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CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA – FICHA DE INSCRIÇÃO – MENSALIDADE: R$ 12,00 (São Carlos) 

Para outras localidades serão cobrados mais R$ 3,00 (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: 
 

“MUITO ALÉM DA VIDA” 

 

Autora: Isabel Scoqui 

Maria do Socorro, abandonada 
pelo marido, luta para sustentar seus 
dois filhos, ainda em tenra idade, no 
sertão do Piauí, onde leva uma vida de 
miséria e de sofrimento. 

Com a morte de sua mãe, parte 
para o Rio de Janeiro à procura de seu 
irmão, que para lá havia se mudado 
também em busca de condições 
melhores de sobrevivência. 

Em meio a decepções, 
desencontros e dificuldades das mais 
variadas, Socorro conta com o auxílio 
da espiritualidade que, através de sua 
irmã Maria da Luz, de grande 
sensibilidade, consegue intuí-la e 
orientá-la em suas escolhas, com 
vistas ao seu bem nessa nova fase de 
sua existência. 

Em Muito além da vida, Isabel 
Scoqui nos coloca a par de situações 
vivenciadas em outras encarnações, 
pelos mesmos personagens, o que nos 
esclarece e nos exemplifica a lei de 
ação e reação que rege nossos 
destinos. 

Livro Infantil: 
 

“O PÁSSARO FALANTE E 

OUTRAS HISTÓRIAS” 

 

Autora: Fátima Moura 

Era uma vez... 
...um pássaro que podia falar. 

Mas se sentia inútil por não fazer 
nada que pudesse tornar as 
pessoas mais felizes. 

... um lobo diferente: o que ele 
mais queria era poder ajudar, mas 
ninguém acreditava nele!  

Todos se assustavam e fugiam, por 
causa de sua aparência feroz. 

... o pássaro Kadu, a borboleta 
Cici e o macaco Nico, que faziam 
muito barulho e incomodavam os 
outros habitantes da floresta. 

Estas são as histórias que 
compõem esta obra, ilustradas com 
humor e emoção, e que trazem 
importantes lições para os 
pequenos leitores. 

Como será que estes 
personagens resolveram seus 
problemas? 


