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100 MENSAGENS QUE INSPIRAM COMPORTAMENTOS,  
SENTIMENTOS, VIRTUDES E AÇÕES SUPERIORES 

Livro de mensagens de Adeilson Salles é um chamado para a reflexão 

 

Prolífico autor de quase uma centena de livros em prosa e em verso que abarcam gêneros 
vários como romance, autoajuda e infantojuvenil, Adeilson Salles é muito respeitado e tem 
um número bastante expressivo de fiéis leitores em todas as idades. Sua competência literária 
produziu sucessos editoriais. 

Um de seus maiores best-sellers, atestado por dezenas de milhares de leitores, é agora apre-
sentado em edição inédita e aprimorada. O conteúdo foi completamente revisto, modificado 
e ampliado. 

Psiu!, obra de textos curtos e objetivos, totaliza 100 mensagens que compõem um belíssimo 
livro de bolso com miolo em duas cores que pode estar sempre à mão. As mensagens sucintas 
são de fácil compreensão, ensejando imediata reflexão; dispostas em página dupla, facilitam 
o hábito de abrir ao acaso o exemplar para buscar um tema para meditação. 

O lançamento da Infinda mantém o padrão superior de qualidade editorial e gráfica da edi-
tora. Apresentada em uma primorosa edição especial que acompanha bela sacolinha exclu-
siva, a obra é uma ótima opção de presente. 

Os vários temas envolvem: emoções, relacionamentos, família, profissão, sonhos, dores, ale-
grias, amores… A grande extensão do repertório, ampliado ainda mais nesta nova edição, 
atende aos anseios de todos os públicos, sendo uma das razões do êxito do livro. 

A obra original já era um best-seller. A bela edição inédita da Infinda vai aumentar ainda mais 
essa história de sucesso. 

A atenção do leitor é fisgada pelo chamado do autor: 

Psiu! É com você mesmo que estou falando! Pare um momento e medite sobre as pequenas coisas 
que fazem grande diferença em sua vida. Sua imaginação fértil pode estar lhe causando enormes 
danos, por isso, pare e pense. Se for o caso, reveja sua postura. Não seja teimoso! Psiu! Reflita! 
Viva! 

Inspirado pelos argumentos breves e persuasivos expostos em cada mensagem, o leitor trans-
forma-se para melhor, acrescentando: é prazeroso refletir e viver com Psiu! 
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SOBRE O AUTOR 
Adeilson Salles [Guarujá, SP, 23 de outubro de 1959] 
Respeito, admiração e gratidão, eis o que o público tem pela obra de Adeilson Salles… e por 
ele ser quem é. Semeador do bem, é escritor e médium. Cultivador do belo, é filósofo e poeta. 
Propagador da luz, é palestrante e radialista. Estudante do ser, é psicanalista e psicopedagogo 
em formação. Companheiro do amor, é amigo, pai, marido, irmão, filho… Instituições, empre-
sas, escolas e universidades de todo o país acolhem suas reflexões. Seus quase cem livros 
publicados encantam incontáveis leitores do Brasil e de outros países. 

SINOPSE 
Reflexões que inspiram comportamentos, sentimentos, virtudes e ações superiores. Mensa-
gens objetivas e sucintas. Esse grande sucesso atestado por dezenas de milhares de leitores é 
agora apresentado em edição inédita e aprimorada. O conteúdo completamente revisto, mo-
dificado e ampliado para 100 mensagens compõe um belíssimo livro de bolso com miolo em 
duas cores. Tudo isso em uma primorosa edição especial de lançamento que acompanha bela 
sacolinha exclusiva para a obra, tornando o livro também uma excelente opção para presente. 
Psiu! É com você mesmo que estou falando! Pare um momento e medite sobre as pequenas 
coisas que fazem grande diferença em sua vida. Sua imaginação fértil pode estar lhe causando 
enormes danos, por isso, pare e pense. Se for o caso, reveja sua postura. Não seja teimoso! 
Psiu! Reflita! Viva! 

DIFERENCIAIS 
– escritor best-seller com quase uma centena de livros publicados 
– personalidade bastante conhecida, com presença constante nas mídias televisa, radiofônica, 
impressa e da internet 
– palestrante dos mais requisitados do país, com participação frequente em grandes eventos 
– influenciador com milhares de seguidores nas redes sociais 
– formador de opinião bastante respeitado 
– leitores fieis admiradores do autor 
– livro de sucesso com mais de 40 mil exemplares publicados 
– edição inédita com conteúdo revisto, modificado e ampliado 
– título direto e marcante 
– conteúdo objetivo e sucinto 
– formato conveniente para ter sempre à mão 
– gênero de grande e extenso interesse 
– tipo de obra ideal para presentear todos os públicos em todas as ocasiões 
– linguagem de fácil entendimento com vocabulário acessível 
– temas diversos, abrangentes e de grande importância 
– livro com produção superior, acabamento de qualidade, diagramação moderna, bela e prá-
tica em duas cores 
– sacolinha exclusiva acompanha cada exemplar valorizando a obra 
– preço justo e atrativo 
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PALAVRAS-CHAVE 
autoconhecimento, autoajuda, desenvolvimento pessoal, transformação interior, aprimora-
mento, aprendizado, crescimento, lição, emoções, sentimento, comportamento, ação, mu-
dança, empatia, moral, psicologia, espiritualidade, mensagens, reflexões, pensamentos, rela-
cionamento, família, pais, filhos, vida, desafio, morte, doença, dor, alegria, amor, crescimento, 
responsabilidade, Jesus, Deus, Evangelho, Adeilson Salles, A.N.J.O.S., Ainda Existe Esperança, 
O Pai Pródigo, Jesus e as Crianças, Game Over, Diário de um Fantasminha, escritor, orador, 
influenciador digital, médium, filósofo, poeta, radialista, psicanalista, psicopedagogo, livro de 
bolso, sacolinha de presente 

DIVULGAÇÃO 
– obra com divulgação massiva para livreiros e leitores 
– anúncio em importantes jornais, revistas e catálogos impressos 
– anúncio em mídias digitais 
– divulgação espontânea por influenciadores digitais 
– assessoria de imprensa especializada 
– envio de e-mail marketing 
– criação de peças digitais personalizadas para distribuidores e livreiros 
– destaque no ponto de venda por meio da sacolinha exclusiva 

DADOS TÉCNICOS 
– título: Psiu! 
– autoria: Adeilson Salles 
– editora: Infinda 
– gênero: autoconhecimento 
– temas: agir, agressividade, alegria, amor, amuletos, ansiedade, brincar, capacidade, ce-
gueira, ciúme, coitado, comércio, compaixão, confiança, conhecimento, coragem, crianças, 
culpar, cura, desbravadores, desconfiança, desejos, desespero, Deus, dificuldades, doenças, 
economia, educar, empatia, escola, escolhas, escutar, esperança, ética, eu, expectativas, falar, 
fé, felicidade, filhos, futuro, gentileza, gratidão, histórias, iniciativa, inquietação, integridade, 
intolerância, inveja, irritabilidade, Jesus, libertação, limitações, lucidez, material, mediocri-
dade, medo, morte, mudanças, música, ouvir, pais, palavras, paz, pensamentos, perdoar, pre-
cipitação, prisões, provocações, queixa, raiva, rascunhos, reagir, reflexão, remorso, renúncia, 
repreensão, resultados, retratos, rótulos, sementes, separação, serenidade, silêncio, sinceri-
dade, sol, solidão, solidariedade, sonhos, suicídio, tolerância, trabalhar, travessia, vazios, ve-
lhice, ver, vida, “vilões”, vingança, você 
– ISBN: 978 85 994266 2 9 
– tamanho: 7,7×11×1,3 cm 
– páginas: 224 
– peso: 80 g 
– preço: R$ 21,90 
– produção: brochura com orelhas e cadernos costurados e colados; capa em papel cartão 300 
g/m² impresso em 4×1 cores com laminação BOPP fosco e verniz UV brilho com reserva; miolo 
em papel ofsete 75 g/m² impresso em 2×2 cores 
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– tiragem: 5 mil exemplares 
– tiragem acumulada: 42 mil exemplares 
– publicação: maio de 2021 

AMOSTRA DIGITAL 
– infinda.com/amostra/psiu 

PARA SABER MAIS 
– fb.com/infinda 
– instagram.com/infindaeditora/ 
– infinda.com 
– assessoria@infinda.com 
– 17 98817 9801 [WhatsApp] 


