Luz da Serra Editora
Um caminho mais rápido e seguro com
menos sofrimento e muito mais resultados.
Você quer ter um mapa para encontrar a sua missão de vida, viver com mais equilíbrio e
ser cada vez mais próspero? E se você tivesse um caminho mais curto e seguro para atingir
os seus objetivos? Se houvesse um atalho para chegar lá mais rápido,
com menos dor e muito mais resultados?
Os livros da Luz da Serra Editora são assim: verdadeiras pontes em direção a uma vida mais
plena e com mais propósito. Aqui você consegue apoio, conhecimento e orientação para
atravessar as turbulências da vida com dicas práticas e simples.
Tudo começou há quinze anos, quando os sócios Bruno Gimenes, Patrícia Cândido e
Paulo Henrique Trott Pereira fundaram o Grupo Luz da Serra com o objetivo de ajudar as
pessoas a prosperarem, realizarem o seu propósito de vida e a serem o que nasceram para ser.
O nosso catálogo possui mais de trinta livros publicados – 6 deles na lista dos mais vendidos
da Revista Veja. A Luz da Serra Editora já impactou milhares de leitores e a nossa atuação se
expande a cada dia por meio do canal Luz da Serra no YouTube, que hoje
possui mais de 1 milhão de inscritos.
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LANÇAMENTOS
A Oração Mais Poderosa de Todos os Tempos
ISBN: 978-85-64463-83-7
Autor: Bruno Gimenes
160 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 34,90
Como seria se as suas relações passassem a se harmonizar, você encontrasse a
sua missão e aumentasse a sua prosperidade? Imagine mudar toda a sua vida, e
para melhor, com a oração mais poderosa que você já conheceu. Sim, tudo isso
é possível, independente da sua religião ou do caminho que você tenha
escolhido. E sabe por quê? A oração revelada neste livro vai colocá-lo na
vibração certa, criando um circuito de forças capaz de mudar qualquer situação.
Pode parecer difícil demais, mas é perfeitamente possível. Esta oração
transformadora já foi testada e aprovada, e, desde 2007, vem realizando
verdadeiros milagres na vida das pessoas. Nas próximas páginas, você irá
conhecer os segredos da Oração mais Poderosa de Todos os Tempos, e como
fazer para que este poder faça parte da sua vida!

Cuide-se
Aprenda a se ajudar em primeiro lugar
ISBN: 978-85-64463-71-4
Autor: Cátia Bazzan
200 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 44,90
Para você é mais fácil se doar do que receber? Você se preocupa tanto com os
outros que chega a assumir responsabilidades que não são suas? Neste livro,
você vai descobrir a importância de se cuidar em primeiro lugar para depois
conseguir ajudar as pessoas de forma equilibrada, sem se sobrecarregar ou
carregar fardos pesados. Cátia Bazzan compartilha lições poderosas que vão
gerar um impacto positivo na sua realidade e, por consequência, na vida das
pessoas que você ama. A autora também indica ações essenciais para você
ativar os seus potenciais, viver pelo seu propósito e, então, ajudar as pessoas do
seu lugar, de forma leve e uida. Você entenderá que, ao estar alinhado e bem
consigo mesmo, conseguirá contribuir muito mais!
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Minuto da Gratidão
O Desa o dos 90 dias que mudará a sua vida.
ISBN: 978-85-64463-81-3
Autor: Marcia Luz
320 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 44,90

Como seria ter a vida de seus sonhos, com a autoestima reforçada, a saúde
restabelecida, as emoções equilibradas, os relacionamentos fortalecidos e a vida
nanceira crescendo vertiginosamente? Parece bom demais, não é mesmo? Tudo
isso está a seu alcance de uma maneira simples, rápida e poderosa, apenas
dedicando um minuto por dia à prática da gratidão. Aqui, neste livro, você terá a
oportunidade de vivenciar na própria pele todos esses resultados durante nosso
desa o de 90 dias. Descubra os verdadeiros milagres que a gratidão é capaz de
operar na vida de todos aqueles que a praticam com disciplina e método.

Mapa da Riqueza
Ative o poder oculto do seu signo e enriqueça mais rápido
ISBN: 978-85-64463-82-0
Autor: Aline Elisângela Schulz
X páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,90
Por que você quer enriquecer? Quer ter estabilidade e segurança no trabalho? Ou
ainda um salário melhor? Gostaria de arcar com as suas despesas sem se
preocupar? Não consegue ser feliz, pois está sempre devendo para o banco?
Neste livro você vai entender por que a sua vida nanceira ainda não deslanchou,
e o que pode fazer para reverter essa situação. Com a ajuda da Astrologia, você
saberá em quais pontos precisa focar para aumentar as suas chances de ganhar
dinheiro. De maneira simples, descomplicada e objetiva, Aline Schulz revela quais
são as pro ssões e áreas de atuação indicadas para o seu caso. Com um método
fácil de aplicar, a autora mostra como você pode obter segurança material,
realizar seus sonhos, ajudar pessoas e promover grandes aprendizados em sua
vida por meio da riqueza.Descubra o GPS que vai encurtar o caminho para você
enriquecer.
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Coleção Fitoenergética
Fitoenergética
A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma
ISBN: 978-85-7727-180-1
Autor: Bruno J. Gimenes
320 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 58,50
Livro entre os mais vendidos da Revista Veja (mar/2018 e abr/2019)
Um livro inédito no mundo que mostra um sério e aprofundado estudo sobre as
propriedades energéticas de 118 plantas e seus efeitos sobre os seres humanos, os
animais, os ambientes e inclusive as próprias plantas. O autor Bruno Gimenes revela, de
forma simples, a verdadeira origem das doenças mais comuns, apresentando a energia
das plantas como uma opção poderosa de cura, equilíbrio e elevação da consciência.
Nesta obra, o leitor vai mergulhar profundamente na sabedoria da natureza presente no
Reino Vegetal, aprendendo como funciona este surpreendente sistema de cura para
equilíbrio da alma em todos os aspectos: físico, emocional, mental e espiritual.
Acompanha encarte especial – tabela chacras x causas de
doenças x vegetais associados.
Edição Revisada e Ampliada – Contém Capítulo Especial para Tratamento dos Animais.

EDITORA

Tarô da
Fitoenergética

Manual de
Magia com as Ervas

A Mensagem das Plantas
para a Transformação e
Cura da Alma

ISBN: 978-85-64463-12-7
Autor: Bruno J. Gimenes e Patrícia Cândido
256 páginas
Acabamento: capa dura - encadernação
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 69,90

ISBN: 978-85-64463-18-9
Autor: Bruno J. Gimenes, Patrícia Cândido
e Denise Carillo
Acabamento: brochura
Formato: 14x21cm
Com 118 cartas coloridas
Preço: R$ 94,90
O Tarô da Fitoenergética traz as mensagens das plantas para a
transformação da sua vida. Você terá recomendações
terapêuticas para o despertar da sua consciência e a cura dos
seus aspectos negativos de personalidade. É composto por 118
cartas que representam justamente as mesmas 118 espécies de
plantas que foram estudadas e apresentadas no livro
Fitoenergética. Em cada carta, estão as características de cada
planta, o seu caráter energético e os chacras em que atua. No
livro, você terá orientações de como utilizar o tarô e as diversas
formas de tiragem. Além de sentir o campo de energia invisível
presente no Reino Vegetal o envolvendo, você receberá forças
poderosas e curativas dirigidas à sua alma. Trata-se de uma
ferramenta que atua no campo vibracional, possibilitando a
cura do corpo, da mente e do espírito.

Imagine a liberdade e a alegria em saber exatamente o que fazer para
ajudar o seu lho que vive com uma dor aqui, outra ali. Ou ainda a sua
mãe que sofre com a insônia. Como seria enviar energias a distância
para alguém que você quer ajudar ou até mesmo saber o que fazer para
ativar a sua autoestima e abrir seus caminhos de prosperidade. Neste
livro, você verá o segredo revelado e terá em suas mãos o real método,
testado e aprovado, passo a passo, da magia com as ervas. Aprenderá a
usar benzimentos, mandalas, incensos, chás, sachês, amuletos, patuás,
sprays e muitas outras técnicas poderosíssimas para você transformar
profundamente a sua vida e a das pessoas ao seu redor.
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Coleção Grandes Mestres
Grandes Mestres
da Humanidade

Lições de Amor para Nova Era
ISBN: 978-85-64463-14-1
Autor: Patrícia Cândido
336 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 69,90
Livro entre os mais vendidos da Revista Veja (set/2017)
Este livro reúne as propostas de evolução que cinquenta grandes almas
apresentaram à humanidade. A inspiração da autora surgiu quando, num
atendimento em consultório, ela se deparou com uma a rmação que a deixou
perplexa. O rapaz que buscava terapia mencionou que seu exemplo de vida era de um
tra cante de drogas, por se tratar de “uma pessoa bem-sucedida e poderosa”.
Depois de alguns anos de pesquisa, com linguagem simples, Patrícia Cândido traz
aos leitores a herança deixada pelos sábios que atingiram os níveis mais altos de
consciência. Em épocas diferentes, com poucos recursos materiais e enfrentando
todas as adversidades possíveis, esses grandes seres transformaram a nossa vida,
encerrando ciclos e ditando os novos passos evolutivos. Nada melhor do que
aprender com quem conseguiu conquistar o maior sucesso possível: o ato divino de
transcender a matéria e seguir evoluindo em outros planos.

Tarot
Grandes Mestres
da Humanidade

Livro de Colorir dos
Grandes Mestres
da Humanidade

ISBN: 978-85-64463-50-9
Autor: Patrícia Cândido
168 páginas
Acabamento: brochura
Formato 14x21cm
Com 50 cartas coloridas
Preço: R$ 99,90

ISBN: 978-85-64463-51-6
Autor: Patrícia Cândido
116 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 21x27 cm
Preço de capa: R$ 54,90

A mensagem dos Grandes Mestres revelada pela consulta das
cartas e amparada pela energia sutil das plantas, expressada
no trabalho da Fitoenergética. O Tarot Grandes Mestres da
Humanidade pode ser utilizado em qualquer ocasião, não
apenas como um oráculo, mas como uma brilhante
ferramenta de conscientização e tratamento da alma. Ao
entrar em contato com este valioso instrumento, você terá
acesso a 50 cartas representadas pelos 50 Grandes Mestres
da Humanidade e a um livro que traz as orientações sobre a
tiragem das cartas. Além do aconselhamento de cada
Mestre, o livro contém a indicação de um composto
toenergético para ativar a energia de cada um desses seres
iluminados. Sintonize-se com esta incrível corrente do bem
que vai ajudar em sua jornada de autoconhecimento e
expansão de consciência.
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Você acha que o nosso mundo está precisando de
referências positivas? Que as nossas crianças carecem de
bons exemplos? Você acredita que nos dias atuais existem
histórias que inspirem profundamente a vida dos nossos
pequenos? A sua criança interior também quer se mirar em
quem já atingiu um elevado nível de evolução? Os virtuosos
exemplos dos Grandes Mestres da Humanidade estão neste
livro encantador. Através dele, você pode levar aos pequenos
as contribuições dessas almas iluminadas. Assim, os seus
lhos e netos podem ter acesso a ideais divinos para terem
uma vida mais plena em todos os sentidos. Este livro ativará
a imaginação e trará re exões para todas as idades.
Mergulhe você também nestas belas histórias e compartilhe
com as crianças da sua vida estas mensagens de amor, fé,
integridade, paz e compaixão.

Coleção Missão de Vida
Decisões

Encontre a sua Missão de Vida
ISBN: 978-85-64463-08-0
Autor: Bruno J. Gimenes
168 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,40
Você sabia que os problemas de hoje podem ter origem nas suas escolhas
malfeitas no passado? Neste livro, você vai entender que as di culdades, os
sofrimentos e as doenças apenas indicam uma necessidade de mudança na sua
rota. Quando começar a perceber esses alertas, você saberá o que fazer para
evoluir com as adversidades. Além de aprender a reconhecer esses sinais, poderá
adquirir habilidade para fazer os ajustes certos na sua trajetória pessoal. O autor
Bruno Gimenes mostra formas simples e e cientes de tomar decisões mais
sábias, encontrar e realizar a missão da sua alma, produzindo efeitos
intensamente positivos. Você terá acesso a recursos preciosos que podem tornar
a sua vida uma experiência de sucesso em todos os aspectos.
EDITORA

Propósito
Inabalável

Aprenda a conquistar
seus sonhos mesmo que
tudo pareça estar contra você
ISBN: 978-85-64463-52-3
Autor: Bruno J. Gimenes
160 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 54,90

A sua missão é constituída por inúmeros propósitos: conquistar o
seu negócio próprio, mudar de emprego, vender um imóvel, criar
um projeto, formar um lho na faculdade, mudar de estilo de vida,
conhecer um lugar sonhado, ajudar alguém, defender uma causa.
Mas quantos pequenos propósitos há em sua vida? Quantos deles
morrem porque você desiste? E quantas dessas desistências
prejudicaram a realização da sua missão? Se existem tantas
ferramentas de desenvolvimento pessoal acessíveis no mundo,
além de tantos mentores, por qual motivo os seus sonhos ainda
estão engavetados? Saiba a razão pela qual os seus projetos ainda
não saíram do papel, a causa de você ainda não ser o que nasceu
para ser, o porquê de você ter se esquecido da sua missão ou ter
se cansado no meio do caminho. Não deixe o seu sonho morrer.
Comece a ser guiado pelos seus propósitos inabaláveis! Você
sentirá um uxo incrível de crescimento, felicidade e abundância.

Viva a sua Missão
Um programa passo a passo
para você mudar o ruma da
sua vida e encontrar a sua missão
ISBN: 978-85-64463-45-5
Autor: Bruno J. Gimenes
172 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,90

Você enfrenta um sentimento de frustração,
descontentamento e insatisfação pela vida? Um profundo
vazio no peito corrói o seu corpo e a sua alma? Há con itos
de relacionamento, escassez nanceira, doenças ou
desequilíbrios emocionais? Neste livro, você entenderá que
esses problemas que afetam a sua vida podem ser
consequência de não viver a sua missão. Depois de
mergulhar mais de 15 anos no tema da transformação e
desenvolvimento pessoal, Bruno Gimenes compartilha o
método que criou para ajudar você a mudar o rumo da sua
vida. Nele, você terá um programa passo a passo para
encontrar a sua missão e descobrir os dois principais fatores
que o impedem de realizá-la. Além disso, saberá como
destravar seus potenciais e elevar a sua satisfação pessoal.
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Mistérios da Alma

Caminhos práticos para encontrar sua prosperidade,
viver seu propósito e ativar sua espiritualidade
ISBN: 978-85-64463-49-3
Autor: Bruno J. Gimenes
248 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 51,90

Dois meses consecutivos entre os mais vendidos
da Revista Veja (jun e jul/2017)
Você quer saber quem é, entender o que está fazendo aqui, compreender os
signi cados dos sinais do Universo e dos mistérios da vida e da morte? Deseja
encontrar respostas para os fenômenos que acontecem na sua rotina diária, como
as lâmpadas que queimam ou as plantas que murcham sem explicação? Para
esclarecer esses e outros casos com um conteúdo leve e descomplicado, Bruno
Gimenes escreveu este livro a partir de seu programa Espiritualidade na Prática.
Os vídeos da série foram acompanhados diariamente por milhares de fãs e
seguidores durante 365 dias no canal do Luz da Serra no YouTube. Pessoas dos
quatro cantos do Brasil e do mundo assistiram aos episódios em busca de
respostas para as suas insatisfações, além de força e compreensão para superar a
dor de perder um ente querido ou segurança e coragem para escolher o melhor
caminho a seguir.

Evolução Espiritual na Prática
ISBN: 978-85-7727-200-6
Autor: Bruno J. Gimenes e Patrícia Cândido
344 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 69,90
De forma consciente, harmoniosa e prática, este livro contribui na evolução
espiritual universalista, ou seja, sem cunho religioso. Inspirando valores para a
alma, esta leitura traz uma re exão sobre o sentido da vida e os seus
aprendizados constantes. Com uma linguagem diferenciada por sua
simplicidade e objetividade, pode ser também utilizado em grupos de estudo
que busquem aprendizados práticos e diretos sobre a espiritualidade. Veja
alguns dos temas abordados pelos autores Bruno Gimenes e Patrícia Cândido:
mediunidade, vida após a morte, carma, vidas passadas, livre-arbítrio, família,
crianças da Nova Era, formas de pensamento, psiquismo, mantras, anatomia
sutil, uidos vitais, chacras, obsessões, meditações, o poder da oração, terapias
alternativas, universalismo e o futuro das religiões.
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Coleção Prosperidade
O Tratado da Prosperidade
ISBN: 978-85-64463-66-0
Autor: Bruno J. Gimenes
208 páginas
Acabamento: capa dura - encadernação
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 69,90

Você já se perguntou: “O que falta para eu me tornar rico?” Apesar de trabalhar
duro, ajudar as pessoas ou possuir muitos clientes, você nunca consegue sair do
lugar? Fica sempre rodando em círculos ou sente que nem todo o esforço do
mundo é su ciente para você criar a prosperidade real na sua vida? O método
poderoso apresentado neste livro por Bruno Gimenes vai transformar
radicalmente a sua prosperidade. Não importa quem você é, o que você faz, o seu
QI, o seu grau de escolaridade, a sua idade, as suas crenças, a sua cor de pele.
Você vai se surpreender ao ver que as práticas propostas pelo autor funcionam
na vida de qualquer pessoa, pois elas simplesmente respeitam leis naturais que
regem a vida de todos os seres. Não seja apenas o que dá para ser, seja tudo o
que você pode ser! Crie o seu Tratado da Prosperidade!

A vida dos seus sonhos é possível
EDITORA

O Criador da
Realidade

Conexão com
a Prosperidade

A vida dos seus
sonhos é possível

ISBN: 978-85-64463-21-9
Autor: Bruno J. Gimenes e Patrícia Cândido
160 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 46,40

ISBN: 978-85-7727-234-1
Autor: Bruno J. Gimenes e Patrícia Cândido
128 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 14x21 cm
Preço de capa: R$ 31,90

Você já possui a vida dos seus sonhos? Consegue
materializar suas metas pessoais? Alguém já lhe disse que
você é o único responsável pelos resultados que a vida lhe
proporciona? Sabia que mesmo as mais difíceis situações,
problemas ou crises foi você mesmo quem criou? Este livro
vai encher sua vida de prosperidade e possibilidades, pois o
transformará em um criador consciente da sua realidade.
De forma direta e e ciente, os autores oferecem as
informações que você precisa para transformar a sua vida
em uma história de sucesso, em todos os sentidos: saúde,
relacionamentos, dinheiro, paz de espírito, trabalho e muito
mais. As técnicas deste livro funcionam para qualquer
pessoa. Não importa o grau de di culdade em que você se
encontra! Se você já tem uma vida nota 10,
poderá melhorá-la ainda mais.

Sucesso, abundância, prosperidade e riqueza não são uma
questão de sorte, mas de conhecimento, empenho e
dedicação. Muito mais do que isso, trata-se de uma sintonia
de pensamentos e emoções. Neste livro, os autores revelam
todos os segredos da conexão com a prosperidade, um
estado mental e emocional que o levará a uma vida plena de
conquistas e realizações em todos os aspectos que você
deseja. Os exercícios práticos deste livro vão ensinar: qual o
comportamento que dita a sua prosperidade e como fazer os
ajustes necessários; como se conectar com a energia da
prosperidade; como se libertar das crenças que atrasam sua
vida; como construir um lastro para ter liberdade nanceira;
como se organizar para que a prosperidade venha até você;
como tornar-se um imã que só atrai situações incríveis;
como ter a vida dos seus sonhos.
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Coleção Chamado da Luz
O Chamado da Luz

O Amor é para todos

ISBN: 978-85-64463-15-7
Autor: Bruno J. Gimenes
180 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,90
O Chamado da Luz é um movimento espiritual emanado pelos mensageiros de Luz
para ajudar na transformação da consciência humana. Nesta obra, o autor mostra
o que acontece com a sua alma quando o seu corpo dorme e como você pode
transformar a sua vida através da oração e das escolas espirituais, como por
exemplo, o Instituto Escola das Mães, que prepara as futuras mães para
receberem seus lhos. Mergulhe no Chamado da Luz, pois o amor é para todos!
Este livro faz parte da Trilogia composta por: “Símbolos de Força: a volta dos
iniciados” e “Ativações Espirituais: obsessão e evolução pelos implantes
extrafísicos”.

Ativações
Espirituais

Obsessão e evolução
pelos implantes extrafísicos
ISBN: 978-85-64463-01-1
Autor: Bruno J. Gimenes
168 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,40

Muitas pessoas nem imaginam que estão sendo obsidiadas por
um so sticado sistema organizado por especialistas das
sombras, verdadeiros mestres da maldade que sustentam
tecnologias inimagináveis aos olhos humanos. Tudo a serviço
dos planos inferiores da dimensão espiritual. Essa onda
silenciosa de maldade esbarra na força de oposição realizada
pelos seres de luz, mensageiros de Deus, que desenvolveram um
sistema de cura e evolução para oferecer possibilidades a toda a
humanidade. Neste livro, o autor, juntamente com os
orientadores espirituais, relata o trabalho da luz e das sombras
no ambiente extrafísico da Terra. Uma queda de braços está
acontecendo desde o início dos tempos, em que o bem e o mal
se enfrentam para decidir quem sairá vencedor. Mas, no cenário
atual, novas possibilidades apontam que a luz nalmente pode
levar vantagem. Tudo dependerá do papel de cada um de nós.
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Os Símbolos de Força
A Volta dos Iniciados
ISBN: 978-85-64463-05-9
Autor: Bruno J. Gimenes
192 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,90

Quem são os espíritos que estão reencarnando com potencial
de elevar a condição do planeta? Como agem os seres das
sombras quando querem realizar seus projetos de atrasar a
evolução da humanidade? Como são as escolas do plano
espiritual? E qual o papel de cada um de nós no cenário da
vida física? O que os seres de luz esperam de nós? Neste
segundo romance do autor Bruno Gimenes, pelo amparador
espiritual Cristopher, você aprenderá sobre esses temas,
entre tantos outros narrados nas atmosferas espirituais da
Terra. Com este livro, você saberá como agir para se proteger
do plano das sombras. Em especial, descobrirá como
desenvolver o seu potencial rumo à evolução da nossa
consciência.

Código da Alma
Descubra a Causa Secreta das Doença
ISBN: 978-85-64463-55-4
Autor: Patrícia Cândido
320 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 69,50
Livro entre os mais vendidos da Revista Veja (set/2018)
Quatro semanas consecutivas entre os mais vendidos da Europa (Fenac, mai/2019)
Imagine o que aconteceria se cada ser humano pudesse identi car as causas
emocionais que geram as doenças? Se cada um de nós, ao ter uma dor de
cabeça, pudesse decodi car qual é a emoção nociva ou o fato que a causou?
Você consegue imaginar como seria viver esta incrível realidade: compreender a
real causa de suas dores e doenças e até mesmo ajudar seus amigos e familiares
que enfrentam problemas graves de saúde? Pois é justamente disto que trata
este livro: as causas mentais e emocionais que desencadeiam as doenças físicas!
Ter acesso a esse conhecimento é como girar uma chave para transformar suas
emoções negativas em positivas, trocando de nitivamente as dores e doenças
por saúde, energia e bem-estar.

Cajados
Descubra seu Dom Oculto
ISBN: 978-85-64463-69-1
Autor: Patrícia Cândido
168 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,90
Neste livro, Patrícia Cândido usa o termo “cajado” metaforicamente para
simbolizar a nossa missão de alma. A autora revela que, ao identi car qual é o seu
cajado, a sua bandeira, o que você veio defender aqui no nosso planeta, o vazio no
peito, as doenças e sofrimentos vão desaparecendo. Descubra, de forma simples,
qual é o arquétipo do seu cajado, a sua verdadeira vocação, a grande obra que
você veio realizar neste planeta. Você será inspirado a tomar posse da missão do
seu cajado, ajudando a Terra a ser um lugar melhor. Quando você encontra o
caminho certo, tudo renasce e oresce na sua vida! Tome posse do seu cajado e
encontre o seu verdadeiro lugar no mundo. Essa é uma necessidade latente da
sua alma!
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Meditar Transforma
Um guia de nitivo para acalmar a sua mente e equilibrar
as suas emoções com 8 minutos diários
ISBN: 978-85-64463-46-2
Autor: Amanda Dreher
200 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,90
Livro entre os mais vendidos da Revista Veja (jul/2017)
Você sofre com o excesso de pensamentos ou a falta de concentração? A sua
mente não para? Você tem di culdade para desligar e relaxar, principalmente na
hora de dormir? Não aguenta mais acordar de manhã cansado, desanimado e
sem energia para nada? Você está buscando ser uma pessoa melhor, com mais
calma e serenidade para enfrentar os desa os diários? Se respondeu “sim” a
alguma dessas perguntas ou se identi cou com alguma dessas situações, este
livro é para você. Durante a leitura, você vai conhecer o método para acalmar a
sua mente e controlar as suas emoções com apenas 8 minutos diários, de forma
simples e prática. Você será capaz de eliminar os maiores inimigos internos que
prejudicam a nossa vida.

Stop Ansiedade
O guia de nitivo para você sair do ciclo da ansiedade emocional
ISBN: 978-85-64463-67-7
Autor: Amanda Dreher
200 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,90
Você quer saber qual o melhor caminho para controlar a sua ansiedade? Não
aguenta mais explodir por qualquer motivo, falar sem pensar e depois se
arrepender? Ou você está no extremo oposto, completamente paralisado? Até
sabe que precisa agir e mudar a sua vida, mas simplesmente não consegue
fazer o que precisa ser feito? Pois saiba que este livro será o seu verdadeiro
MAPA na jornada em busca da serenidade. Com ele, você vai descobrir os 5
Passos Essenciais do Método CLARA para dar um STOP na sua ansiedade:
Conhecer, Limpar, Acreditar, Realizar e Agradecer. Descubra o método CLARA e
supere de nitivamente a ansiedade emocional!
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Poder Extrafísico
O guia de nitivo para bloquear a energia negativa das pessoas,
acabar com a exaustão mental e ativar a sua verdadeira
proteção energética
ISBN: 978-85-422-1330-0
Autor: Bruno J. Gimenes e Patrícia Cândido
224 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 59,90
Livro entre os mais vendidos da Revista Veja (mar/2017)
O seu sofá parece um Buraco Negro? Você já fez planos de chegar em casa,
depois de um dia corrido, ir à academia, ler ou estudar, mas seu sofá
simplesmente o engole e você não tem forças para nada? Após o trabalho, você
se sente exausto e sem ânimo? Você é uma verdadeira “esponja” que absorve a
energia das pessoas, ambientes e problemas ao seu redor? Vira e mexe a energia
da sua casa está tensa e você não se sente bem nem no seu próprio lar? Se essas
situações lhe parecem familiares, não se assuste. Elas não acontecem só com
você! Este livro revela o segredo dos antigos iniciados para acabar com a
exaustão mental, blindar sua aura de pessoas nocivas e limpar a energia da sua
casa, em um método passo a passo, simples e comprovado.
Este livro é distribuído pelo selo Academia, da Editora Planeta.

Bruno J. Gimenes

Sintonia
de
Luz

A consciência espiritual do século XXI

Sintonia de Luz
A Consciência Espiritual do Século XXI
ISBN: 978-85-64463-11-0
Autor: Bruno J. Gimenes
168 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,90
A espiritualidade é um estado de espírito e não uma religião em si. Neste livro,
você compreenderá que a jornada rumo à evolução espiritual pode ser
equilibrada, amorosa e conquistada de diferentes maneiras, sem cunho religioso.
O século XXI, de forma inédita, oferece às pessoas uma liberdade jamais antes
imaginada na busca por evolução da consciência. O ser humano tem condições
de descobrir uma versão cada vez mais atualizada de si mesmo. Esse é um
presente de Deus para todos os seus lhos e que precisa ser aproveitado com
sabedoria. Neste livro, o autor Bruno Gimenes mostra, de forma clara e objetiva,
os elementos dessa nova visão de consciência espiritual universalista, na qual a
melhor religião é a do coração e a melhor loso a é a de fazer o bem.

EDITORA
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Coleção Acordos Espirituais
Acordos Espirituais
O Despertar da Missão
ISBN: 978-85-64463-39-4
Autor: Aline E. Schulz
200 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 49,90
Você sente que falta algo em sua vida? Está perdido, sem saber o que fazer e
para onde ir? Vive em “pé de guerra” em casa? Está insatisfeito no trabalho?
Cansado de andar em círculos e viver os mesmos problemas por anos e anos?
Este livro revela que existe um motivo para a sua vida estar assim: o fato de
você não conhecer e nem viver os seus Acordos Espirituais. Aqui você
encontrará a razão por trás de cada situação e pessoa presente na sua vida.
Descobrirá o que são os Acordos Espirituais, os 4 grupos de resgates e onde
eles se manifestam. Saberá como transformar a sua realidade por meio de cinco
passos deste método testado e aprovado por milhares de pessoas. Chega de ser
a “ovelha negra” da família, de não ser compreendido pelos amigos, de reclamar
da vida, do seu trabalho, do corpo, de achar que nasceu no lugar e com as
pessoas erradas. Se deseja transformar a sua vida, você precisa conhecer os
seus Acordos Espirituais!

Oráculo Terapêutico
dos Acordos Espirituais
Decodi cando a sua Alma
ISBN: 978-85-64463-65-3
Autor: Aline E. Schulz
Com 118 cartas coloridas
Preço de capa: R$ 99,90
Você está andando em círculos? Alguma área da sua vida não vai para frente? Isso
já dura anos? Mas por que a sua vida está empacada? O que está determinando
que isso permaneça na sua vida? O que há por trás dessas situações e você não
está percebendo? Depois de um tempo você acaba vivendo tudo novamente?
Você precisa de ajuda e orientação? Não sabe mais o que fazer? A resposta está
em suas mãos! Este Oráculo Terapêutico é o seu aliado na busca do verdadeiro
sentido da sua existência e da sua evolução espiritual. Trata-se de um
instrumento para você viver plenamente tudo o que combinou antes de nascer.
Acessar essas informações facilitará o alinhamento da sua vida a esse propósito.
Decifre a mensagem oculta por trás de cada situação ou pessoa no seu dia a dia
através desta poderosa ferramenta decodi cadora de sinais dos Acordos
Espirituais.
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O Caminho do Buscador
A Trilha do Bodhisattva
ISBN: 978-85-64463-13-4
Autor: Patrícia Cândido
184 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 51,90
A busca da iluminação é um objetivo perseguido por muitos, mas atingido por
poucos. Nesta obra, Patrícia Cândido entra em conexão com Kangyur, o espírito
de um menino tibetano que incessantemente busca sua iluminação através de
um caminho peregrino, em que o desapego, o medo e os relacionamentos são
seus maiores desa os. A história se passa no século XIX, entre a Índia e o Tibet,
em uma época em que ambos os países passavam por um período de grande
efervescência espiritual. Neste romance recheado de histórias e aprendizados
espirituais orientados por mestres, yogues, gurus e seres iluminados, a autora
permeia a espiritualidade do Oriente, que ditou os passos evolutivos
da Nova Era em que vivemos. Entre histórias de sacerdotisas indianas, palácios,
mahatmas e cultura oriental, embarque nesta aventura e descubra
qual é a Trilha do Bodhisattva.

Bruno J. Gimenes

Sintonia
de
Luz

A consciência espiritual do século XXI

Viagem Espiritual
A Projeção da Consciência
ISBN: 978-85-64463-54-7
Autor: Wagner Borges
288 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 63,90
Você já despertou durante a noite e descobriu que não podia se mover? Nessa
hora, você tentou desesperadamente gritar, mas não conseguiu? A sensação era
de que uma força invisível imobilizava os seus movimentos e calava a sua voz?
Chegou até a imaginar que um espírito havia dominado você? Saiba que esses
momentos de terror e agonia foram motivados pelo seu desconhecimento sobre o
assunto. Com o conteúdo revelado neste livro, você terá as ferramentas para
passar por essa experiência sem nenhum risco. Você terá acesso a informações
que caram ocultas durante muito tempo e que vão ajudá-lo a entender mais
sobre a projeção consciencial. Transite pelo incrível universo das saídas do corpo.
Você transformará a sua vida!

EDITORA
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Regressão para Crianças
Acabe com os traumas, medos e in uências negativas que
impedem os pequenos de serem felizes e saudáveis
ISBN: 978-85-64463-68-4
Autor: Carmen Mírio
176 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 47,90
Por que as crianças nascem doentes? Onde está Deus que não impede tudo
isso? Por que as famílias sofrem tanto? Indecisos e cheios de dúvidas, muitos
pais fazem essas perguntas diariamente ao ver o sofrimento dos seus lhos.
Eles querem entender os motivos pelos quais uma criança nasce com uma
grave enfermidade ou apresenta alguma di culdade física, emocional, mental
ou espiritual. Esse também é o seu caso? Há alguém na sua família passando
por essa situação? Neste livro, você descobrirá que existe uma razão para uma
criança nascer com problemas de saúde ou apresentar limitações durante a
infância. Mais do que isso, saberá como auxiliá-la a enfrentar essas di culdades
para ter uma vida mais plena. Você saberá que existe um caminho para uma
melhor qualidade de vida do seu lho, familiar ou paciente!

Bruno J. Gimenes

Sintonia
de
Luz

A consciência espiritual do século XXI
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Sintonia de Mãe

Como estabelecer uma conexão única com
seu lho através da amamentação
ISBN: 978-85-64463-64-6
Autor: Andressa Bortolasso
320 páginas
Acabamento: brochura
Formato: 16x23 cm
Preço de capa: R$ 63,90
Este livro traz um guia sobre como amamentar, com um passo a passo para você
aprender a alimentar o seu lho com toda a segurança. A autora também ensina
como criar uma rede de apoio, as melhores posições para o bebê mamar e
arrotar, além do tempo e da frequência de cada mamada. Descubra as verdades e
os mitos sobre o uso da chupeta, os bicos de silicone e a complementação com a
fórmula infantil de leite industrializado. Você saberá como funciona cada uma das
etapas do aleitamento materno – da preparação da mama até como saber se seu
bebê está satisfeito – e se realizará ao ver seu lho crescer com saúde e amor!
Este é um livro para ter sempre por perto, em todos os momentos da
maternidade. Você estará mais sintonizada e se sentirá muito melhor, com mais
energia e disposição para cuidar do seu bebê!

