Capa

Título

Release

Infantil

Meu Pequeno
Evangelho

"Neste livro, a Turma da Mônica recebe a visita de
André, um primo do Cascão que vai apresentar para
as crianças conceitos do Evangelho que todos
podemos usar no dia a dia, independentemente da
religião que praticam. Meu Pequeno Evangelho traz
lindas mensagens de amor, caridade e humildade,
contadas de forma divertida com os personagens
mais queridos do Brasil."

 

Este livro traz lindas mensagens de amor com os
personagens mais queridos do Brasil. Divirta-se com
a turminha fazendo atividades incríveis e colando
lindos adesivos." Contem 8 máscaras e 30 adesivos.

 

Meu Pequeno
Evangelho –
Livro de
Atividades

Juvenil

Adulto

Assuntos e Vídeos

Editora

Evangelho – Amor – Caridade – Humildade

Boa Nova
Mauricio de
Sousa
Produções

Vídeo na Globo:
https://youtu.be/f7-GcuaLfp4
Lançamento:
https://youtu.be/B0Z3wCKiloQ

Evangelho – Atividades
Demonstração:
https://youtu.be/zR-_gGpFwzw

Boa Nova
Mauricio de
Sousa
Produções

Depoimento:
https://youtu.be/0TqMz258GPg

Magali Em
Outras Vidas

Chico Xavier e
seus
ensinamentos

Será possível que nós tenhamos vivido em outras
épocas? Nossos gostos e medos teriam origem em
“outras vidas”? E os nossos amores... poderiam ter
começado no passado? Imagine como seria legal
descobrir todos esses mistérios e saber que tudo no
universo tem um início, uma causa. Magali em
Outras Vidas traz uma narrativa romântica e muito
engraçada. Uma viagem pelo tempo, que mostra
que o amor é a maior força do universo.

 

Neste livro, a Turma da Mônica conhece os
exemplos iluminados de um dos maiores brasileiros
de todos os tempos, apresentados por André, primo
de Cascão. Chico Xavier e seus ensinamentos
mostra como, em pequenas situações do dia a dia,
Chico conseguia oferecer grandes lições de amor ao
próximo, agora contadas em histórias com os
personagens mais queridos do Brasil

 

Reencarnação – Amor – Evolução
Depoimento:
https://youtu.be/ygRyMbmKjho

Boa Nova
Mauricio de
Sousa
Produções

Depoimento:
https://youtu.be/6rD2BHxjOFg

Chico Xavier – Mediunidade – Valores
Lançamento:
https://youtu.be/twyBMe_PERc

Boa Nova
Mauricio de
Sousa
Produções

Em Outro Lar, a Turma da Mônica vai até o Rio de
Janeiro visitar André, um primo do Cascão, que,
além de apresentar os pontos turísticos da Cidade
Maravilhosa, vai mostrar às crianças como a prática
de bons hábitos pode ajudar a ter sonhos melhores
e até conhecer lugares inimagináveis.

 

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

 

Jesus no meu
lar

"Neste livro, a Turma da Mônica volta a encontrar
André um primo do Cascão que vai apresentar para
as crianças ensinamentos luminosos de Jesus que
todos podemos usar no dia a dia. Jesus no meu lar
apresenta mensagens sábias e amorosas contadas
de forma divertida com os personagens mais
queridos do Brasil"

 

Jesus – Evangelho – Valores

Boa Nova
Mauricio de
Sousa
Produções

Moranguinho
no mundo dos
sonhos

Moranguinho e sua turma realizam uma viagem
incrível a um mundo mágico, cheio de surpresas,
ensinamentos de amizade, de amor aos animais e à
natureza. Além de se emocionarem com a aventura,
as crianças vão contar com 20 atividades divertidas
com as dez leis da natureza, como igualdade,
liberdade, conservação e justiça! Moranguinho traz
o Mundo dos Sonhos até você.

 

Leis Morais – Amor a Natureza – Mundo
Espiritual
(Livro vem com cheirinho de morango)

Boa Nova

Outro Lar

Allan Kardec
Princípios e
Valores

Baseado em O Livro dos Espíritos – As 10 leis
morais. – As 10 leis da Natureza.

Mundo Espiritual – Sonhos – Bons Hábitos
Depoimento:
https://youtu.be/2vimelU7JPE

Allan Kardec – Valores
Lançamento:
https://youtu.be/Ug9rVEut8Mc

Boa Nova
Mauricio de
Sousa
Produções

Boa Nova
Mauricio de
Sousa
Produções

Programa de Tv:
https://youtu.be/LbVsXUsOy54

Book trailer
https://youtu.be/HUGl14xc0OQ
Testemunha:
https://youtu.be/al9v1WUPmms

Violetinhas na
Janela

Violetas na Janela agora em quadrinhos! O que era
bom, agora ficou melhor ainda. Com lindas
ilustrações de Luis Hu, o leitor vai fazer uma viagem
deliciosa pelo mundo dos espíritos acompanhando
Patricinha e seus amigos.

 

Mundo Espiritual – Desencarnação –
Espiritualidade – Sonhos – Vida depois da
Morte – Juventude

Petit

Demonstração:
https://youtu.be/lQnCR_MndnY
Depoimento da Médium:
https://youtu.be/NbT61A_ejTM

Um Sábado
com Allan
Kardec

Galinha
Espiritinha

– Princípios Espíritas – Allan Kardec
  Humor
Mediunidade – Reencarnação

Este livro aprenseta Allan Kardec e os 15 princípios
espíritas de forma leve e divertida.
Um Sábado com Allan Kardec mostra como
ensinamentos profudos podem ser entendidos com
bom humor, agora contados em tirinhas com os
personagens de Um Sábado Qualquer, do cartunista
Carlos Ruas e com os comentários do escritor Luis
Hu Rivas.

A Galinha Espiritinha queria tanto ter mais um filho.
Conheça a linda historinha da reencarnação do
Pintinho Amarelinho. O que ocorreu com ele e o
Galo Carijó na vida passada? Como foi o seu
encontro no mundo espiritual? E agora, o que
acontecerá com a Galinha Espiritinha?
Livro Bilíngue – Espanhol e Português

Petit

Lançamento:
https://youtu.be/L2I89YgOeco
Depoimento:
https://youtu.be/5bFbKr-cop4



Mediunidade – Reencarnação – Sonhos –
Perdão – Amor aos irmãos

Boa Nova

Dica: Usar para peça de Teatro
Desenho Animado:
https://youtu.be/-VyUGGV_MUQ
Traduzido ao: Espanhol – Inglês

Crianças
Médiuns

Noite após noite, o Espírito Charles produzia
pancadas tentando se comunicar. Até que um dia,
umas meninas espertas, as irmãs Fox, conseguiram
conversar com Charles. Assim surge a notícia, em
todo o mundo, das famosas meninas médiuns. O
que ninguémpoderia imaginar é que esses
“fenômenos” dariam origem ao início do estudo de
Allan Kardec, na elaboração de uma nova ciência: o
Espiritismo.



Mediunidade – Allan Kardec – Mundo
Espiritual
Dica: Usar para peça de Teatro
https://youtu.be/n7HRzdfkFbM

Traduzido ao: Espanhol – Inglês

Boa Nova

Viagem
Misteriosa

Apertem os cintos! Você está prestes a entrar em
uma viagem cheia de surpresas. Scooby-Doo e sua
turma pegam a estrada, mas uma tempestade
obriga os detetives da Máquina do Mistério a passar
a noite na antiga casa das Irmãs de Hydesville. Será
que estão em um lugar assombrado, onde ocorrem
estranhos fenômenos? Só Scooby-Doo e sua turma
podem resolver este mistério.

 

Mediunidade – Espiritualidade – Livro dos
Espíritos – A história das irmãs Fox
Lançamento:
https://youtu.be/SlSLoJRuOyA
Lançamento com Divaldo Franco:
https://youtu.be/79X08h7XZSs
Depoimento:
https://youtu.be/UXEo8HgQEB8

Boa Nova
Warner Bros

Evolução dos
Mundos

Conheça o Mundo Primitivo, Expiação e Provas,
Regeneração, Mundos Felizes e Mundos Celestes
em uma fantástica aventura. Scooby-Doo e sua
turma viajam pelo tempo e encontram com os
Flintstones (Mundo Primitivo) e os Jetsons
(Regeneração) em duas divertidas histórias. Os
detetives da Máquina do Mistério ficam presos
nesses mundos e descobrem que neles também
ocorrem fenômenos paranormais com “fantasmas”.
Será que os nossos amigos conseguirão voltar ao
nosso tempo e resolver esses mistérios? Duas
historinhas divertidas para entender melhor a
Transição Planetária.
A alma de um bichinho pode assombrar?! Scoobydoo terá que formar uma incrível aliança entre um
gato, um cachorro e a turma do Manda-chuva, para
descobrir se os animais têm “alma” e quem está
assombrando o bairro, a menos, é claro, que o
fantasma seja real! Chegou o Manda-Chuva, o tal é
o chefe, o maioral, esperto como ninguém, mas com
pinta de “gente de bem”. Além da divertida história,
o livro vem com mais de 15 super atividades, para
você amar ainda mais estes nossos irmãos: os
animais.
Scooby-Doo e seus amigos viajam pelo mundo em
busca das maiores Maravilhas criadas na Terra.
Passeie com eles pela Grande Pirâmide no Egito,
pelo Taj Mahal na Índia, pelo Coliseu Romano na
Europa, entre outros. Cada Maravilha parece ganhar
vida por meio das detalhadas ilustrações e da
riqueza de informações. As descobertas de
engenharia no Egito, na Índia, na Europa e em
Israel são surpreendentes até hoje. Teriam essas
construções sido feitas por seres exilados de outros
mundos, como de Capela?

 

Mundos habitados – Atividades

Boa Nova
Warner Bros

Espírito dos
Animais

Explorando os
caminhos da
luz

Depoimento:
https://youtu.be/XwhpyLkn93Q
Chamada:
https://youtu.be/ZnI7WKkgOhg

 

Espiritualidade nos animais – Atividades

  Exilados de Capela – Atividades
Demonstração:
https://youtu.be/P0NKW0uxit0

Boa Nova
Warner Bros

Boa Nova
Warner Bros

A casa do
codificador

15 Vidas
Passadas

Minha amiga
Joanna de
Ângelis

Meus amigos
Divaldo e
Nilson

A turma do Scooby vai visitar a Casa do Codificador
e descobrir o mistério das mesas girantes com
aparelhos de transcomunicação instrumental para
pesquisar os espíritos. Imperdível. Muita aventura,
diversão e bons ensinamentos.

 

Mediunidade – Transcomunicação – Mesas
Girantes – Allan Kardec – Atividades

Boa Nova
Warner Bros

Aviso do livro:
https://youtu.be/PmK4WLRDvDE

– Reencarnação – Lei de
  Mediunidade
Causa e Efeito

Será possível encontrarmos a causa dos
sofrimentos atuais em outras vidas? Poderia a
reencarnação explicar por que nascem pessoas
cegas, aleijadas, órfãs e abandonadas? Qual seria a
justificativa para a exploração cruel de alguns
seres? Qual o motivo de haver crianças assassinas
ou famílias infelizes? A obra descreve quinze
impactantes casos de reencarnação, selecionados a
partir da psicografia de Amália Domingo Soler, a
mais conhecida médium espanhola de todos os
tempos.

Boa Nova

Vídeo do livro
https://youtu.be/UGELYsz3O64
Entrevista na tv:
https://youtu.be/IpDC1TXKsIU

Uma superaventura vai começar! Viaje ao longo dos
séculos e aprenda as amorosas lições do evangelho
de Jesus com a veneranda Joanna de Ângelis e
seus amigos. Além de grandes ensinamentos
contém jogos, atividades e quebra-cabeça.



Uma superaventura está por começar. Vamos
conhecer duas incríveis historinhas de coragem e
perseverança, e aprender muitas lições de amor
com meus amigos: Divaldo e Nilson. Divirta-se com
as aventuras e aprenda o Evangelho com os seus
mais novos amigos.



Mediunidade – Reencarnação – Valores –
Atividades

Leal

Apresentação:
https://youtu.be/MgIuuquoeDg

Mediunidade – Reencarnação – Valores –
Atividades
Traduzido ao: Inglês

Leal

Espiritismo
Fácil

Reencarnação
Fácil

Evangelho
Fácil

Quiz Espírita

Entenda o Espiritismo com poucos minutos de
leitura. Podemos lembrar de vidas passadas?
Existe a vida em outros planetas? Nos sonhos
podemos ver o futuro? Como é a vida depois
da morte? Onde está escrita a lei de Deus?
Quais são as preces poderosas?Como afastar
os maus Espíritos? Quem foi Chico Xavier? E
Allan Kardec?

  Espiritismo - Mediunidade – Reencarnação

Existe a reencarnação? Quem eu fui em outra
vida? Porque não nos lembramos do
passado? Quantas vezes reencarnamos?
Posso reencarnar como animal? A
reencarnação está comprovada? Jesus falou
que reencarnamos? O que é o “karma”? Como
saber se estamos pagando coisas de outras
vidas? Posso ter sido mulher ou homem em
outra vida? Como explicar crianças com
deficiências e crianças gênios? Podemos
reencarnar em outros planetas? Até quando
reencarnamos?

  Reencarnação

O que é o Evangelho? O que ensina? Como o
Evangelho pode melhorar a minha vida? Quem são
os Espíritos Puros? O que é o "reino dos céus"?
Qual é a relação entre o Cristo e o Espiritismo?
Podemos ser anjos? Qual a importância do Amor,
Humildade e Caridade? Quem é a "Besta do
Apocalipse"? Quem foi Jesus? E Krishna, Buda,
Sócrates, Confúcio?

  Evangelho
Traduzido ao: Espanhol – Inglês – Frances –

O primeiro Quiz destinado ao Espiritismo, com mais
de 300 perguntas sobre: Livros, Filmes,
Personagens, Espíritos, Conceitos, História, Lugares
e muito mais...O Quiz Espírita pode ser usado de
forma individual, em grupos de estudo ou para
desafiar seus amigos! Com 36 desafios, totalmente
ilustrado e colorido, o Quiz Espírita é uma excelente
ferramenta para aprender o Espiritismo, de forma
divertida.

  Perguntas e Respostas

Boa Nova

Traduzido ao: Espanhol – Inglês – Frances –
Italiano – Sueco – Esloveno
Book trailer
https://youtu.be/qawtHKd9ph0
Vídeo aula
https://youtu.be/nyffdFubmgc
Boa Nova

Traduzido ao: Espanhol – Inglês – Frances –
Italiano
Vídeo aula
https://youtu.be/sD_pVKz_1r0

Boa Nova

Italiano
Vídeo Aula:
https://youtu.be/-_gvj2uWZ18

Book trailer
https://youtu.be/mvz1a06mYmQ

Boa Nova

Nosso Lar – O
Livrinho
Divertido

Allan Kardec
para todos

Pintura
Mediúnica

André Luiz vai conhecer a cidade espiritual Nosso
Lar, fazer novos amigos e viver grandes aventuras.
O livrinho é acompanhado de um tabuleiro.
Nele você deve chegar à cidade espiritual,
conseguir um bônus-hora em cada ministério e
depois voltar à Terra.
Você pode avançar em qualquer direção, para frente
ou para trás, ou subir pelos atalhos do aeróbus, que
o transporta para qualquer lugar da colônia.
Vence quem primeiro conseguir voltar à Terra para
transformar-se em cidadão de Nosso Lar.
Allan Kardec é o autor francês mais lido no Brasil,
movimentando um mercado editorial de mais de 5
mil títulos, estudados e divulgados por diversos
eventos. Kardec é responsável por codificar as
obras que contém o extenso e profundo conteúdo
para o entendimento da Doutrina Espírita.Allan
Kardec para todos é composto pela síntese das
principais obras do Codificador, enriquecido com
ilustrações que ratificam a importância doutrinária do
Espiritismo. O objetivo desse livro é ser um guia de
acesso rápido aos conteúdos do Pentateuco
Kardequiano e também de outras obras,
possibilitando um aprofundamento dos princípios
que nortearam a vida e a obra do Codificador.
Livro antiestresse para conhecer a pintura mediúnica
e colorir. Existe arte paranormal? Como essa arte
acontece? Quem são os pintores? O que é pintura
mediúnica? Qual é seu objetivo? Os desenhos para
colorir foram baseados em pinturas mediúnicas de
Florêncio Anton.



Jogo de Tabuleiro – Mundo Espiritual

FEB

Book trailer:
https://youtu.be/t54qgtE_QXs
Entrevista:
https://youtu.be/PJ-QHJGO4AM

 Allan Kardec

FEB

Programa de TV:
https://youtu.be/YEa7W8RACSw
Teaser:
https://youtu.be/zykLNcOfo_U

– Pesquisa sobre a pintura
 Mediunidade
mediúnica

Boa Nova

Chamado:
https://youtu.be/BPJhajDNFuM
Bastidores:
https://youtu.be/8Z4vdQfFHok

Doutrina
Espírita para
Principiantes

Quem sou? De onde venho? Para onde vou?
Porque o sofrimento e a dor? Como ser feliz? Obra
que têm como finalidade oferecer aos iniciantes uma
visão geral e concisa do pensamento espírita. O
autor compila, num formato ágil e dinâmico, mais de
300 ilustrações e textos, divididos em oito capítulos,
a saber: O Espiritismo; a Codificação Espírita; Deus;
Imortalidade da Alma; Reencarnação; as Leis
Morais e Aspectos Diversos; Obsessão e Passes;
conforme se encontram sequenciados em “O Livro
dos Espíritos”.

completo de Espiritismo
  Curso
8 aulas para 2 meses de estudo
Traduzido ao espanhol e italiano.

Vídeo completo do livro:
https://youtu.be/7ovjjmZeSxY

Boa Nova

Chapeuzinho
Índigo

Aí vem a Chapeuzinho Índigo. Todos atentos
olhando o livro para entender reencarnação,
mediunidade, transição planetária e amor ao meio
ambiente. Tudo isso, com uma historinha bem
gostosa de se ler



Mediunidade – Reencarnação – Atividades

Conselho
Espírita dos
Estados Unidos

Revista
Espiritismo
Kids

Revista Espírita infantil para crianças de 7 a 12 anos
Coleção com 18 edições.
(alguns títulos esgotados)

 

Evangelho - Espiritismo - Mediunidade –
Reencarnação – Atividades

Boa Nova
Hu Produções

Chamada:
https://youtu.be/9O0Y91DQI_I

Chico Bento
Amor além
da vida

Turma da
Mônica
Jovem
conhece
violetas na
janela

Será que viemos de algum lugar, antes de nascer?
Alguém cuida de nós, enquanto nos aventuramos
pela Terra? E as pessoas que amamos, para onde
vão ao final da vida? É possível que sua luz
continue brilhando? Este livro lindamente ilustrado
traz uma narrativa emocionante e cheia de luz.
Adapta a história Uma Estrelinha Chamada
Mariana, com a chegada da irmãzinha de Chico
Bento, e a sua emocionante continuação O
Presente de uma Estrelinha. Ambas trazem a
mensagem inesquecível de que o amor sobrevive
ao tempo, à distância e até mesmo à ausência. E
sempre encontra formas de ser revivido.
Existe vida além desta vida? Essa pergunta seria
respondida se alguém voltasse para contar a
história, né? E se esse alguém fosse uma jovem?
Neste livro, a Turma da Mônica Jovem conhece a
história de Patrícia, uma garota que conta sua
chegada ao “outro mundo”, registrado num livro
best-seller chamado Violetas na Janela.
Compartilhando aventuras e reencontros curiosos,
o livro traz reflexões sobre como encarar este
momento, lembrando-nos de que devemos valorizar
a vida.

 

Reencarnação – Vida no mundo espiritual

Boa Nova
Mauricio de
Sousa
Produções

 

Vida no mundo espiritual

Boa Nova
Mauricio de
Sousa
Produções

