
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DO CLUBE: Fomentar a leitura regular de livros espíritas, diminuindo seu custo de 

aquisição e, ao mesmo tempo, proporcionando renda aos Centros Espíritas, com obras variadas e 
coerentes com a Doutrina Espírita.  

Quem pode participar? Qualquer pessoa que se comprometa a contribuir, até o dia 10 de cada 
mês, com R$15,00. As inscrições são permanentes e, dependendo da data, varia o prazo para 

recebimento do primeiro exemplar, que deverá ocorrer entre o dia 01 e 10 de cada mês. 

Forma de aquisição: Todo mês o contribuinte receberá um livro novo, normalmente um 
lançamento.  Caso deseje antecipar os pagamentos fará jus a descontos: contribuição trimestral 
pagará R$ 43,00, semestral R$82,00 e anual R$ 155,00.   

Que livro receberei?  O livro selecionado pelo Clube do Livro para ser repassado aos sócios, que 

será retirado na Livraria da Casa Espírita. Para envio pelos Correios haverá o acréscimo da 
postagem, a ser definido.   

Posso escolher o livro? Não. O livro será o selecionado pelo Clube do Livro. Serão obras 
variadas: Romances, doutrinários, mensagens e outros. De editoras variadas e a um custo de 

capa sempre superior a R$ 20,00.     

Posso trocar ou devolver o livro? Não. Mas a pessoa pode dispor do livro como lhe aprouver. 
Presentear a alguém, doar a uma biblioteca... 

Posso sair do Clube do Livro? Sim. Mas é importante que o sócio comunique, por escrito, que 
não deseja mais fazer parte do Clube do Livro, para que seja suspensa a encomenda do seu 

exemplar no mês seguinte, quando cessará o seu compromisso.  

Se eu não pagar a contribuição mensal o que acontece? Para retirar o livro do mês é 
necessário o pagamento da contribuição mensal. No caso de o sócio não retirar até a próxima 

remessa e não se manifestar considera-se desistência e o livro terá outra destinação.  

Novos sócios podem inscrever-se? Sim, mas caso não haja livro em estoque, o recebimento 
começará na próxima encomenda.  

Informações: Na livraria da SECAD ou com Jorge Maurício, pelo fone (55) 9622-
1048      . 


