




2008  
Bezerra de Menezes, o diário de um Espírito (Fox) –  
Retrata a vida de Bezerra de Menezes, o médico dos 
pobres. 
Público: Mais de 300 mil.

2010
Nosso Lar (Fox) –  Nos conduz em uma caminhada ao lado 
do médico André Luiz após sua desencarnação. 
Público: Mais de 4 milhões de espectadores.



2010
Chico Xavier (Downtown/Columbia) – Biografia sobre o 
médium mineiro: ações, superação e legado.
Público: 3,4 milhões nos cinemas.

2011
As mães de Chico (Paris Filmes) – Mães com 
histórias desafiadoras cujos caminhos as levam 
ao médium Chico Xavier. 
Público: Cerca de 500.000.



2012
E a vida continua (Paris Filmes) – Enredos que se cruzam 
abordando a superação. 
Público: Mais de 360 mil pessoas

2019
Kardec (Sony) – Andamos ao lado Allan Kardec, o 
homem e educador, até iniciar seu processo como 
codificador da Doutrina Espírita.
Público: Mais de 800.000 espectadores nos cinemas. 
Está disponível, além da Netflix, na Net Now, Apple 
TV, Google Play, Looke.



2019
Divaldo Franco (Disney) – Biografia 
do médium baiano, com foco em 
sua vida e trabalho assistencial na 
Mansão do Caminho. 
Público: Cerca de 500.000 
espectadores. 
Disponível no Telecine Play, Google 
Play, Itunes, Net Now e XboxStore.



2019
Soul (Disney) – Animação da Pixar sobre Joe, músico de 
jazz, que sofre um acidente e é levado a um centro no 
qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes 
de serem enviadas para um recém-nascido.
Público: Rendeu 1,669 bilhão de minutos assistidos pelo 
público norte-americano. Sugere que a história foi vista 
por cerca de 17 milhões de vezes.
O filme ganhou 2 estatuetas do Oscar. A primeira como 
Melhor filme de animação e a segunda como a Melhor 
trilha sonora original do filme.





A Viagem 

Lançada em 1975 pela Rede Tupi com regravação em 
1994 pela Globo, aborda a vida após a morte. A novela 
teve uma audiência média de 52 pontos. Contou com 
reexibições em TV aberta e fechada, tendo sido baseada 
nos livros Nosso Lar e no E A vida continua (FEB).

Além do Tempo 

Traz a história de almas gêmeas que se reencontram 150 
anos depois. Lançada pela Globo em 2015.

Espelho da vida 

Lançada pela Globo em 2018, retrata Cris/Julia Castelo 
em uma viagem pelo tempo, envolvida em uma grande 
história de amor. 



Filmes:

Cinética Filmes: Nosso Lar 2, Nosso Lar 3, Irmãs Fox, Chico para sempre, 
Emmanuel, Ninguém é de Ninguém, Advogado de Deus e A face oculta.
 
Estação Luz: Sexo e Destino.





Uma viagem pelo tempo e pela história. Mais de 600 títulos 

literários que levam o leitor por diversas épocas marcantes. 

Um universo que permeia desde a época de Cristo, 

passando pelo período medieval, renascença até os séculos 

atuais. Obras que nos levam, ainda, em uma jornada pelo 

mundo espiritual ao lado de Espíritos que nos contam suas 

histórias de dor, amor e superação. 



Seja bem-vindo ao catálogo de livros da FEB 

Editora, disponíveis para adaptação a diversos 

formatos em audiovisual. 

Dentre tantas obras, trazemos seguir alguns 

títulos que exemplificam a qualidade de conteúdo 

dos livros da Federação Espírita Brasileira.



Livro:  Há dois mil anos

Sinopse: O espírito Emmanuel, orientador espiritual de 
Chico Xavier, descreve sua existência como Publius Lentulus, 
orgulhoso senador na Palestina, época em que Jesus 
apresentava o evangelho à Humanidade.



Valores: Alegria, benevolência, poder, perdão, amor, fé

Temática: Cristianismo, Lei de causa efeito

Idiomas: Espanhol, francês, inglês, russo, esperanto.
Número de exemplares vendidos: 722.700 exemplares



Livro: Cinquenta anos depois

Sinopse: Passados cinquenta anos de sua trajetória como senador 
Publius Lentulus, Emmanuel retorna à Terra em uma realidade 
totalmente diferente da anterior, agora como o escravo Nestório. 



Valores: Fé, humildade, amor, bondade

Temática: Imortalidade da alma, reencarnação,

Idiomas: Francês, inglês.

Número de exemplares vendidos: 467.900 exemplares



Livro: Ave Cristo

Sinopse: Uma comovente narrativa que mostra quanto 
pode realizar o verdadeiro amor em suas manifestações de 
solidariedade a bem das criaturas humanas. 



Valores: Fé, confiança, amor, bondade, simplicidade

Temática: Imortalidade da alma, reencarnação

Idiomas: Francês, inglês

Número de exemplares vendidos: 336.400 exemplares



Livro: Renúncia 

Sinopse: Alcíone protagoniza uma história de amor e renúncia 
daquelas que jamais esquecemos. Espírito muito evoluído pelos 
atos de bem que teve quando encarnada, resolve voltar à Terra 
para auxiliar seu grande amor de vidas passadas. 



Valores: Amor, perdão, fé, abnegação, solidariedade

Temática: Imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade

Idiomas: Francês, inglês.

Número de exemplares vendidos: 497.100 exemplares



Os livros citados, juntos, somam 2.024.100 livros 

vendidos, com tradução para os idiomas 

espanhol, francês, inglês, russo, esperanto. 



Livro: Nosso Lar

Sinopse: Com mais de 2 milhões de títulos vendidos, Nosso Lar conta 
com uma narrativa vibrante que aborda a história do médico André 
Luiz que após sua desencarnação desperta em um ambiente sombrio 
e desconhecido. Foi adaptado para radionovela e cinema, tendo sido 
um título base para a novela A viagem. 



Valores: Perdão, amor, solidariedade, fé. 

Temáticas: Lei de causa e efeito, vida no mundo espiritual, 

Idiomas: Alemão, espanhol, francês, inglês, russo, esperanto, 

japonês.

Exemplares: 2.234.300



Livro: Os Mensageiros 

Sinopse: Escalado para prestar atendimento na Terra, o Espírito 
André Luiz aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e 
grande passo rumo à construção do bem. 



Valores: Amor, responsabilidade, trabalho, fé

Temática: Imortalidade da alma, reencarnação, 

comunicabilidade dos Espíritos

Idiomas: Espanhol, esperanto, francês, inglês, russo, tcheco.

Número de exemplares vendidos: 791.300 exemplares



Livro: Missionários da Luz

Sinopse: Os mistérios da reencarnação e todo o 
trabalho dos encarregados de conduzir o processo 
do renascimento.



Valores: Amor, responsabilidade, trabalho, fraternidade

Temática: Reencarnação, comunicabilidade com os 

Espíritos.

Idiomas: Alemão, espanhol, esperanto, francês, inglês, 

russo, tcheco, sueco.

Número de exemplares vendidos: 753.500 exemplares



Livro: Obreiros da Vida Eterna

Sinopse: Uma narrativa cativante, com detalhes das 
tarefas que são realizadas pelos Espíritos no 
momento da morte do corpo. 



Valores: Amor, trabalho, solidariedade

Temática: Imortalidade da alma, mediunidade

Idiomas: Espanhol, francês, inglês, russo

Número de exemplares vendidos: 490.300 exemplares



Livro: No Mundo Maior 

Sinopse: Aborda os motivos de desequilíbrio mental e as 
consequências a que podem ser submetidos àqueles 
imersos na loucura. 



Valores: Amor, trabalho, solidariedade

Temática:  Suicídio, aborto, epilepsia, alienação mental, 

desequilíbrios do sexo, esquizofrenia e psicose

Idiomas: Alemão, francês, inglês, russo.

Número de exemplares vendidos: 440.800 exemplares



Livro: Libertação

Sinopse: Emocionante narrativa mostra a ação de irmãos 
obsessores e a posterior intervenção benéfica sobre os homens 
encarnados. 



Valores: Amor, trabalho, solidariedade, perdão

Temática: Obsessão, imortalidade da alma

Idiomas: Alemão, espanhol, francês, inglês, russo.

Número de exemplares vendidos: 461.300 exemplares



Livro: Entre a Terra e o Céu

Sinopse: Ao apresentar episódios de diversas 
encarnações de Amaro, Odila e Zulmira, o enredo 
surpreende com fatos relatados que apresentam a luta 
pelo aprimoramento íntimo.



Valores: Amor, perdão, convivência familiar, fé

Temática:  Reencarnação, lei de causa e efeito, justiça divina.

Idiomas: Alemão, espanhol, francês, inglês, russo.

Número de exemplares vendidos: 410.700 exemplares



Livro: Nos Domínios da Mediunidade  

Sinopse: A comunicação entre os planos superior e 
terrestre é o foco desta história que aborda a importância 
da mediunidade no intercâmbio entre os dois mundos. 



Valores: Fé, trabalho, responsabilidade

Temática: Imortalidade da alma, comunicabilidade dos 

Espíritos, mediunidade

Idiomas: Alemão, espanhol, francês, inglês, russo, sueco.

Número de exemplares vendidos: 524.200 exemplares



Livro: Ação e Reação

Sinopse: Causa e efeito é a base desta obra que traz 
diversos casos que confirmam como a atual existência 
terrena do ser é vinculada à vida passada, assim como 
as ações do hoje condicionarão a realidade futura. 



Valores: Oração, trabalho, fé

Temática: Imortalidade da alma, reencarnação.

Idiomas: Alemão, francês, húngaro, inglês, russo.

Número de exemplares vendidos: 468.500 exemplares



Livro: Evolução em Dois Mundos 

Sinopse: Aliando conceitos científicos e evangélicos, 
promove um estudo do processo evolutivo do ser e da alma 
nos dois planos de nossa existência – o mundo material e o 
mundo espiritual. 



Valores: Responsabilidade, amor

Temática: Perispírito, vida espiritual, justiça divina.

Idiomas: Espanhol, francês, inglês, russo. 

Número de exemplares vendidos: 362.000 exemplares



Livro: Mecanismos da Mediunidade 

Sinopse: Aliança da Ciência com o Espiritismo apresenta 
conceitos como energia, átomo, obsessão, hipnose, 
magnetismo, animismo e psicometria, oferecendo diversos 
recursos para melhor compreensão de questões da Física e 
da Filosofia. 



Valores: Responsabilidade, disciplina, amor.

Temática: Ciência e Espiritualidade, mediunidade.

Idiomas: Espanhol, francês, inglês, russo.

Número de exemplares vendidos: 324.000 exemplares.



Livro: Sexo e Destino 

Sinopse: Estamos no Rio de Janeiro de meados do século XX. 
Acompanhamos a trajetória de duas famílias que se entrelaçam 
em tramas repletas de amor, paixão, e ódio, preenchendo 
existências de tragédia e favorecendo a concretização de 
obsessões doentias.



Valores: Amor, liberdade.

Temática: Obsessão, reencarnação, vida espiritual.

Idiomas: Alemão, espanhol, francês, inglês.

Número de exemplares vendidos: 523.500 exemplares.



Livro: E a Vida Continua...

Sinopse: Ele, um livre-pensador maduro; ela, uma 
jovem e fervorosa esposa católica. Esta é a história de 
Ernesto e Evelina, indivíduos adoentados que se 
conhecem às vésperas de serem submetidos a 
cirurgias de alto risco. 



Valores: Esperança, fé, amizade, amor

Temática: Desencarnação, imortalidade da alma.

Idiomas: Alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, 

russo, sueco.

Número de exemplares vendidos: 515.100 exemplares



Os 13 livros da série A vida no mundo espiritual somam 

8.299.500 exemplares vendidos. Foram traduzidos para os 

idiomas alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, russo, 

sueco, tcheco, japonês e esperanto. 



Livro: Memórias de um suicida
 
Sinopse: Cerca de 800 mil pessoas se suicidam todos os 
anos. Esta obra é um alerta sobre o que ocorre após esta 
dolorosa experiência. A leitura da obra mostra que há um 
caminho de reconstrução para os arrependidos.



Valores: Fé, esperança.

Temáticas: A gênese planetária, a evolução do 

ser, a imortalidade da alma.

Idiomas: Esperanto, francês, inglês.

Exemplares: 353.900



Livro: Nas voragens do pecado

Sinopse: França, 1572. Acompanhamos a trama de duas 
mulheres unidas num processo de vingança e obsessão contra o 
responsável pelo massacre de sua família. 



Valores: Amor, perdão

Temática: Obsessão, imortalidade da alma

Idiomas: Francês.

Número de exemplares vendidos: 129.900 exemplares



Livro: O cavaleiro de Numiers

Sinopse: Uma viagem repleta de romance, dramas, paixões e 
aventuras nos cenários da Terra. Imagine-se na França de Luís 
XIV. Sentimentos de amor, revolta, ódio, alegria, dor, coragem 
misturam-se em uma história de Espíritos que reencarnaram 
em conjunto para se auxiliarem.



Valores: Amor, solidariedade

Temática: Reencarnação, Lei de ação e reação, Lei de 

causa e efeito.

Idiomas: Francês.

Número de exemplares vendidos: 113.400 exemplares



Livro: O drama da Bretanha

Sinopse: Terra de antigos bárbaros, berço de príncipes ilustres, a 
Bretanha, adaptada às próprias lendas, ainda hoje oferece ao 
viajante algo de estranho e singular que atrai, embeleza e 
comove. É o cenário onde se passa a história
de Andréa, uma jovem sombria e solitária.



Valores: Oração, amor, fé, justiça

Temática: Obsessão, lei de causa e efeito, reencarnação.

Idiomas: Francês.

Número de exemplares vendidos: 107.500 exemplares



As obras somam 350.800 livros vendidos com 

traduções para o francês 



Livro: O menino Chico

Sinopse: Quando criança Chico brincava com pedrinhas e gravetos, 
construindo sonhos e castelos. Tinha amigos de idades e perfis dos 
mais variados. Contavam-lhe histórias, confidenciavam segredos. Só 
havia um pequeno detalhe, além de Chico ninguém mais conseguia 
vê-los! 



Valores: Simplicidade, amor, fé.

Temática: Mediunidade, caridade.



Ao todo, contamos com 98 livros infantis, a exemplo de:
 

A conchinha falante, A gotinha de orvalho, A história de Tuco, A 
rainha cruel, A visita do amor, Aprendendo a voar, Beijinho 

beija-flor, Belinha e a lagarta Bernadete, Bem me quer, bem me 
quer, E você?, Fugindo para viver, Mensagem do pequeno morto, 

Meu avô desencarnou, Meu primeiro amor, Nosso lar para crianças, 
O cão salva-vidas, O carneiro revoltado, O lobo mau reencarnado, O 

menino que fazia aviões e O segredo da onça pintada.


