
 

 
 

Sinopse 1 

Quem lida com animais não duvida de que têm 
sentimentos e faculdades surpreendentes e, 
certamente, já se perguntou se porventura não 
possuirão também uma alma. 

Nestas páginas de leitura empolgante e 
surpreendente poderá encontrar a resposta positiva de 
acordo com o célebre investigador italiano Ernesto 
Bozzano. Tendo estudado centenas de casos ao longo 
de muitos anos, é neste livro que consegue demonstrar 
não só que os animais têm sentimentos como os seres 
humanos, como também provar cientificamente a 
existência da alma animal e a sua sobrevivência após a 
morte. 

Esta é uma das obras mais importantes sobre este 
tema, sendo imperdível para quem gosta de animais. 

Não esqueçamos que já o Papa João Paulo II 
proclamou que os animais estão tão próximos do Céu 
quanto os homens… 

 
Sinopse 2 
Fruto de muitos anos de pesquisa de um dos mais 

importantes cientistas da área, Ernesto Bozzano, esta 
obra mostra que os animais sentem toda uma gama de 
emoções e responde com rigor científico à questão que 

tantas vezes nos colocamos: «Os animais têm alma?». 
 
 
 

ERNESTO BOZZANO (1862-1943), professor na Universidade de Turim, escreveu cerca de 
cem obras de carácter científico e foi um dos mais considerados pesquisadores dos 
fenómenos espíritas. Percebeu a necessidade de uma determinação positiva da existência 
da alma dos animais, e daí resultou um dos seus livros mais conhecidos, Os Animais Têm 
Alma?, editado em muitos idiomas com grandes tiragens. 
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