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Crianças Na Nova Era Evangelização Infantil

Sonho - O fiel guardião 
da nossa saúde psíquica

Educação e Espiritismo

Entrevista Notícias FEAL

Em meio à transição do planeta 
será que existe algo de diferente 
que caracteriza as crianças na 
atualidade? 

Conheça o trabalho realizado pelo 
Centro Espírita Nosso Lar Casas 
André Luiz no despertar das 
crianças para um mundo melhor.

O papel dos sonhos para a saúde 
psíquica e seu significado sob o 
ponto de vista espiritual. O que esses 
arquivos internos podem revelar. 

A proposta da pedagogia espírita. A 
psicopedagoga e apresentadora do 
programa Educação para Todos na 
Rádio Boa Nova Claudia Mota fala 
sobre o tema.

Uma entrevista com a consagrada 
atriz Ana Rosa. Ela nos conta 
sobre seu trabalho e os caminhos 
que a levaram a seguir o espiritismo

Fique por dentro das novidades 
da Fundação Espírita André Luiz.
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SONHO o fiel guardião
da nossa saúde
psíquica

Carl Gustav Jung

“O sonho é a
estrada real que 

conduz ao
inconsciente”

“Dentro de cada 
um de nós há um 

outro que não
conhecemos.

Ele fala conosco
através dos

sonhos”

Os sonhos
 são o reflexo das 
nossas emoções 

e da nossa

Ao descodificá-los 
podemos nos conhecer 

melhor.

personalidade.

Desde tempos muito antigos, as pessoas 
acreditavam que os sonhos tinham algum 
sentido. Os progressos obtidos até hoje por 
pesquisadores do sonho e do sono ainda não 
foram capazes de responder definitivamente 
algumas das questões mais importantes 
sobre os sonhos: por que se sonha? Quanto 
se sonha? Qual é a função dos sonhos? Os 
sonhos são um fenômeno caótico ou têm 
algum sentido?

O sonho é considerado o fenômeno da 
vida psíquica pelo qual os processos do 
inconsciente são revelados de uma forma 
clara e acessível ao estudo. Para Sigmund

Freud e Carl Gustav Jung, os sonhos 
trazem à tona energias primitivas poderosas, 
muitas vezes incontroláveis, aprisionadas na 
parte desconhecida da mente humana: O 
inconsciente.

Para Freud, os sonhos seriam a tentativa 
de realização de um desejo reprimido 
inconsciente. Segundo Jung o sonho 
representa simbolicamente a situação do 
inconsciente atual da pessoa, fornecendo 
um autorretrato espontâneo e de grande 
importância na terapia.

Em sua obra “A Interpretação dos Sonhos” 
(1900), através da análise dos sonhos, Freud 
nos mostra que os sonhos trazem do nosso 
inconsciente para a nossa consciência desejos 
que censuramos e reprimimos, devido às leis 
impostas pela sociedade, e censuras que nos 
são impostas desde a infância, e que através 
dos sonhos somos capazes de vivenciá-los. 
Para Freud o conteúdo dos sonhos é a via 
real para o acesso ao inconsciente.

 Sigmund Freud

Por Marina Lopes
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Se para Freud, o sonho é produto da atividade do 
inconsciente e sempre tem sentido intencional, ou seja, a 
realização, ou não, de um desejo reprimido, para Jung os 
sonhos não se resumem à satisfação de desejos reprimidos 

em nosso inconsciente.

“O sonho é, conforme sabem, um 
fenômeno natural. Não é fruto de uma 
intenção. Não podemos explicá-lo a 
partir de uma psicologia que provém 
da consciência. Trata-se de um modo 
específico de funcionamento que não 
depende da vontade e do desejo, da 

intenção ou do objetivo do Eu Humano. 
É um acontecimento não intencional, 

assim como todos os acontecimentos da 
natureza”.. . .

Freud explica que os desejos reprimidos em 
nosso inconsciente, caem sob censura, sofrem 
deformações e quase nunca aparecem nítidos 
nos sonhos, por isso, existe o sonho manifesto, 
que a soma em nossa consciência e podemos 
relatá-lo no dia seguinte e o sonho latente, 
produzido pelos desejos e por isso, precisa 
ser interpretado. Em geral, nos associamos 
nossos sonhos com acontecimentos dos dias 
anteriores, que forneceram ideais que levarão 
ao sonho latente, isto é, aos impulsos que 
motivaram os sonhos. 

Segundo Freud, interpretar um sonho é 
traduzir a linguagem manifesta para latente. 
Para ele o conteúdo latente revela impulsos e 
desejos que reprimimos diariamente devido 
às regras impostas pela sociedade em que 
vivemos (pressões externas) e proibições 
acumuladas desde a infância (pressões 
internas). Todos estes conteúdos reprimidos 
que carregamos ao longo da vida dão origem 
a uma carga explosiva, que busca expressão 
através dos sonhos. 

Desta forma, Freud nos mostra que o sonho 
possui a capacidade de elaborar conflitos 
emocionais, desempenhando um importante 
papel no nosso equilíbrio psíquico. Para Jung 
“a função geral dos sonhos é tentar estabelecer 
a nossa balança psicológica pela produção 
de um material onírico que reconstitui, de 
maneira útil, o equilíbrio psíquico total”. 

Para os analistas “junguianos” os sonhos 
desempenham também o papel de alertar 
para atitudes inflexíveis que a consciência não 
percebe. Segundo a psicanálise, o sonho é um 
meio pelo qual o inconsciente procura alertar 
a consciência para o que ela não percebe ou 
não quer aceitar e tenta equilibrar a psique.

Jung tentou descobrir o significado dos 
símbolos oníricos prestando muita atenção 

à forma e ao conteúdo do sonho. Ele defendia 
que os símbolos dos sonhos fossem analisados 
de duas formas: pessoal e universal, pois existem 
símbolos universais que nos acompanham 
há milênios e que podem aparecer nos nossos 
sonhos, mesmo que nós nunca soubéssemos de 
sua existência, pois estas imagens já estariam 
gravadas nos “genes” da nossa mente e chegariam 
até nós por herança psíquica. Foi com base nesta 
teoria, que Jung desenvolveu o conceito de 
inconsciente coletivo. 

Jung defende que o inconsciente é atemporal, 
e por isso, além de ter um “arquivo do passado”, 
pode “viajar para o futuro” e trazer o que ainda não 
aconteceu, e esta explicação que ele encontrou 
para os sonhos premonitórios. Essas “visitas ao 
futuro” dependem de uma função básica dos 
sonhos: da de proteger o sono. 

Sempre que algum estímulo externo ameaça 
o nosso sono, o inconsciente se encarrega de 
incorporá-lo ao sonho, criando assim imagens 
ligadas ao estímulo externo ameaçador, evitando 
assim que a gente desperte. Além disso, como 
já foi dito, para Freud os sonhos têm a função 
de dar vazão a impulsos carregados de desejos, 
os quais, de outra forma, acordariam a pessoa. 
É neste sentido que se diz que “os sonhos são os 
guardiões do sono”. 

Nós podemos entender os sonhos como 
expressão simbólica do processo vital e têm 
implicações profundas e elevadas para o físico e 
para o espiritual, para o corpo e para a psique. Ele 
pode ser um aliado valioso para a compreensão 
dessas ligações. Pode constituir, assim, uma chave 
preciosa para o nosso autoconhecimento e bem 
estar. A interpretação dos sonhos, contudo, é uma 
atividade complexa e só deve ser empreendida 
por um especialista.
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Eu ainda
tenho
um sonho

Era o dia 28 de agosto de 1863, uma multidão de 
olhos abertos e ouvidos atentos foram as testemunhas 
de um dos mais célebres discursos do mundo moderno, 
um homem negro ergueu sua voz que ainda ecoa pelo 
espaço e através do tempo. E ainda podemos ouvi-lo 
em nossa memória dizer “I still have a dream”.

Poder-se-á dizer que o Pastor, Dr Marthin 
Luther King foi um médium ao antecipar-
nos neste memorável discurso aquilo que 
hoje deixou de ser uma ação onírica e 
tornou-se realidade. Presenciamos a nação 
mais poderosa do planeta eleger o primeiro 
presidente negro, e Barack Obama tornou-
se a representação viva do sonho do Dr King. 
O espiritismo não é uma doutrina de 

achismos, nem tampouco de respostas 
prontas, assim não se pode afirmar que o 
discurso proferido há mais de meio século foi 
uma premonição, como também não se pode 
dizer que não tenha sido. A doutrina dos 
espíritos, que ergueu-se sobre as bases sólidas 
de sua obra máter “O Livro dos Espíritos”, 
já nos apresenta no livro a função onírica, 
Kardec interroga os espíritos superiores e 
estes nos dizem na questão 401 “O espírito 
jamais fica inativo. Durante o sono, os liames 
que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo 
não necessita do espírito. Então ele percorre 
o espaço e entra em relação mais direta com 
os outros espíritos.”
A resposta dos espíritos pode nos fazer crer 

que o Dr King, nas noites que antecederam 
o discurso, foi ter na espiritualidade uma 
reunião espiritual onde os espíritos presentes 
arquitetavam o planejamento e as ações que 
seriam levadas adiante e que inevitavelmente 
levariam a humanidade aos resultados atuais. 
Quem sabe nessa reunião o próprio espírito 
Barack Obama emancipado, que por aquela 
ocasião contava com apenas dois anos de 
idade de sua atual reencarnação, não estivesse 
presente?
Outra possibilidade plausível para explicar 

a visão profética (mediúnica) do pastor, seria 
algo como o que se dava com o Dr Michel de 
Nostradame, ou simplesmente Nostradamus. 
Suas profecias, das quais muitas anteciparam 
com assertividade impressionante grandes 
eventos da Terra, fazem parte dos enigmas 
existenciais humanos e suscitam a curiosidade 
de tantos quantos se interessem pelo tema.

Para este caso, “O Livro dos 
Médiuns”, segunda obra da 

codificação espírita, nos 
traz no item 189 “Médiuns 
proféticos: variedade dos 

médiuns inspirados, ou de 
pressentimentos. Recebem, 

permitindo-o Deus, com mais 
precisão do que os médiuns de 

pressentimentos, a revelação de 
futuras coisas de interesse geral 

e são incumbidos de dá-las a 
conhecer aos homens, para 

instrução destes.”

Neste caso, a explicação seria a de que um 
espírito protetor antecipou ao pastor King o 
futuro da humanidade. 
Mas, também pode não ter sido nem uma 

coisa nem outra, e o pastor estadounidense 
só estava mesmo falando à multidão de seus 
anseios de cidadania e libertação. 
Mas, o que sabemos é que os sonhos tem 

para conosco um significado e um fim útil, é 
pela emancipação da alma que podemos rever 
os entes queridos que nos antecederam no 
retorno ao lar verdadeiro.

Por André Marouço
diretor da TV Mundo 

Maior, cineasta, estudioso do 
Espiritismo e da Psicanálise
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É também nessa morte diária que todos 
experimentamos tantas vezes no curso da vida 
encarnada, que podemos rever o plano estratégico 
reencarnatório escrito antes de nossa atual 
existência. 

Essa revisão se dá de forma a tomarmos ciência 
de onde estamos indo bem, ou até o quanto 
nos distanciamos. Por outro lado, as distorções 
oníricas, verdadeiros embaralhamentos do 
plausível e do compreensível se dão em função 
da robustez de nossa indumentária física. Vamos 
a um exemplo, digamos que na emancipação 
da alma um espírito nos aponta que nossa 
casa mental está a ser invadida por espíritos 
inferiores, como esse amigo espiritual sabe que ao 
retornarmos para a matéria, muito 
da mensagem se perderá uma vez 
que nossa indumentária carnal 
é pesada, ele então nos imprime 
nos registros do pré-consciente, 
por analogia, um pesadelo em que 
nossa cabeça passa a ser invadida 
por raízes de uma planta malévola. 
Mas, como então termos uma 
ideia mais clara daquilo que os 
sonhos de fato podem trazer-nos? 
Quem quer que seja assaltado por 
este sonho pode fazer o que nos 
recomenda o Mestre dos Mestres 
“vigília e oração”, dessa forma 
não nos faltará a intuição de que 
o sonho não traz necessariamente 
uma invasão mental de um 
organismo vegetal parasitário 
a invadir a mente daquele que 
sonhou, mas sim que fique atento, 
pois se encontra em curso uma 
influenciação espiritual. 

Claro que esta é apenas uma 
das explicações sobre o que nos 
trazem os sonhos, Kardec também 
nos fala dos sonhos como reflexos 
do organismo apenas, ou seja, 
imaginemos que uma pessoa se alimente de 
600 gramas de picanha e vá dormir, sabemos 
que a carne exige do organismo um trabalho 
metabólico intenso de forma que se dê a digestão 
estomacal do alimento pesado. Provavelmente 

o grande esforço que o organismo fará pode 
imprimir na mente por analogia um pesadelo 
sanguinolento, onde o personagem do sonho, ou 
seja, o glutão estará chumbado ao chão, impedido 
de se movimentar. Este é apenas um exemplo e 
sabemos que as possibilidades são muitas. Há 
também os sonhos reminiscências, arquivos de 
nosso inconsciente dessa e de outras experiências 
encarnatórias, estes arquivos podem ser acessados 
no ambiente onírico graças a reencontros 
realizados na espiritualidade, ou mesmo apenas 
como que um recado do inconsciente, neste caso, 
a mensagem requer de nós sempre a reflexão e a 
investigação, no que a Psicanálise pode em muito 
auxiliar.

Como podemos ver não há 
como se ter uma explicação 
simplista, não se deve analisar 
um sonho recorrendo ao 
Google. Há, por exemplo, 
aqueles que sonham com 
dentes que caem, recorrem a 
internet e acabam por entrar 
em um processo neurótico 
uma vez que a explicação 
leviana de alguns sites lhe 
dirá que este sonho significa a 
morte de alguém, ou alguma 
doença grave.

Assim, em se tratando de 
sonhos, quero crer que neles 
se encontram por análise, 
provas fiéis da imortalidade 
da alma, e das vidas 
sucessivas, é neles que somos 
visitados por quem nos ama. 
E através deles podemos ser 
testemunhas fiéis dos grandes 
eventos humanos de todos os 
tempos, afinal nos arquivos 
daqueles que vivenciaram a 
história humana que na Terra 
contabiliza-se de centenas 

de milhares de anos há o registro vivo de todos 
os acontecimentos. Eu ainda tenho um sonho, 
o sonho de acessar a mente de algum entre os 
apóstolos do Cristo e poder ver “in loco” os 
mágicos momentos do Salvador na Terra.
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Nesta edição do jornal Difusão 
FEAL tivemos o privilégio de 
conversar com a consagrada atriz 

Ana Rosa, reconhecida pelo público por 
suas inúmeras participações na televisão, 
teatro e cinema. Dentre as produções 
cinematográficas que abordam o tema 
espírita, interpretou papéis importantes, 
dentre eles fez parte do elenco da produção 
da Fundação Espírita André Luiz: O Filme 
dos Espíritos, em 2011, no papel de Gaby, 
que junto ao marido, personagem vivido 
pelo ator Nelson Xavier, que trabalhava 
na assistência social e espiritual das Casas 
André Luiz. 
Adepta da Doutrina Espírita, Ana Rosa 
conta que seu primeiro contato com o 
espiritismo aconteceu aos 13 anos, algumas 
vezes em sua infância assistiu reuniões 
espíritas, levada pela avó. Mas foi em um 
momento de grande dor com a perda de 
seu primeiro filho, com o humorista Dedé 
Santana, que encontrou no Espiritismo 
a força para prosseguir e compreender a 
causa das mortes prematuras sem revolta. 
Conhecimento que a ajudou mais tarde 
a superar também a morte de outra filha, 
Ana Luiza, aos 18 anos, vítima de um 
atropelamento. “Deve ser terrível você 
enfrentar a perda de um ente querido sem 
ter esperança nenhuma, achando que 
realmente acabou. Quando a gente entende, 
enfrenta com outra postura a perda”, relata.
 
Conte sobre sua relação com a Doutrina 
Espírita:
Em 1961, meu filhinho Mauricio, com 
um ano e dois meses, desencarnou vítima de 
uma leucemia. Eu tinha 18 anos. Augusto 
César  Vanucci (diretor  da Globo, já falecido) 
me deu para ler ‘O Evangelho Segundo o 

ENTREVISTA

Ana Rosa
Atriz

“Estamos aqui de passagem e a Terra é uma escola 
bendita aonde viemos aprender e entender o porquê  
dessa oportunidade.”

Contracenando com Nelson Xavier no longa-
metragem  “O Filme dos Espíritos”, lançado em 
2011 pela Mundo Maior Filmes.

Atuando no filme “Nosso Lar” em 2010, grande 
sucesso de público com mais de 1 milhão de 
expectadores.

Com o elenco da peça teatral “Violetas na 
Janela”.



2928

Espiritismo’. E foi assim que eu tive um 
contato mais direto, mais profundo com as 
cinco obras básicas de (Allan) Kardec: Eu 
mais ou menos entendi o porquê de mortes 
prematuras, mas não segui ainda a doutrina.
Fiz ‘A Viagem’, primeira versão na TV 
Tupi, e o elenco foi ao Chico Xavier 
em Uberaba assistir a uma reunião de 
desobcessão. Era o ano de 1976 e eu 
estava já com seis filhos. Depois fiz uma 
novela chamada ‘O Profeta’ com o Carlos 
Augusto Strazzer, e conversando com 
ele, Strazzer falou: “Ana, vai lá no Centro 
com o Guilherme, as crianças (ele era 
presidente de uma instituição espírita), 
tome um passe, ouve uma palestra, é bom.” 
Eu fui e aí nós começamos efetivamente a 
estudar. Frequentamos o Lar Mãe Mariana, 
em São Paulo, depois viemos para o Rio 
de Janeiro, procuramos um centro e nos 
indicaram o Seara Fraterna, no Catete, que 
frequentamos durante 20 anos. Há alguns 
anos, frequentamos na Barra da Tijuca, o 
Centro Espírita Joana de Angelis.

Quais trabalhos profissionais relacionados 
à Doutrina Espírita já realizou?
Novelas: “A Viagem” na primeira versão 
levada ao ar pela extinta TV Tupi em 1967; 
“O Profeta” também pela Tupi,“As Três 
Irmãs” na Globo; “A Cura”  na Globo.
Peças de teatro: Adaptação e direção 
“Violetas na Janela”; direção de “O Cândido 
Chico Xavier”;  direção de “Allan Kardec - 

um olhar para a eternidade”. No momento 
apresento a peça “Violetas na Janela”.
Filmes: “Bezerra de Menezes - o médico 
dos pobres”; “As Vidas de Chico Xavier”;                                                     
“Nosso Lar”; “O Filme dos Espíritos; “E a 
Vida Continua”. 

Como a Doutrina Espírita contribuiu com 
a sua vida e seu crescimento interior?
 O que ganhei com essas experiências foi a 
oportunidade de continuar me aprofundando 
no estudo da Doutrina de Kardec.
 
A Fundação Espírita André Luiz está com 
a campanha: O espiritismo precisa de você 
SOS, para as pessoas que simpatizarem 
com a causa espírita ajudarem a manter no 
ar a programação consoladora da Rádio 
Boa Nova e TV Mundo Maior. Se você 
puder convidar as pessoas:
O farei, com prazer.
 
Deixe uma mensagem ao público? 
Tenho pra mim que qualquer religião 
á boa, quando o crente é sincero, mas 
optei pelo espiritismo porque é claro, 
sem dogmas e sem mistérios. Por isso 
aconselho que leiam Kardec e outras obras 
espíritas. É uma doutrina que traz paz, 
crescimento interior, autoconhecimento, 
nos ajuda a enfrentar as dificuldades da 
vida e superá-las. Nos mostra a bondade 
do Nosso Pai, sua compaixão e o quanto 
ainda somos pequeninos. Quanto temos 
a agradecer à Providência Divina pela 
oportunidade da vida, pela saúde, nossa e 
de nossa família, pelo nosso teto e nosso 
agasalho. Estamos aqui de passagem 
e a Terra é uma escola bendita aonde 
viemos aprender e entender o porquê 
dessa oportunidade.

“Tenho pra mim que qualquer 
religião é boa, quando o crente 
é sincero, mas optei pelo 
espiritismo porque é claro, sem 
dogmas e sem mistérios.”
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“Perdi o emprego que trabalhava há mais de 30 anos, nesse período, o meu negócio próprio também faliu. Quase 
cheguei à depressão, me senti muito angustiado com a situação financeira terrível. Já conhecia a Rádio Boa Nova  e 
ouvindo um dia a programação, sintonizei um programa que senti que era para mim, na época  foi o programa do Dr. 
Reynaldo Leite. Ele disse que o tema era para confortar o coração de uma pessoa que estava em aflição, dizendo que 
as coisas passariam, e realmente passaram. A minha vida começou a melhorar, surgiram oportunidades de trabalho e 
tudo foi tomando um novo rumo. Sou muito grato a essa Rádio maravilhosa”. 

Wanderley Manzi

“Tive uma depressão, acabava captando os problemas  de uma casa que eu trabalhei por 20 anos, as pessoas tinham 
muitos problemas e não estava me sentindo bem lá. 
Comecei a ouvir a rádio, em especial o programa do Willian Sanches, ouço todos os dias, foi uma benção na minha 
vida.  Resolvi mudar de emprego e as oportunidades foram aparecendo Comecei também um trabalho voluntário, 
cuidando de uma senhora idosa com problemas de saúde.  Jesus e a caridade foram bênçãos na minha vida e ajudaram 
muito a vencer a depressão e tenho certeza que como eu saí do buraco, outras pessoas saíram também, ouvindo a Rádio 
Boa Nova e assistindo a TV Mundo Maior. Agradeço muito a Deus.” 

Nancy Sanches

“Perdi a visão dos dois olhos. Aos 6 anos de idade iniciou o problema, corri atrás de médicos, tratamentos, mas pelo 
diagnóstico inicial errado não consegui estacionar a doença a tempo de impedi-la.  Sofri muitas dores, passei muito 
tempo no hospital. Quando eu tinha 40 anos sofri um acidente que perfurou meus olhos. Já tinha conhecimento da 
Doutrina Espírita na época. Quando compreendemos que tudo tem uma razão, não deixamos a tristeza tomar conta, 
perdi a visão física, mas não a espiritual. 
As provas são difíceis, mas estamos aqui para crescer, talvez se não tivesse perdido a visão não crescesse. Mas não sou 
forte o tempo todo, luto muito para vencer. Aprendo muito com o programa do João Carlos de Lucca e outros. Tem dias 
que o tema do programa parece que é para mim.” 

Leila Alexandrino Batista
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De acordo com as novas regras de segurança 
estabelecidas pela FEBRABAN - Federação Brasileira 
dos Bancos, a partir de janeiro de 2017 entra em vigor 
a obrigatoriedade da identificação do número do CPF 
para pessoas físicas ou CNPJ para jurídicas em todos 
os boletos de pagamento, o que significa que não 
poderão mais ser emitidos sem registro do pagador.
Devido a essas mudanças, lembramos os sócios do 
Clube Amigos da Boa Nova que é fundamental a 
atualização desses dados para que as contribuições 
possam continuar ajudando a manter a divulgação 
do Espiritismo pela Fundação Espírita André Luiz.
O mesmo procedimento deve acontecer no momento 
da associação do novo sócio para que o
boleto seja registrado e válido.

Em setembro a TV Mundo Maior, emissora da 
FEAL - Fundação Espírita André Luiz -, estreou em 
canal aberto na cidade de Araraquara, estado de 
São Paulo, com sua programação sendo transmitida 
pelo canal 36.
Essa conquista só foi possível graças a uma ação 
da FEAL que contou com um amplo apoio de 
lideranças e casas espíritas da região que somaram 
forças em busca de recursos.
Araraquara passa a fazer parte da TV Mundo 
Maior, que também transmite sua programação em 
TV aberta para as cidades de Três Corações, Ouro 
Fino e Uberaba em Minas Gerais; Mogi das Cruzes 
em São Paulo; e Jataí em Goiás; a emissora também
transmite para todo o país através do Satélite 
StarOne C2; e para canais pagos de TV nas cidades 
de Lauro de Freitas/BA, Colatina/ES, São Luiz/MA, 
Caratinga/MG, Assú e Currais Novos/RN.
Para assistir a TV de qualquer lugar do mundo: 

Para que a sua doação possa continuar 
ajudando o espiritismo crescer informe 
seu CPF

TV Mundo Maior estreou em TV aberta na 
cidade de Araraquara 

CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA TV MUNDO MAIOR

Telefone: 0800 12 18 38
www.amigosdaboanova.com.br

INFORMAÇÕES

www.tvmundomaior.com.br

Editora dos Frades
Produção Literária Inteligente

Somos especializados em publicações de novos autores e 
autores independentes. O primeiro passo é o desenvolvimento 

do Projeto Gráfico Completo da sua obra por um preço 
bem acessível. Nessa parte, faremos a criação da capa e das 

ilustrações internas com exclusividade para sua obra, além de 
passarmos o conteúdo para as mãos das revisoras gramaticais 
e de conteúdo para possíveis correções. Em seguida, todo o 
material seguirá para a editoração e diagramação final. No 

formato digital, sua obra poderá ser publicada imediatamente 
como eBook e além de ser impressa e distribuída por demanda.

Saiba mais em www.editoradosfrades.com.br

Frades Book
Distribuição Literária Inteligente

O próximo passo é a distribuição da sua obra na Frades Book. 
Funciona assim: uma vez em formato digital ou físico, seu titulo 

será distribuído em mais de 20 canais de vendas exclusivos 
da Frades Book. Esses canais são constituídos pelos sites de 

venda das maiores livrarias do Brasil, como é o caso da Cultura, 
Saraiva, Submarino, entre outras. Quando a obra for digital, 

a Frades Book se encarregará de toda a logística, pelo sistema 
de Impressão por Demanda, e quando a obra for física, ela se 

encarregará da distribuição dela. Com a Frades Book você só se 
preocupa em receber os royalties pelas vendas do seu título.

Saiba mais em www.fradesbook.com.br
Telefone: (11) 3562-1685
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A relação de amizade e companheirismo entre os 
animais e os seres humanos, bem como a colaboração 
desse vínculo afetivo no desenvolvimento de 
crianças, tem despertado o interesse de muitos 
pesquisadores. Entre os benefícios desse convívio 
está a ajuda no desenvolvimento social das crianças 
e o aprendizado de sentimentos importantes como 
responsabilidade, sensibilidade, afetividade e o 
respeito.
Pesquisas revelam que a convivência com os 
animais e a construção de um elo de amor, 
muitas vezes pode contribuir inclusive na saúde 
psicológica dos pequenos, reduzindo a ansiedade 
diante de momentos difíceis dentro da família 
e até ajudando na recuperação de crianças em 
hospitais e no desenvolvimento físico e psíquico 
de portadores de necessidades especiais. Existem 
muitos projetos sociais nesse sentido que utilizam 
essa aproximação entre animais e crianças, que 
tem trazido resultados positivos.
O fato é que a companhia desses grandes amigos 
pode fazer bem a qualquer pessoa, fazendo a vida 
mais feliz!

Outubro é um mês muito especial para o Espiritismo, 
porque comemora-se o aniversário de Allan Kardec, 
nascido em 3 de outubro de 1804, em Lyon, França, 
aquele que teria como missão pesquisar,codificar e 
divulgar a mensagem esclarecedora e consoladora 
dos Espíritos.
Graças a seu trabalho e dedicação muitas pessoas 
puderam encontrar nesta Doutrina de luz a direção 
para seus caminhos rumo à evolução.
Outra data importante lembrada nesse período é 
o aniversário de Francisco de Assis, considerado 
um espírito de grande envergadura espiritual, que 
exemplificou em sua passagem pela Terra o amor 
ao próximo e aos animais como seres dignos de 
todo respeito e carinho.
Allan Kardec e Francisco de Assis foram dois 
grandes discípulos de Jesus, que trabalharam para 
que os ensinamentos do Cristo fossem divulgados.

Francisco de Assis

“Ó Mestre, Fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna”

Allan Kardec

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. 
Instruí-vos, eis o segundo.”

Na loja virtual Mundo Maior você encontra as 
principais Obras da Codificação Espírita, sobre 
A Espiritualidade dos Animais entre outros 
importantes títulos do universo espírita e 
espiritualista.

www.mundomaior.com.br

A Amizade entre os Animais e as Crianças Os Discípulos de Jesus

MUNDO MAIOR EDITORA LOJA VIRTUAL MUNDO MAIOR

SUGESTÃO DE LEITURA

Bolota, um cão muito 
alegre e inteligente, narra 
suas aventuras ao lado 
de sua amada dona, até 
que um dia ocorre uma 
separação inesperada. Do 
outro lado da vida esse 
fiel companheiro tem um 
grande desejo: reencontrar 
sua dona e grande amiga na 
Terra. Essa linda história de amor e amizade entre os 
animais e os seres humanos vai encantar o pequeno 
leitor, mostrando que esses laços podem continuar até 
mesmo depois da morte.

As crianças vão se encantar com
essa linda história de amor!

Minha Vida
de Cachorro
Jéssica Gagete Miranda


