
 

 

Segredos, revelações e transformações  
marcam a vida deles... e a nossa! 

Casamentos, amores ocultos, traições, tramas, batalhas, mortes, amizades fieis… 
ingredientes que se combinam em um romance que atrai e envolve o leitor 

 
Inquietantes perguntas perseguem-nos a todos constantemente. Afinal, após 
sucessivas existências físicas, quem fomos ou quem somos? 
 

Reis, princesas, bravos guerreiros, mulheres do mundo, órfãos, escravos, detentores de 
posses, andarilhos… Que importa quem fomos ou quem somos? Cada experiência na vida é 
para nosso crescimento, onde somos forjados e lapidados. É nosso reajuste, nossa colheita. 

 
A envolvente narrativa de Adamus mostra essa realidade e apresenta histórias que 
marcam ainda mais porque, 
 

[…] na verdade, são nossas próprias histórias carregadas de ciúme, orgulho, vaidade, inveja, 
traição, vingança e toda sorte de males que ainda trazemos em nosso coração, aprendizes 
iniciantes que somos do amor verdadeiro. 

 
Elisa Galvão preparou-se por longo tempo, assim como o autor espiritual Adamus, 
para escrever Casulo de segredos. O grato resultado é um romance bem escrito, 
dinâmico e cativante. Uma grande história em que vários ingredientes combinam-se 
de forma inteligente e real: casamentos, amores ocultos, traições, tramas, batalhas, 
mortes, amizades fieis… 
 
Enfim, um romance envolvente que surpreende com segredos, revelações e 
transformações. É com prazer que se chega ao momento de descobrir esse Casulo 
de segredos. 
 
SOBRE A MÉDIUM 
Elisa Galvão [Curitiba, PR, 1961] 
Nasceu em Curitiba, Paraná. Ainda criança, foi morar com os pais e a irmã na cidade 
de São Paulo, onde reside com o marido, José Carlos, e os três filhos do casal. 
De criação católica, em 2005 visitou uma instituição espírita. Encontrou acolhimento 
e respostas, identificando-se com a doutrina espírita. 
Alguns meses depois, iniciou seus estudos doutrinários na Irmandade Espírita 
Amigos da Paz. Nessa época, sua mediunidade aflorou. 
Em 2009, ocorreram os primeiros contatos com o Espírito Adamus no curso de 
educação mediúnica. 
Elisa desenvolve atividades e mantém estudos na Irmandade Espírita Amigos da 
Paz. 
  
SOBRE O ESPÍRITO 
Adamus teve sua última reencarnação na França. Desencarnou na década de 1950. 
Já no plano espiritual como trabalhador e aprendiz da seara cristã, veio para o Brasil 
continuar as tarefas, os estudos e o preparo para a psicografia. 



 

 

 
SINOPSE 
Segredos não ficam para sempre em um casulo… É o momento de revelá-los! 
França, século XVIII. Uma bela jovem, destemidos mosqueteiros e nobres famílias 
envolvem-se em tramas inesperadas e impactantes. Encontros e reencontros… 
Amigos e desafetos… Segredos, amores proibidos, ciúmes, traições, mortes e 
escolhas… Antigos reajustes, novos aprendizados, várias reencarnações. 
Surpreenda-se e emocione-se com essas revelações! 
 
DIFERENCIAIS DA OBRA E DA AUTORA 
– conteúdo surpreendente e enriquecedor 
– narrativa dinâmica, envolvente e emocionante 
– enredo original e rico 
– ambientação fascinante na França do séc. XVIII 
– temas cativantes: segredos, amores, ciúmes, traições, mortes, escolhas, família 
– abordagem abrangente envolvendo os dois planos da vida 
– leitura apropriada também para público não espírita 
– obra com produção superior, acabamento de qualidade, diagramação moderna, 
bela e prática em duas cores 
– livro bonito e com conteúdo próprio para presente 
– autores com preparo especial para a escrita 
– preço justo e atrativo 
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