
 

 

 

 

       Brasília/DF, 18 de maio de 2021. 

 

 

Ao Movimento Espírita, 

 

A respeito das supostas adulterações de obras espíritas, a Federação Espírita Brasileira (FEB), para fins de 

esclarecimento, apresenta a seguir breve histórico dos fatos: 

1. Em 18.9.2020 são disseminadas via Internet, por um grupo autônomo, sem prévia comunicação à FEB ou 

oferta de colaboração, acusações de adulteração da coleção O Evangelho por Emmanuel. 

 

2. Em 24.9.2020 a FEB realiza transmissão ao vivo, pela FEBtv, com o tema “O Evangelho por Emmanuel: dos 

bastidores à publicação”. 

 

3. Entre outubro e novembro de 2020, a FEB publica em suas redes (site, boletim eletrônico via e-mail e 

mídias sociais) informações de esclarecimento sobre o trabalho editorial por ela realizado: 

I. FEB – Seriedade e comprometimento na difusão do Espiritismo: 

http://www.febnet.org.br/portal/2020/10/19/feb-seriedade-e-comprometimento-na-difusao-

do-espiritismo/. 

II. Política editorial da FEB: https://www.febnet.org.br/portal/2020/10/22/politica-editorial-da-

feb/. 

III. A FEB e a não adulteração de obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier: 

https://www.febnet.org.br/portal/2020/11/14/a-feb-e-a-nao-adulteracao-de-obras-

psicografadas-por-francisco-candido-xavier/. 

IV. FEB Editora: da avaliação de originais à distribuição do livro espírita: 

https://www.febnet.org.br/portal/2020/11/15/feb-editora-da-avaliacao-de-originais-a-

distribuicao-do-livro-espirita/. 

V. Trabalho, solidariedade e tolerância: http://www.febnet.org.br/portal/2020/11/15/trabalho-

solidariedade-e-tolerancia/. 

VI. A propósito da suposta adulteração do livro O céu e o inferno, de Allan Kardec: 

http://www.febnet.org.br/portal/2020/11/15/a-proposito-da-suposta-adulteracao-do-livro-o-

ceu-e-o-inferno-de-allan-kardec/. 

 

4. Em 19.11.2020 a FEB recebe da União Espírita Mineira (UEM) ofício requerendo esclarecimentos a 

respeito das acusações de adulteração proferidas por aquele grupo. No e-mail são anexados documentos, 

em que se apontam hipotéticas adulterações nas seguintes obras ou coleções: 

I. Livro Boa Nova; 
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II. Livro Paulo e Estêvão; 

III. Livro Fonte viva; 

IV. Coleção Fonte Viva; 

V. Coleção O Evangelho por Emmanuel. 

 

5. Em 27.11.2020 a FEB responde, por meio do Ofício nº 8/2020, às acusações quanto ao título Boa Nova. 

Envia, em anexo, estudo comparativo da 1ª edição (1941) com a última edição (37ª ed. 15ª imp. 2020), 

realizado pelo Núcleo do Patrimônio do Livro/FEB, bem como o PDF da 1ª edição (1941). 

 

6. Em 4.12.2020 a FEB responde, por meio do Ofício nº 9/2020, às acusações quanto ao título Paulo e 

Estêvão. Envia, em anexo, estudo comparativo da 1ª edição (1942) com a última edição (45ª ed. 18ª imp. 

– 2/2020), realizado pelo Núcleo do Patrimônio do Livro/FEB, bem como o PDF da 1ª edição (1942). 

 

7. Em 11.12.2020 a FEB responde, por meio do Ofício nº 10/2020, às acusações quanto à coleção Fonte viva. 

Envia, em anexo, estudo comparativo de cada 1ª edição dos livros que a compõem com as respectivas 

impressões mais recentes, realizado pelo Núcleo do Patrimônio do Livro/FEB, bem como o PDF da 1ª 

edição de cada obra. 

 

8. Em 18.12.2020 a FEB responde, por meio do Ofício nº 11/2020, às acusações quanto ao título Fonte viva. 

Envia, em anexo, estudo comparativo integral da obra, realizado pelo Núcleo do Patrimônio do Livro/FEB. 

 

9. Em 31.12.2020 a FEB responde, por meio do Ofício nº 12/2020, às acusações quanto à coleção O 

Evangelho por Emmanuel. Envia, em anexo, estudo analítico dos versículos epigrafados na coleção, 

realizado pelo Núcleo do Patrimônio do Livro/FEB. 

 

10. Em 5.2.2021 a Associação Chico Xavier, constituída em 1º.12.2020, ajuíza ação civil pública com pedido 

de tutela de urgência contra a FEB. Pede, liminarmente, que ela recolha do mercado todos os exemplares 

de obras que contenham alterações, além de que se abstenha de produzir e disponibilizar novos 

exemplares. A petição inicial é indeferida em 12.2.2021, na 44ª Vara Cível do TJSP, e arquivada 

definitivamente em 8.4.2021. 

 

11. Em 9.4.2021 a FEB é citada em ação civil pública, ajuizada pela Associação Chico Xavier, com idêntico 

pedido de tutela de urgência contra ela, na 16ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG. 

 

12. Em 13.5.2021 a FEB apresenta contestação na ação civil pública em que foi citada. 

 

 



 

 

 

 

 

Para maiores esclarecimentos, a FEB tem desenvolvido outras ações, tais como: 

1. Espiritismo Ontem e Hoje: programa veiculado na FEBtv desde novembro de 2020, abordando a história 

da FEB e temas pertinentes à Codificação, ao trabalho editorial e ao Espiritismo em geral. Segue em 2021 

com ações sobre o Movimento Espírita e seus pioneiros, os trabalhos da FEB e o histórico de suas gestões. 

 Link para os vídeos: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQCLs_UESpg8bhodv3TmVA9_gLL2FxQFT  

2. Conheça a FEB: campanha permanente de apresentação da Casa-Máter ao grande público, iniciada em 

março de 2021. Veiculação nas redes da FEB (site, boletim eletrônico via e-mail, mídias sociais e FEBtv). 

 Link para a página da campanha: http://www.conhecaafeb.febnet.org.br/ 

 Link para os vídeos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQCLs_UESpg-

PpuQClBcHWyy9t3y4Lvdt  

3. Direitos Autorais: campanha permanente para esclarecimento sobre direitos autorais, iniciada em abril 

de 2021 e destinada ao grande público. Veiculação nas redes da FEB (site, boletim eletrônico via e-mail e 

mídias sociais), com compartilhamento pelas federativas estaduais e Conselho Espírita Internacional em 

suas respectivas redes. 

 Link para a página da campanha: https://www.febnet.org.br/portal/direitos-autorais/. 

 

A Federação Espírita Brasileira, idônea e responsável em suas atividades editoriais, sempre se pautou e 
continua atuando sob os princípios de moralidade e lealdade, em consonância com os ensinos contidos no 
Evangelho de Jesus, a diretriz da fé raciocinada adotada por Allan Kardec e a bandeira de Ismael – Deus, Cristo e 
Caridade. A FEB mantém o compromisso de oferecer a Doutrina Espírita ao ser humano por meio do seu estudo, 
prática e difusão, pela união solidária dos espíritas e unificação das instituições espíritas, contribuindo para a 
formação do homem de bem. 

 

 
Fraternalmente, 

  
Jorge Godinho Barreto Nery  

Presidente 
Federação Espírita Brasileira 
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