O Livro dos 
Médiuns.” 

 
 
 
PAIVA, A. Godoy.  Síntese de O Livro dos Espíritos.  3. ed.  São Paulo: FEESP, 1978.  
132 p. 
 

Apresenta pequena síntese dos tópicos de cada capítulo do Livro dos Espíritos. 
 
 
PERALVA, Martins. O pensamento de Emmanuel.  4. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1991.  
240 p. 
 

Em seus 40 capítulos de extrema clareza, o autor faz um paralelo entre as mensagens de 
Jesus, de Kardec e de Emmanuel. Partindo de temas de «O Livro dos Espíritos», orienta 
o pensamento de todas as crenças religiosas e filosóficas com precisão. Contém 
esquemas. 

 
 
RIGONATTI, Eliseu. O Livro dos Espíritos para a juventude.  12. ed.  São Paulo: 
Pensamento, 1999.  367 p. 
 

“Contém todo O Livro dos Espíritos, comentado ponto por ponto, em diálogos 
entremeados de contos, poesias e curiosidades que elucidam de forma agradável, os 
pontos principais dessa obra básica da filosofia espiritualista.” 

 
 
SILVA, Guilherme del Valle. Paulo de Tarso e as leis morais. Porto Alegre: Federação 
Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, 2017. 215 p. 
 

Propões reflexão sobre a terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde Kardec conectando 
a vida e a obra de Paulo de Tarso, o Apóstolo de Jesus. 

 
 
SIMONETTI, Richard. A constituição divina. 3. ed. Bauru, SP: CEAC, 2001. 143 p. 
 
Tece comentários em torno do capítulo As Leis Morais, terceira parte de O Livro dos Espíritos. 
Ressalta a existência de Leis Divinas que regem a evolução do homem, disciplinando seus 
impulsos no caminho da perfeição 
 
  



 

___. A presença de Deus. 2. ed. Bauru, SP: CEAC, 1999. 174 p. 
 
Ressalta a contribuição da Doutrina Espírita em favor de um entendimento racional sobre 
as origens do homem e sua gloriosa destinação. Estuda a primeira parte de O Livro dos 
Espíritos: 1ª Parte: Causas Primárias. 
 
 
___. Viver em plenitude. 2. ed. Bauru, SP: CEAC, 1999. 139 p. 
 
Extrai do Livro dos Espíritos diversas lições, mostrando que a felicidade fundamental é abandonar 
as fontes da ilusão para buscar a plenitude espiritual. Estuda O Livro dos Espíritos: 2ª Parte: 
Mundo Espírita ou dos Espíritos 
 
 
TORCHI, Christiano. As leis morais na atualidade.  139 p. Brasília: FEB, 2014. 151 p. 
 
Trata, de forma clara e objetiva, das leis que perpassam por todos os segmentos da vida do 
homem e que têm reflexo direto em sua vivência na sociedade. 
 
 
O Livro dos médiuns 
 
 
AUGUSTO (Espírito).  Mediunidade e autoconhecimento.  Psicografia de Clayton B. 
Levy.  Campinas, SP: Allan Kardec, 2003.  131 p. 
 

Traz vinte e cinco lições que abordam sobre renovação mental, distúrbios, indisciplina, 
animismo dentre outras. 

 
 
CAMILO (Espírito).  Correnteza de luz.  Psicografia de J. Raul Teixeira.  Niterói: 
FRÁTER, 1991.  200 p. 
 

Trinta e dois temas de atualidade permanente, baseados no Livro dos Médiuns, são 
oferecidos nesta obra, motivando aos que se dedicam ao estudo do Espiritismo ao 
aprofundamento das importantes abordagens. 

 
 
 
EMMANUEL (Espírito).  Seara dos Médiuns: estudos e dissertações em torno da 
substância religiosa de “O Livro dos Médiuns”, de Allan Kardec. Psicografado por 
Francisco Cândido Xavier. 8. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1993.  234 p. 
 

Realiza comentários sobre “O Livro dos Médiuns”, elucidando dúvidas de quantos 
trabalham na seara mediúnica. Defende o estudo como meio de libertar o Espiritismo da 
superstição e do fanatismo que desvirtuam a tarefa sublime da mediunidade no 
aprimoramento das almas. 



 

  
 
NAUFEL, José.  Do ABC ao Infinito.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1998-1999.  4 v.   
  

“Assentada em o Livro dos Espíritos e em O Livros dos Médiuns, com cunho 
eminentemente didático, consta de 4 volumes. O escopo do 1º volume é dar conhecer, em 
primeiro lugar, a base teórico-científica do Espiritismo e sua fundamentação filosófica 
assentadas no conteúdo de O Livro dos Espíritos, com títulos identificados e com 
comentários esclarecedores. Os demais volumes buscam esclarecer a parte experimental 
do Espiritismo. Assentam-se em O Livro dos Espíritos e na totalidade de O Livro dos 
Médiuns.” 

 
 
 
PROJETO MANOEL P. MIRANDA. Estudando o Livro dos Médiuns. Salvador: LEAL, 
2008.  239 p. 
 

Apresenta texto com cunho e eminentemente didático assentado em o Livro dos 
Médiuns, com seleção e transcrição dos temas mais importantes, orientando com 
facilidade a melhor maneira de exercer a mediunidade sem lágrimas, sem sacrifícios, mas 
também sem utopia ou irresponsabilidade, sem presunção ou encantamento. 

 
 
 
Série André Luiz 
 
CIDADE do Além.  Organização de Salvador Gentile.  Araras, SP: IDE, 1983.  80 p. il. 
color. 
 

Anotações em torno da obra de Nosso Lar, apresentando detalhes da “cidade-colônia”. No 
apenso contém desenhos e plantas baixas referentes a cidade Nosso Lar. 

     
COSTA, Vítor Ronaldo.  O visitador da saúde: reflexões sobre os ensinamentos contidos na 
obra “Nosso Lar”.   Belo Horizonte: Fonte Viva, 2002.  302 p. 
 

“É um mergulho na fecunda obra “Nosso Lar”, onde o autor desta obra relata do autor 
espiritual, lições superiores por ele apreendidas de seus instrutores, orientadores, tutores e 
companheiros de tarefas, como Lísias, o simplíssimo “Visitador da Saúde”, sua mãe Laura 
e outras personalidades marcantes.” 

 
CRUZ, Luiz Rodrigues da.  André Luiz em reflexão.  São Paulo: FEESP, 1997.  134 p. 
 

“Breves comentários sobre algumas frases do Livro dos Espíritos André Luiz, que com 
expressividade marcante nos levam a meditar e refletir, proporcionando-nos ensinamentos 
e orientação para o bom desempenho de nossa jornada terrena (...)” 

 
ESTUDANDO André Luiz.  Taguatinga, DF: Centro Espírita Fraternidade Allan 
Kardec, 1985.  178 p. 
 



 

(Conteúdo: coletânea de apostilas aplicadas no Curso da Escola de Médiuns do CEFAK, 
baseada em livros de André Luiz) 

 
LUIZ, André (Espírito). Entrevistando André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido 
Xavier. Organização de Jamiro dos Santos Filho. Capivari, SP: EME, 2008. 160 p. 
 

Apresenta respostas fruto de uma entrevista montada, através de pesquisa, junto às obras 
transmitidas pelo Espírito André Luiz, ao médium Chico Xavier. 

 
 
MESQUITA, José Marques.  Elucidário de Evolução em dois mundos. São Paulo: 
Culturesp, 1984. 304 p.  
 

Elucida termos usados no livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo Espírito André Luiz, 
através da psicografia dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira. Obedece a 
sequência dos capítulos da obra referenciada, ordenando alfabeticamente os vocábulos 

 
 
NOBRE, Marlene R. S.  A obsessão e suas máscaras: um estudo da obra de André Luiz.  
São Paulo: Ed. Jornalística Fé, 1997.  245 p. 
 

“Síntese de tudo (ou quase tudo) quanto o Espírito André Luiz escreveu sobre obsessão e 
pensamento, em quatorze de suas obras.” 

 
 
PERALVA, J. Martins.  Estudando a mediunidade: segundo a obra “Nos Domínios da 
Mediunidade”. 19. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1997.  232 p. 
 

“Esmiúça ensinos ali registrados, com o maior proveito para os leitores e para quantos 
participem de grupos do Espiritismo experimental. Com vários gráficos e ilustrações, 
analisa múltiplos aspectos da mediunidade, diminuindo dúvidas e fortalecendo convicções, 
graças as explicações quase didáticas dos fenômenos, suas características e seu valor 
conceitual.” 

 
 
___.  Mensageiros do bem: segundo a obra “Os Mensageiros”.  Belo Horizonte: União 
Espírita Mineira, 1988.  175 p. 
 

“Enfoca a essência doutrinária e evangélica da obra “Os Mensageiros”, tecendo 
comentários em estilo claro simples e acessível.”,  

 
 
PINHEIRO, Ney da Silva.  Prontuário de André Luiz.  Araras, SP: IDE, 1998.  172 p. 
 

“Relaciona 2234 temas, em ordem alfabética, de todos os assuntos e nomes contidos em 
27 obras de autoria de André Luiz e mais dados constantes em entrevista concedida por 
Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira, em 1992.” 

 
 



 

TROVÃO, Jacobson Sant’Ana. Psicofonia na obra de André Luiz. Brasília: FEB, 2016. 
289 p. 
 

Apresenta um estudo aprofundado sobre a psicofonia, com base nos relatos e lições sobre 
intercâmbio mediúnico da autoria do Espírito André Luiz, tendo estendido a pesquisa a 
outros autores espíritas estudiosos do tema. 

 
VIDA no mundo espiritua, A: estudo da obra de André Luiz.  Coordenação de Geraldo 
Campetti Sobrinho.  Brasília: FEB, 2012. 751 p. 
 

Reúne informações, resumos e pesquisa sobre o acervo doutrinário exposto nos livros da 
FEB Editora ditados pelo Espírito André Luiz aos médiuns Francisco Cândido Xavier e 
Waldo Vieira. Acompanham o texto minibiografias das personagens e personalidades 
citadas e resumos de cada capítulo das obras em particular. 

 
 
 
Filosofia e Psicologia 
 
AGUAROD, Angel.  Grandes e pequenos problemas. Obra ditada a Angel Aguarod pelo 
seu Guia Espiritual.  5. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1992.  234 p. 
 

“São dez capítulos de relevantes ensinos, vinculando a moral cristã e os conceitos da Doutrina 
Espírita à questões sociais individuais ou coletivas – sobre justiça, amor a Deus, bondade, paz. A 
essência dos problemas humanos é tratada, perante as grandes soluções que as verdades do 
espiritismo apresentam, com a transcendência de seus postulados.” 

 
AMORIM,  Deolindo.  Análises espíritas. Compilação de Celso Martins.  Rio [de 
Janeiro]: FEB, 1993.  216 p. 
 

“Compilação feita por Celso Martins, de páginas de Deolindo Amorim, publicadas em várias 
revistas. São artigos, comentários, crônicas, relatos perfazendo um número de  40 escritos, 
cheios de referência a Allan Kardec e Leon Denis. são verdadeiras aulas viças de 
Espiritismo, claras, simples, objetivas e oportunas.” 

 
 
ÂNGELIS, Joanna de (Espírito).  O homem integral. Psicografado por Divaldo Franco. 
19. ed. Salvador: LEAL, 2009. 152 p. 
 
Apresenta um ensaio de psicologia espírita que demonstra que a Filosofia e a Psicologia tentam 
compreender o homem através de processos que fragmentam a sua realidade. 
 
 
___.  Refletindo a alma: a psicologia espírita de Joanna de Ângelis. Psicografado por Divaldo 
Franco. 19. ed. Salvador: LEAL, 2009. 152 p. 
 

Apresenta reflexões que estabelecem pontes entre o pensamento acadêmico e a 
Psicologia espírita de Joanna de Ângelis, procurando comprovar a excelência dos ensinos 
psicológicos que a benfeitora espiritual apresenta em sua literatura.  



 

 
 
BARBOSA, Pedro Franco. Espiritismo básico. 4. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1995. 152 p. 
 

Esclarece os pontos que possam confundir os indivíduos entre Espiritismo, Umbanda, 
Psicologia e Parapsicologia. Estuda o nascimento e a evolução do Espiritismo, 
complementando-o com uma síntese histórica da doutrina no Brasil. Mostra os três 
aspectos do Espiritismo: o filosófico, o científico e o religioso. Faz uma análise sintética da 
Codificação Espírita. Apresenta os princípios básicos da Doutrina Espírita. Realiza um 
estudo da constituição do homem e sua evolução biológica e espiritual. Além disso, analisa 
a literatura espírita mediúnica e não mediúnica. 

 
 
CARVALHO, Vianna de (Espírito).  Atualidade do pensamento espírita. Psicografia de 
Divaldo Pereira Franco.  Salvador: LEAL, 1999.  318 p.  

 
“Valiosa contribuição para que entendamos o novo tempo, num total de 40 temas que 
foram submetidos ao Espírito Vianna de Carvalho, comprovam que o Espiritismo avança 
com as admiráveis conquistas do pensamento. Clonagem, Embriologia, Ecologia, 
Informática são uns dos assuntos abordados na obra.” 

 
 
CURSO básico de Espiritismo.  São Paulo: Aliança, 1981. 171 p. 
 

Oferece conhecimento dos pontos fundamentais da Doutrina Espírita, de forma 
sistematizada, através de conteúdos divididos em 12 planos de aula. 

 
 
DENIS, Léon.  O além e a sobrevivência do ser. Tradução de Guillon Ribeiro.  5. ed.  Rio 
[de Janeiro]: FEB, 1987.  97 p. 

 
“Comprova a sobrevivência após a morte. (...) o autor relata casos comprovados de 
comunicação dos Espíritos, obedecendo aos cânones científicos do método experimental.” 

 
 
___.  Depois da morte: exposição da Doutrina dos Espíritos.  28. ed.  Rio [de Janeiro]: 
FEB, 1987.  319 p. 
 

“Demonstração doa Doutrina dos Espíritos; solução científica e racional dos problemas da 
vida e da morte; natureza e destino do ser humano; as vidas sucessivas.” 

 
 
___.  O grande enigma.  16. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 2014.  183 p. 
 

“(…) sondando o livro infinito da Natureza, faz adquirir a convicção de Deus e da vida 
eterna.” “(...) desloca-se para a análise dos elementos da Natureza e para a história da 
formação dos mundos.” 

 



 

___.  O porquê da vida: solução racional do problema da existência.  15. ed.  Rio [de 
Janeiro]: FEB, 1989. 165p. 
 

“(...) pretende mostra, com inteligência e explicações lógicas, as razões primordiais da 
existência física. São princípios que demonstram o que somos,  donde viemos e para onde 
vamos após a desencarnação.” 

 
___.  O problema do ser, do destino e da dor: os testemunhos, os fatos, e as leis. Tradução 
de Guillon Ribeiro.  32. ed.  Brasília:  FEB, 2013.  374 p. 

 
“(...) ressalta os princípios da doutrina Espírita, fixando-se em temáticas como: o problema 
do ser, a morte, a vida no além, as vidas sucessivas, a vontade, o livre-arbítrio e outros 
itens do maior interesse.” 

 
 
LIMA, Simão Pedro. Viver melhor: uma abordagem espírita para a vida em sociedade. 
Goiânia: FEEGO, 2016. 219 p. 

 
Aborda as contribuições da doutrina codificada por Allan Kardec na transformação moral 
da humanidade e consequente influência em todos os campos do conhecimento, 
especialmente na educação, ciência, filosofia e religião. 

 
LOBO, Ney.  Estudos de filosofia social espírita.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1992. 279 p. 
 

Define a posição da Doutrina no que concerne a questões sociais e às magnas soluções 
exigidas pelos tempos presentes. Analisa tópico como formas de socialismo, crenças 
sociais, direitos do homem, injustiças sociais e outros de igual importância. 

 
LOPES NETO, José (Espírito); Teixeira, J. Raul (José Raul). Em nome de Deus. 
Niterói, RJ: Fráter, 2007. 167 p. 
 

Reflexões sobre Deus, de forma a transpor a barreira do superficial, oferecendo 
oportunidade da confortadora aproximação ao Pai. 
 
  

OLIVEIRA, Therezinha. Iniciação ao Espiritismo. 11. ed. Campinas, SP: CEAK, 2004. 
244 p. 

Apresenta um curso so o aspecto filosófico da doutrina espírita, onde contém 37 aulas, de 
fácil entendimento, simples e educativas. 

 
 
___. Quando o Espiritismo fala. Campinas, SP: CEAK, 2007. 146 p. 
 

Oferece a possibilidade de exame dos mais variados temas da vida social, visando a 
aplicação prática do que revela, sob a ótica da psicologia espírita. 
 

PAIVA, Aylton Guido Coimbra. Espiritismo e política: contribuições para a evolução do ser e 
da sociedade. Brasília: FEB, 2014. 125 p. 



 

 
Oferece reflexões sobre o relacionamento de Doutrina Espírita com as Ciências Sociais e 
entrem elas, a Política, que tanta influência tem na organização social. 

 
PERES, Ney Prieto. Manual prático do espírita: guia para a realização do 
autoaprimoramento com base na doutrina dos espíritos. São Paulo: Pensamento, 2016. 326 
p. 
 

Apresenta roteiro escrito para orientar todos os que estiverem dispostos a se conhecerem 
com mais profundidade e para se fazerem capazes de exemplificar os ensinamentos do 
Divino Mestre, em espírito e verdade. 

 
 
 
TORCHI, Christiano. Espiritismo: passo a passo com Kardec.  2. ed.  Rio [de Janeiro]: 
FEB, 2007. 495 p. 
 

Disponibiliza uma noção de conjunto dos princípios doutrinários, servindo como ponto de 
partida para maiores aprofundamentos. Esclarece sobre a distinção entre Espiritualismo e 
Espiritismo, bem como sobre o tríplice aspecto da Doutrina Espírita. Ademais, aborda temas 
atuais como doação de órgãos e transplantes, clonagem. eutanásia, aborto, pena de morte e 
suicídio 

 
 
 
Religião 
 
 
CALDEIRA, Wesley Soares. Da manjedoura a Emaús.  Brasília: FEB, 2014. 316 p. 
 

Estuda a vida de Jesus de Nazaré recriando a atmosfera histórica, social, intelectual e 
religiosa de sua época, utilizando, para isso, a etimologia, a pesquisa arqueológica, a 
comparação entre os relatos dos Evangelhos, a crítica histórica e literária, as fontes 
espirituais reveladas mediunicamente no Espiritismo. 

 
CALLIGARIS, Rodolfo. Parábolas evangélicas: à luz do Espiritismo.  5. ed.  Rio [de 
Janeiro]: FEB, 1991. 126 p. 
 

Inúmeras parábolas são encaixadas “em interpretações lúcidas, no arcabouço das 
realidades espíritas, mostrando a profunda identidade dos preceitos cristãos com o 
pensamento de Allan Kardec.” 

 
___. Sermão da Montanha.  17. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2008. 211 p. 
 

Apresenta todo conteúdo das premissas do Evangelho sob a ótica do Espiritismo, 
acessível aos que buscam compreender a doutrina cristã. Em cinquenta capítulos breves e 
concisos, analisa passagens como Bem-aventurados os pobres de espírito, A lei e os 
profetas, Conceito cristão do adultério, O amor aos inimigos, Buscai primeiramente o reino 
de Deus, dentre outros. 

 



 

CAMPOS, Humberto de (Espírito). Boa Nova. Psicografia de Francisco Cândido 
Xavier.  3. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 2010.  285 p. 
 

“São episódios nos quais Jesus, Pedro, Maria Madalena, Nicodemos e outras conhecidas 
personagens do Cristianismo nascente comparecem transmitindo lições de invulgar 
sabedoria.” 

 
CERQUEIRA FILHO, Alírio. Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo redivivo: 
uma reflexão psicológica transpessoal-consciencial das cartas do Apóstolo Paulo 
adaptadas ao movimento espírita atual.  3. ed. Cuiabá; Brasília: Espiritizar; FEB, 2014. 
 

Estuda algumas passagens expressivas das epístolas do Apóstolo Paulo, trazendo-as para 
a atualidade, e analisando-as à luz da Doutrina Espírita. 

 
DE LUCCA, José Carlos. Alguém me tocou.  São Paulo: Intelítera, 2015. 251p. 
 

Propõe a reflexão sobre o real significado da missão de Jesus, que não é tão somente a de 
"salvador" da humanidade, mas também, e principalmente, a de "redentor", que liberta, que 
guia e  é o  amigo que pode e quer atuar por meio de nossas mãos e de nosso amor junto 
ao próximo. 

 
DENIS, Léon. Cristianismo e Espiritismo: provas experimentais da sobrevivência: relações com 
os espíritos dos mortos: a doutrina secreta, a nova revelação. 14. ed. Rio de Janeiro: FEB, 
2005. 295 p.  
 

Historia a trajetória do Cristianismo, apresenta a origem dos evangelhos, a comunhão dos 
primeiros cristãos com os espíritos e os fenômenos espíritas recentes na Bíblia, reforçando 
o princípio de que as diretrizes espírita e cristã são, na verdade, perfeitamente ligadas 
como uma única doutrina. Explica como a prática mediúnica e a reencarnação foram 
extintas do pensamento cristão, além dos rituais e dogmas que se estabeleceram no culto, 
muitas vezes indo contra a simplicidade do Cristo, a partir da relação com o Catolicismo 
romano. 

 
DIAS, Haroldo Dutra. O Novo Testamento. Brasília: FEB, 2013.  607 p. 
 

Tradução do Novo Testamento, incluindo os quatro Evangelhos e o livro Atos dos 
Apóstolos, com notas linguísticas e de tradução histórico-cultural. 

 
 
EMMANUEL (Espírito).  Caminho, verdade e vida. Psicografia de Francisco Cândido 
Xavier.  Brasília: FEB, 2014.  405 p. 
 

“ (...) repositório de interpretações de pequenos trechos sagrados, incluindo as Epístolas 
de vários apóstolos, transpondo, para a vida atual, os conceitos da filosofia cristã.” 

 
___.  O consolador. Psicografia de Francisco Cândido Xavier.  29. ed.  Brasília: FEB, 
2016. 305 p. 
 

“Respondendo, à feição do O Livro dos Espíritos, a 441 perguntas, acerca dos mais 
simples como dos mais complexos e diversos problemas da Ciência, da filosofia e da 



 

religião, o lúcido espírito Emmanuel, atendendo ao conceito progressivo da Revelação, 
esparge novas luzes sobre inúmeras questões.” 

 
___. Emmanuel: dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a 
Humanidade. Psicografia de Francisco Cândido Xavier.  27. ed.  Rio [de Janeiro]: 
FEB, 2010.  208 p. 
 

“Analisa princípios científicos à luz do Espiritismo e disserta sobre livre-arbítrio, 
determinismo, pluralidade dos mundos habitados e outras temáticas instigantes, 
profundamente atuais.” 

 
 
___. Evangelho por Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Coordenação 
de Saulo César Ribeiro. Brasília: FEB, 2014-  
 

Trata de uma coletânea que torna acessíveis os preciosos ensinamentos presentes no 
Novo Testamento, referentes ao estudo e interpretação da mensagem de Jesus, da autoria 
de Emmanuel inseridos em suas diversas publicações. São sete volumes, como fruto do 
trabalho promovido por pesquisadores da FEB. 

 
 
___. Fonte Viva. Psicografia de Francisco Cândido Xavier.  Brasília: FEB, 2015.  409 p. 
 

“Comentários de trechos do Evangelho, Atos e Epístolas dos Apóstolos, em páginas de 
consolação, orientação e luzes da Espiritualidade Superior.” Apresenta índice, por capítulo 
e versículos, das obras: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. 

 
___. Pão Nosso. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Brasília: FEB, 2015.  407 p. 
 

“São 180 capítulos que tangem os mais variados temas de interesse humano, lastreados 
nos Evangelhos, Atos e Epístolas dos Apóstolos.” 

 
___. 7 (sete) minutos com Emmanuel. Psicografado por Francisco Cândido Xavier. 
Comentários e coordenação de Haroldo Dutra Dias. Curitiba: SER, 2017. v. 
 

Apresenta transcrição revisada do áudio do Projeto Sete Minutos com Emmanuel, bem 
como tópicos estratégicos, contendo informações de apoio ao entendimento desses 
comentários: aspectos linguísticos do texto grego; palavras-chaves e expressões 
estruturantes, referências bíblicas cruzadas; conceitos de Emmanuel, referências das 
obras da Codificação e glossário. 

 
___. Vinha de Luz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Brasília: FEB, 2014.  409 
p. 

“Traduz um esforço para que o homem se integre ao Evangelho do Cristo. São 180 
mensagens de teor evangélico,  aborda temas como: fé; caridade; evolução e vigilância.” 

 
GODOY, Paulo Alves.  O Evangelho pede licença.  2. ed.  São Paulo: FEESP, 1990.  265 
p. 
 



 

“Repositório de crônicas referentes a textos bíblicos (Novo Testamento), interpretados à luz 
da Doutrina espírita.” 

 
 
MÍNIMUS.  Síntese de O Novo Testamento.  4. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1991. 126 p. 
 

Apresenta o Novo Testamento sintetizado, objetivando facilitar a leitura e a compreensão 
do mesmo. Transcreve, de, Epístolas e Apocalipse de João. forma resumida e em 
linguagem moderna, todos os capítulos dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos 

 
 
MOUTINHO, João J.  O Evangelho sem mistérios nem véus:  textos bíblicos interpretados 
à luz da codificação Kardequiana. Brasília: FEB, 2015.  512 p. 
 

Apresenta vasta pesquisa sobre as raízes da árvore do Evangelho, submersas no terreno 
das figuras e das parábolas. Cada lição sugere elevada notícia do ilimitado reino celestial, 
convidando a superiores meditações 

 
OLIVEIRA, Therezinha. Quando o Evangelho fala. Campinas, SP: CEAK, 2004. 144 p. 
 

Passeia pelas páginas dos Evangelhos e da história, e convida a meditar sobre alguns 
temas que afligem a Humanidade em todos os tempos. 
 

 
PERALVA, Martins.  Estudando o Evangelho: à luz do Espiritismo.  10. ed.  Rio [de 
Janeiro]: FEB, 2008.  245 p.  
 

“Afirma a necessidade do estudo do Evangelho, à luz do espiritismo, objetivando a 
divulgação dos ensinos de Jesus como imperativo nas tormentosas experiências que 
procedem as grandes transições como ocorre atualmente na Terra.” 

 
 
RODRIGUES, Amélia (Espírito). A mensagem do amor imortal. Psicografado por 
Divaldo Franco.  2. ed. Salvador: LEAL, 2015. 214 p. 
 

Informa novos detalhes sobre a vida e o mistério de Jesus, sobre as gentes, os costumes, 
as tradições, os enredos daqueles tempos remotos. 
 

___. Vivendo com Jesus. Psicografado por Divaldo Franco. 2. ed. Salvador: LEAL, 2014. 
199 p. 
 

Apresenta uma coletânea de crônicas da vida de Jesus e seu apostolado. 
 
SAYÃO, Antônio Luiz.  Elucidações evangélicas: à luz da Doutrina Espírita.  8. ed. Rio 
[de Janeiro]: FEB, 1988.  552 p. 
 

“Estudo metódico e elucidativo dos Evangelhos, à luz do Espiritismo, sem o fanatismo dos 
milagres, dos dogmas e dos mistérios.” 

 



 

 
SCHUTEL, Cairbar.  Parábolas e ensinos de Jesus.  10. ed.  Matão, SP: O Clarim, 1976.  
386 p. 
 

Obra dividida em duas partes. Na primeira parte tece comentários das parábolas contadas 
por Jesus. “A segunda parte analisa os ensinos deixados por Jesus ao longo de sua 
missão.” 

 
 
VINÍCIUS (Pedro Camargo).  Em torno do Mestre.  6. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1991.  
361 p. 
 

“Oferece os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, para que possamos seguir as 
pegadas do Mestre. Com 135 mensagens, os objetivos do autor são de tornar o Evangelho 
inteligível, acessível a qualquer pessoa.” 

 
 
 
Ciência 
 
ALMEIDA, Waldehir Bezerra de.  Complexidade da prática mediúnica, A.  Brasília: FEB, 
2014. 380 p. 
 

Traça a linha histórica dos fenômenos mediúnicos, da Pré-História até o século XX, 
detalhando as principais bases de conhecimento para sua prática segura. Os detalhes 
aparentemente complexos são desmistificados com sensibilidade, e as informações 
necessárias são apresentadas para que a mediunidade seja compreendida e 
legitimamente utilizada na Seara de Jesus. A complexidade da prática mediúnica contém a 
descrição do conjunto de fenômenos somente explicáveis se analisados sob os aspectos 
do trabalho harmônico da parceria entre médiuns e Espíritos. 

 
CAMPETTI, Carlos; Campetti, Vera. Trabalho mediúnico: desafios e possibilidades. 
Brasília: FEB, 2014. 357 p. 
 

Oferece sugestões que auxiliam na implantação e manutenção de um trabalho mediúnico 
equilibrado e produtivo. Apresenta experiências que facilitam a interlocução entre os dois 
planos da vida, oferecendo particularmente ao dialogador elementos para a compreensão 
e aperfeiçoamento da sua tarefa de interação com Espíritos sofredores e obsessores. 
Também apresenta recursos de apoio ao médium quanto ao uso de sua sensibilidade para 
percepção da realidade espiritual, recepção e auxílio aos irmãos desencarnados 
desorientados e carentes de rumo libertador. Evidencia a importância da equipe na 
harmônica atividade de encaminhamento de irmãos desequilibrados para a reconquista da 
autoconfiança e do uso de suas potencialidades para a solução de suas pendências do 
passado e para a construção do bem que sempre está ao alcance de todos. 

 
CLÉOFAS, João.  Intercâmbio mediúnico. Psicografado por Divaldo P. Franco.  
Salvador: LEAL, 1986.  166 p. 
 

“Coletânea de instruções ministradas pelo autor espiritual, na abertura das reuniões 
mediúnicas, no Centro Espírita “Caminho da Redenção, oferecendo-nos diretriz e 



 

segurança em torno do ministério socorrista aos desencarnados em aflição, 
fundamentadas no profundo conhecimento da vida e do ser.” 

 
DELANNE, Gabriel.  O Espiritismo perante a Ciência. Tradução de Carlos Imbassay.  2. 
ed. revisado por Lauro de  S. Thiago.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1993.  415 p. 
 

Analisa “múltiplas manifestações dos fenômenos da mediunidade, tais como 
materializações, telepatia, transporte, premonição, sonambulismo. Aconselha a séria 
pesquisa da mediunidade e verbera contra os que, por fanatismo, não admitem a adoção 
de medidas preventivas de mistificações no  campo experimental. 

 
 
___. A reencarnação.  Tradução de Carlos Imbassay.  10. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 
1996.  311 p. 
 

“(...) discorre sobre as vidas sucessivas e relata testemunhos de existências passadas e 
previsão de futuras, tudo bem comprovado e esmiuçado. Fala das provas fisiológicas e 
psicológicas da reencarnação que recolheu em suas pesquisas.” 

 
 
KUHL, Eurípedes.  Genética e Espiritismo. 2. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1997.  158 p. 
 

Procura incorporar a genética na dinâmica estrutural espírita, abordando temas como: 
perispírito e matrizes genéticas, Genética e ética, Genética e raças humanas, Genética e 
reencarnação, Genética e espiritismo, bebê de proveta, determinação de sexo em 
embriões, barriga de aluguel, congelamento de embriões, dentre outros. 

 
 
MELO, Osvaldo. Sobrevivência e comunicação dos Espíritos. 3. ed. Rio de Janeiro: FEB, 
2010. 173 p. 
 

Baseado em relatos de pesquisadores do passado como Delanne, Bozzano, Crookes, 
Denis e tantos outros, apresenta ocorrências comprovadas, abrangendo vários gêneros de 
comunicação com os Espíritos. Cita especialmente a obra Rumo às estrelas. Menciona 
também casos e referências de Russel, Wallace, De Rochas e outros. 

 
 
MENEZES, Bezerra de (Espírito). Em nome do amor: a mediunidade com Jesus.  
Psicografado por Divaldo P. Franco. Organização de Antônio César Perri de Carvalho 
et al.  2. ed.  Brasília: FEB, 2013.  281 p. 
 

Reúne transcrição de palestras e entrevista de Divaldo P. Franco, no Brasil e no Exterior 
sobre mediunidade. 

 
 
MIRANDA, Hermínio C.  Sobrevivência e comunicabilidade dos Espíritos.   Rio [de 
Janeiro]: FEB, 1977.  317 p. 
 

“Engloba os aspectos importantes da vida real dos seres humanos: nascimento, morte e 
reencarnação”. Trata, também, da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo carnal. 



 

 
 
MIRANDA, Manoel Philomeno de (Espírito).   Perturbações espirituais.   Psicografado 
por Divaldo P. Franco. Salvador: LEAL, 2015. 246 p. 
 

Aborda os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, 
especialmente nas sociedades espíritas sérias dedicadas à renovação da sociedade, bem 
como nos grupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das 
criaturas. 

 
___. Tormentos da obsessão. 10. ed. Salvador: LEAL, 2015. 303 p. 
 

Apresenta a narração de várias vidas e suas histórias reais vivenciadas no Hospital 
Esperança, localizado no Mundo Espiritual, no qual se encontram internados inúmeros 
irmãos, falidos e comprometidos com o seu próximo, em lamentáveis estados de 
perturbação. 

 
 
MIRANDA, Manoel Philomeno de (Espírito). Mediunidade: desafios e bênçãos. 
Psicografia de Divaldo P. Franco. Organização de Adilton Pugliese. 2. ed. Salvador: 
LEAL, 2012. 213 p. 
 

Demonstra os perigos que existem no exercício inconsequente da mediunidade e nos ardis 
incontáveis das obsessões. Alerta que consciente da responsabilidades que lhes dizem 
respeito, o médium consciente de si mesmo e das lições edificantes do Espiritismo deve 
empenhar-se com denodo para ser sempre melhor moralmente, esforçando-se por 
alcançar patamares mais elevados da evolução, sempre objetivando servir mais e melhor. 

 
___. Obsessão e desobsessão:  aprendendo com Manoel Philomeno de Miranda. 
`Psicografia de Divaldo P. Franco. Organização de Sidnei Carvalho. Limeira, SP: Ed. 
Conhecimento, 2010. 332 p. 
 

Apresenta uma coletânea de trechos extraídos de doze livros do Espírito Manoel 
Philomeno de Miranda, produto de suas experiências no convívio com as mais variadas 
patologias e situações vividas por irmãos enredados nas tramas das obsessões.  

 
 
PERALVA, J, Martins.  Mediunidade e evolução.  5. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1987.  
160 p. 
 

“Exalta a mediunidade, e nos leva a melhor conhece-la e valoriza-la, apoiando-se em 
conceitos de Emmanuel.” 

 
 
PEREIRA, Yvonne.  Recordações da mediunidade. Obra mediúnica orientada pelo 
Espírito Bezerra de Menezes.   6. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1989.  212 p. 
 

Narra as recordações da autora sobre a própria mediunidade, transmitindo sua vivência no 
exercício mediúnico por longos anos, expondo suas observações sobre os mais variados 
fenômenos que sentiu em si mesma. Enfoca interessantes temas, tais como: 



 

reminiscências de vidas passadas; os arquivos da alma; sonhos; premonições e avisos 
premonitórios; mortes violentas; suicídio - suas consequências em vidas futuras; anjos 
guardiões; letargia e catalepsia; o que é a mediunidade e como se processa; o testemunho 
mediúnico; obsessão, obsessores e obsidiados; ritos de exorcismo. 

 
 
___. Pelos caminhos da mediunidade serena: entrevistas e textos. Organização de Pedro 
Camilo. São Paulo: Lachâtre, 2007. 191 p. 
 

Excelente material de pesquisa que apresenta, na primeira parte, sete entrevistas 
concedidas por Yvonne Pereira a imprensa espírita nas décadas de 70 e 80. Destaque 
para o relato sobre a obra Memórias de Um Suicida: sua recepção, visões e experiências 
no atendimento aos suicidas.  

 
SARGENT, Epes.  Bases científicas do Espiritismo. Traduzido por Ewerton Quadros.  4. 
ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1989.  357 p. 
 

“(…) defende o valor da análise científica nas interpretações dos postulados espíritas,     
para a comprovação da realidade da vida após a morte. Traz a público as pesquisas 
realizadas com diversos médiuns e estuda vários assuntos como corpo espiritual, 
clarividência e sonambulismo.” 

 
 
SCHUBERT, Suely Caldas.  Mediunidade e obsessão em crianças. 2. ed.   São Paulo: 
Didier, 2007. 174 p. 
 

Concentra muitas respostas adequadas às múltiplas situações que se depara na análise da 
criança em nossos dias, exclusivamente em relação ao comportamento infantil diante da 
mediunidade e obsessão. 

 
___.  Mediunidade: caminho para ser feliz. Votuporanga, SP: Didier, 1999. 202 p. 
 

Fala das técnicas de estabelecimento do intercâmbio com a espiritualidade e o necessário 
e seguro equilíbrio para a consolidação dessa parceria. Aborda ainda os fatos mediúnicos 
ditos espíritas, apresentados pela mídia, esclarecendo quanto a sua procedência. Ao final 
de cada capítulo, a autora oferece novo projeto de vida em que se incluem os rumos da 
verdadeira felicidade. 

 
 
___.  Obsessão/desobsessão: profilaxia e terapêuticas espíritas.  Rio [de Janeiro]: FEB, 
1981.  192 p. 
 

“Aborda a complexa temática do tratamento curativo e preventivo das obsessões através 
do Espiritismo codificado por Allan Kardec.” 

 
 
Educação 
 



 

CAMILO (Espírito). Desafios da educação. Psicografia de J. Raul Teixeira.  Niterói: 
Fráter, 1995. 140 p. 
 

“Aborda “desde a aplicação dos processos educacionais sobre o espírito na sua fase 
infantil até a madureza; das interessantes dúvidas ligadas ao período de gestação humana 
até as preocupantes nuanças do Movimento Espírita.” 

 
CAMILO (Espírito). Educação & vivências. Psicografia de J. Raul Teixeira.  Niterói: 
Fráter, 1993. 164 p. 
 

“induz-nos a “revisar os nossos conceitos de educação social, nossos entendimentos sobre 
moral divina (...)” 

 
LOBO, Ney. Filosofia Espírita da Educação: e suas conseqüências pedagógicas e 
administrativas.  2. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1993.  4 v. 
 

“Objetiva oferecer orientações às atividades educativas espíritas, pela formulação de 
problemas e suas soluções, com temas como: O que é, quem é e como é o educando; 
limites da educação humana; fatores que atuam sobre o educando e outros.” 

 
 
MENEZES, Antônio Barreto de.  A Educação à luz do Espiritismo. 2. ed.  Rio de Janeiro: 
CELD, 1990.  136 p. 
 

“Compilação de textos inseridos nas cinco obras básicas do /espiritismo, que “apresentam 
pontos importantíssimos no campo da educação que, se levados em consideração, 
poderão dar contribuições valiosas à pedagogia moderna (...)” 

 
 
PORTASIO, Manuel.  Fora da Educação não há salvação. São Paulo; DPL, 2002.  145 p. 
 

“Demonstra que a tarefa da educação espírita é justamente a da formação do homem 
novo, do homem consciente, do homem livre. A obra trata da educação real, que se 
manifesta como autoeducação, isto é, a educação que permite ao indivíduo a condução de 
si mesmo.” 

 
 
VINÍCIUS (Pedro de Camargo).  O Mestre na Educação.  5. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 
1991.  151 p. 
 

Defende o grande objetivo da educação dentre dos princípios cristãos, para evidenciar sua 
importância na propagação do Espiritismo. Proclama ser essa a maior modalidade de 
assistência, por ser a única de natureza preventiva, que produz generosos dividendos na 
economia da alma, em seus processos reencarnatórios.  

 
 
 



 

Arte 
 
ABRABCHES, Carlos Augusto. Cantar é mover o dom: uma análise das letras de 
músicas populares sob o ponto de vista espírita. São Paulo: Mythos Book, 2008. 136 p. 
 

Reúne composições de autores como Djavan, Chico Buarque, Lenine, Tom Jobim, Renato 
Teixeira e Paulo César Pinheiro, dentre outros, acompanhadas de reflexões do 
pensamento espírita, destacando a importância da música para o ser humano.  

 
DENIS, Léon. Espiritismo na arte, O. Niterói, RJ: Arte e Cultura, 1990. 130 p. 
 

Reúne artigos publicados na Revue Spirite, durante o ano de 1992, em que são abordados, 
de forma criteriosa, temas artísticos, sob a ótica espírita, tais como: arte, arquitetura, 
música, literatura, oratória e printura. 

 
 
TOURINHO,  Nazareno.  A Dramaturgia espírita. Rio [de Janeiro]: FEB, 1991.  104 p. 
 

“Orienta os grupos que, no Movimento Espírita, se dedicam a montar e exibir peças 
teatrais. Esclarece didaticamente o significado da dramaturgia e trata de assuntos como 
ética, estética, escolas, estilos e elementos do espetáculo teatral. Destaca que o conteúdo 
doutrinário deve ser essência do teatro espírita.” 

 
ZANOLA, Renato. Arte e Espiritismo: textos de Allan Kardec, André Luiz e outros 
autores. Rio de Janeiro, CELD, 1990. 325 p. 
 

Analisa os textos, através de dezesseis capítulos:  o que é a arte, a evolução do 
pensamento humano, o mundo antigo, a Renascença, arte mediúnica, a arquitetura, a 
pintura, a música, o teatro etc 

 
 
Contos. Crônica. 
 
CAMPOS, Humberto (Espírito). Pontos e contos.  Psicografia de Francisco Cândido 
Xavier.  10. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1999.  265 p. 
 

“Contos significativos, de linguajar claro, direto e com tom dos grandes jornalistas. Trata de 
temas de permanente interesse, como: dia dos finados, mediunidade, saúde e outros.”  

 
 
SOUZA, Juvanir Borges de. Tempo de Renovação. Rio [de Janeiro]: FEB, 1989.  341 p. 
 

“Crônicas enfeixadas em assuntos que vão desaguar na necessidade de autoeducação de 
todos nós, em clima de serviço e edificação.” 

 
SOUZA, Juvanir Borges de. Tempo de Transição.  2. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1990.  
314 p. 



 

 
“Enfoca a realidade atual como um período de transformação pelo qual  atravessa a 
Humanidade terrena. Intenta chamar atenção para a importância da renovação íntima e da 
reeducação humana que tenha como parâmetro a mensagem eterna do Cristo.” 

 
VALÉRIUM (Espírito). Bem aventurados os simples. Psicografia de Waldo Vieira.  11. 
ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1996.  129 p. 
 

“Calcado na grande verdade da lição evangélica da “bem-aventurança dos pobres de 
espíritos” e ressalta advertências de como agir, com simplicidade, perante os complexos 
problemas da vida.” 

 
 
VINÍCIUS (Pedro de Camargo).  Nas pegadas do Mestre: folhas esparsas dedicadas aos 
que tem fome e sede de justiça..  5. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1979.  306 p. 
 

“Apresenta os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, objetivando conduzir as 
criaturas a seguir as pegadas do Mestre. Retrata temas como: origem do Cristianismo; 
Marta e Maria, óbolo da viúva e outros.” 

 
 
Poemas. 
 
CUNHA, Casimiro.  Cartas do Evangelho.  Psicografia de Francisco Cândido Xavier.  3. 
ed.  São Paulo: LAKE, 1957.  143 p. 
 

“Apresenta mensagem, tão simples na sua rima e tão grande na sua expressão ideológica.  
É o amoroso ao banquete do Evangelho.” 

 
DOLORES, Maria.  Coração e vida.  Psicografia de Francisco Cândido Xavier.  São 
Paulo: IDEAL, 1983.  125 p. 
 

“Poemas que traduzem observações e vivências em melodias do sentimento (...)”. É um 
“concerto de júbilo e renovação, beleza e encantamento que Maria Dolores, tangendo o 
próprio coração, nos oferta por festa de luz, em nome do Senhor.” 

 
 
FRIGÉRI, Mário. Momentos com Jesus.  Rio de Janeiro: FEB, 2000.  180 p. 
 

“Poemas com variados temas que nos edificam os espíritos, abrindo caminhos a profundas 
reflexões e meditações.” 

 
LIMA, Inaldo Lacerda.  Lira de redenção.  Goiânia: Ed. Espírita Paulo de Tarso, 1998. 
75 p. 
 

“Divulgação da Doutrina Espírita através da arte envolvente da poesia.” 



 

 
 
 
 
História 
 
CAMPOS, Humberto de (Espírito). Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.  12. 
ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1979.  238 p. 

 
“Narra fatos da História do Brasil, objetivando mostrar a missão evangélica desta Nação e 
o acompanhamento feito por Jesus do seu processo evolutivo.” 

 
CELEIRO de redenção. Coordenação de Aluizio Elias.  Curitiba: SER, 2014. 148 p. 
 

Apresenta comentários de um grupo de estudiosos sobre a obra Brasil Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho, de autoria do Espírito Humberto de Campos. 

 
EMMANUEL (Espírito). A caminho da luz: História da Civilização à luz do 
Espiritismo.  24. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1999.  218 p. 
 

“Narra a História da civilização à luz do Espiritismo, mostrando a verdadeira posição do 
Evangelho do Cristo em face das religiões e das filosofias terrenas.” 

 
PEPPE, Carlos.  Espiritismo: 2º Século: o sentido evolutivo da Doutrina Espírita: uma 
opinião. [s.n.t.].  319 p. 
 

Apresenta um panorama inicial, sugerindo um caminho que representa o sentido evolutivo 
da Doutrina Espírita. Sugere estudos de caráter doutrinário, analisa diversas obras 
espíritas e defende a tese de “que o trilho evolutivo da Doutrina dos Espíritos exposta por 
Kardec está na luminosa obra da equipe espiritual presidida por Emmanuel (...).” 

 
WANTUIL, Zeus.  As mesas girantes e o Espiritismo.  2. ed.  Rio [de Janeiro]: FEB, 1978.  
330 p. 
 

“Trata do fenômeno das mesas girantes de que se utilizaram os Espíritos no período de 
surgimento do Espiritismo – realidade até hoje de expressivo valor no estudo da 
mediunidade,” 

 
 
 
Biografia 
 
MARCON, Maria Helena. Personagens da Boa Nova. 2. ed. Curitiba: FEPARANÀ, 
2016. 337 p. 
 



 

Elenca biografia de quarenta e três dos primeiros cristãos do mundo, que sob o pesado 
fardo de provações dolorosas, honraram seus compromissos, há vinte séculos, para que 
não nos faltassem as forças necessárias ao cumprimento de nossas tarefas com Jesus. 

 
 
SOARES, Sylvio Brito. Grandes vultos da Humanidade e o Espiritismo.  2. ed.  Rio [de 
Janeiro]: FEB, 1975.  313 p.  il. 
 

“Apresenta a biografia de grandes vultos da humanidade no campo da ciência, das artes e 
da literatura, visando mostrar como o fenômeno da “reminiscência” e a faculdade 
mediúnica influenciara as personalidades observadas.” 

 
WANTUIL, Zeus; THIESEN, Francisco.  Allan Kardec: meticulosa pesquisa 
biobibliográfica.  2. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1982.  3 v. 
 

“De elaboração minuciosa, com lastro em farta documentação e primorosa pesquisa, 
fornece dados autênticos sobre o insigne Codificador, dirimindo dúvidas e fixando 
conceituações atinentes à sua personalidade histórica, moral e intelectual.” 

 
WANTUIL, Zeus.  Grandes espíritas do Brasil: 53 biografias.   2. ed.  Rio [de Janeiro]: 
FEB, 1981.  609 p. 
 

“Relatos biográficos dos grandes seareiros da Doutrina Espírita no cenário nacional, reúne 
dados sobre a vida de alguns dos magnos trabalhadores do Espiritismo (...)” 

 
 
 
INTERNET 
 
Seguem alguns sites interessantes  para pesquisa sobre Doutrina Espírita. 
 
 
AME-Brasil: www.amebrasil.org.br - Site da Associação Médico-Espírita do Brasil. 

 
Textos científicos à luz do Espiritismo 

 
 
O Espiritismo: http://www.oespiritismo.com.br/  -  

 
Disponibiliza mensagens psicografadas, agrupadas pelo nome do autor espiritual (André Luiz, 
Meimei, Marco Prisco etc.). Textos espíritas de autores encarnados e desencarnados. 
Possibilidade de fazer das obras básicas (Edições da FEB); biografias e guia de Centros Espíritas 
no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. 
 

 
CVDEE: www.cvdee.org.br  - Centro Virtual de Divulgação e Estudo do Espiritismo 
  

http://www.amebrasil.org.br/
http://www.oespiritismo.com.br/
http://www.cvdee.org.br/


 

Textos para estudos, artigos, mensagens, evangelização infanto-juvenil, apostilas. Para cada 
obra básica, apresenta estudo sistemático, por itens, constando de perguntas e conclusão do 
estudo. Excelente site. 

 
 
FEB: www.febnet.org.br   - Federação Espírita Brasileira 
 

Biografias, mensagens, Biblioteca virtual que possibilita fazer download das obras básicas 
(tradução de Guillon Ribeiro), edições do Reformador, biografia de Allan Kardec e de Chico 
Xavier, mensagens, trabalhos acadêmicos etc. Excelente Site.  

 
 
FEPARANÁ: www.feparana.com.br  - Federação Espírita do Paraná 
 

Textos para estudos, mensagens, biografias, agenda histórica. Oferece um excelente serviço de 
download de obras espíritas, inclusive dos 8 volumes do livro Sabedoria do Evangelho, de 
Torres Pastorino. 

 
 
 
CANAIS NO YOUTUBE: 
 
 
Coaching espírita: 
https://www.youtube.com/channel/UCfgEWRpiRztDXdI5I_AtYFA/featured  
 

Apresenta, de forma bem leve, em vídeos curtos, em média 04:00 minutos, estudos das obras 
básicas; Liderança e Espiritismo; Coaching e Espiritismo; Trabalhadores do Agora. 

 
 
Espiritismo.net: https://www.youtube.com/user/EspiritismoNet 
 

Reproduz gravação de estudos no estilo Paltalk, de alguns livros e temas espíritas relevantes, do 
Eade (FEB) e da Revista Espírita 1859 (Ed. FEB); vídeos de palestras ocorridas em Fóruns e 
Congressos espíritas. 
palestras 

 
 
Febtv: https://www.youtube.com/user/FEBtvBrasil 
 

A FEBtv é a TV da Federação Espírita Brasileira, que tem o intuito de produzir programas que 
esclareçam a importância do Espiritismo para o progresso moral e espiritual do ser. Apresenta 
reportagens, os programas: Café com Luz, ESDE na TV, Encontro com Divaldo, Entre os Dois 
Mundos, Minha Nada Mole Encarnação, Cidadão do Universo, Além da tela, Livros que 
Iluminam, Amor pede Passagem, Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, Espiritismo e 
Arte, Vida Plena, Semear, Documentários, entre outros 

 
 
Haroldo Dutra Dias ; 
https://www.youtube.com/channel/UC7263Wu5ruI38CyGi8TpfTA/featured  

http://www.febnet.org.br/
http://www.feparana.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCfgEWRpiRztDXdI5I_AtYFA/featured
https://www.youtube.com/user/EspiritismoNet
https://www.youtube.com/user/FEBtvBrasil
https://www.youtube.com/channel/UC7263Wu5ruI38CyGi8TpfTA/featured


 

 
Playlists: Estudo Simples, Palestras, Reflexões com Haroldo, Entrevistas, Conversas no Canal, 
Encontros, Viagens “Cartas de Paulo” 

 
 
Portal reação: https://www.youtube.com/user/portalreacao 
 

O canal aposta em histórias reais e no sentimento de quem é entrevistado para abordar o 
Espiritismo pela ótica de seu personagem principal: O ser humano. O Portal Reação também 
conta com entrevistas de estudiosos do assunto sempre abordando a fonte fundamental do 
Espiritismo: As obras de Allan Kardec. Exibe vídeos. Necessidade de avaliar o conteúdo.  

 
 
Portal Ser: https://www.youtube.com/user/portalservideos 
 

Projeto sobre religiosidade e espiritualidade. Canal fechado, sendo acessível através de 
assinatura 

 
Rádio Boa Nova: https://www.youtube.com/user/redeboanova1/playlists  
 

Estação de rádio brasileira que possui uma programação voltada a doutrina espírita. 
Reproduz vídeos curtos, com temas atuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/portalreacao
https://www.youtube.com/user/portalservideos
https://www.youtube.com/user/redeboanova1/playlists
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo

