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CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA – FICHA DE INSCRIÇÃO – MENSALIDADE: R$ 10,00 (São Carlos) 
Para outras localidades serão cobrados mais R$ 2,00 (Despesa com Correios) 

          
Nome: .............................................................................................. ..............................................................…... 
Prefiro: [  ] Retirar o livro na banca     [  ] Retirar o livro na livraria     [  ] Receber o livro no endereço  

   Endereço: ................................................................................................................... ..................................…… 

   Bairro: .................................  CEP: .......................... Cidade:................................... Fone: .......................…… 

Livro do Mês: 
 

“EM BUSCA DA ILUSÃO” 

Autora: Célia Xavier de Camargo 
Espírito: Jésus Gonçalves 

Rodrigues 

“Em Busca da Ilusão” é o 
terceiro romance de autoria do 
espírito Jésus Gonçalves, 
psicografado pela médium Célia 
Xavier Camargo.  

Neste livro o autor espiritual 
de “Perdoa...” e “Aves Sem 
Ninho”, em estilo claro e próprio, 
nos apresenta outro excelente e 
empolgante romance. 

Em uma reencarnação, 
como membro atuante do Santo 
Ofício, ao lado do Inquisidor 
Geral, Tomás de Torquemada, 
revive a história do século XV, 
desenvolvida em Paris, e 
principalmente na Espanha, nas 
cidades de Toledo e Granada. 

Uma história onde os 
personagens    dos    romances 

anteriores se encontram para os 
devidos ajustes, onde a lei de 
causa e efeito aparece ditando 
os acontecimentos.  

Porém o leitor vai se 
emocionar ao ver que quando os 
espíritos resolvem mudar, 
praticando a lei de justiça, de 
amor e de caridade, são 
capazes de realizarem 
verdadeiras proezas no campo 
do bem.  

A cada página o leitor se 
depara sem apelações ao 
fantástico, com clima de 
suspense, expectativa, 
surpresas e soluções 
inesperadas.  
Para Jésus Gonçalves, o autor 
espiritual, essa história 
representa o caminho que 
percorremos “Em Busca da 
Ilusão”, os obstáculos que 
encontramos e os sofrimentos e 
as dores que experimentamos.  

 

Contudo, representa 
também a volta à razão e à 
busca do entendimento e da 
paz, conscientes dos próprios 
erros e da responsabilidade que 
pesa sobre os nossos ombros 
pelo mal praticado contra o 
próximo e contra nós mesmos. 


