
Recentemente tive-
mos contato com um casal 
muito conhecido pela sua 
vida profi ssional, no mundo 
mágico são Átila e Rosi. O 
que talvez nem todos sai-
bam é que este casal, que 
na vida pessoal segue a 
doutrina espírita, também 
tem uma habilidade muito 
grande para falar de amor e 
de busca de soluções. Esses 
são assuntos para o ano to-
dos, mas sem dúvida, fi cam 
muito mais em foco agora. 
Por isso, convidamos Átila 
e Rosi para mostrar um pou-
co de seus pontos de vista. 

 
A primeira pergunta? 

Qual é a magia da vida? E 
antes de responderem, eles 
explicaram a diferença en-
tre Magia e Mágica. “Ma

gia envolve o ocultismo, 
algo sobrenatural e Mágica 
é uma arte baseada em ciên-
cia. Mas vamos falar aqui da 
magia no sentido fi gurativo 
como algo que exerce um 
fascínio, algo encantador. 
Na vida realmente temos 
várias provas, mas vamos 
aprendendo a conduzir de 
acordo com que vamos as-
similando o aprendizado.”

A dica é sempre mirar 
na solução! “Quando vamos 
adquirindo a capacidade de 
lidar com nossos problemas, 
focando em solução para 
superar obstáculos, come-
çamos a enxergar a magia 
da vida, a beleza de viver 
cada dia com mais intensi-
dade e amor, e quando isso 
acontece passamos a dividir 

este amor com as pessoas e 
com o mundo. Mas... na ma-
gia da vida nada acontece 
num passe de mágica. Em 
tudo existe um processo de 
desenvolvimento, até atin-
girmos a meta desejada.”

Para eles, o principal 
ponto que torna a vida má-
gica é o amor. “Em tempos 
de renovação e esperança, o 
sentimento do Amor é fator 
de suma importância e preci-
sa ser valorizado. Para isto, 
enxergar as qualidades para 
aprender a amar é essencial. 
Quando enxergamos as 
nossas qualidades e as qua-
lidades das pessoas apren-
demos a respeitar as dife-
renças e os limites de cada 
ser humano e consequente-
mente aprendemos a amar.”

E sempre precisamos 
nos lembrar que a bondade 
é para a vida, na nossa do-
ação, na forma de tratarmos 
as pessoas... “A caridade é 
inerente à época de natal. 
Contudo, as qualidades pre-
cisam estar presentes inde-
pendentemente ao período. 
Buscamos ser mais carido-
sos e solidários, mas esta 
busca em nossa vida deve 
ser uma atitude constante.”

Nesta época mágica, nosso 
presente foi receber de você, 
leitor, mensagens de incenti-
vo ao Casa Editorial.

    
O conteúdo está muito 

bom, abrangendo assuntos 
esclarecedores, abordados 
de maneira positiva e atraen-
te, porque não dizer também 
poética. Prossigam, vocês es-
tão ajudando muito. Deus os 
abençoe! 
Maria Nilceia - Ibitinga - SP

      Que maravilha! Parabéns 
a toda equipe por mais essa 
realização. Abraços. 
Mônica Dabus - Bauru-SP 

AGRADECIMENTOS
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A MAGIA DA VIDA
O amor sem mistério, a doação constante
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Dúvida, curiosidade, 
vontade de explorar algum 
assunto... Tudo isso é mo-
tivo pra você escrever pra 
gente! A Sala do Leitor é o 
espaço reservado para uma 
conversa com escritores, 
palestrantes e outros  estu-
diosos da doutrina espírita. 

Se você tem carinho 
pelos animais e interesse em 
saber mais sobre a evolução 
deles, vai gostar bastante do 
tema deste mês! A pergunta a 
seguir foi enviada por Maria 
das Mercês, da cidade pau-
lista de Pindamonhangaba.

Sabemos que todos 
estamos em evolução, mas 
gostaria de ter mais conhe-
cimentos obre os nossos 
animais de estimação. O que 
acontece com eles quando 
desencarnam? Eles também 
reeencarnam?

O primeiro a falar 
sobre o assunto é Paulo 
Roberto Tavares Zanardi. 
Nosso convidado, que é 
veterinário, estuda o Es-
piritismo há muitos anos.

“Acredito em reen-
carnação pela evolução es-
piritual dos seres. Eu sigo a 
Doutrina de Kardec e sendo 
assim, creio que todo ser 
vivo passa pela evolução, 
afi rma ele. Paulo diz tam-
bém que sua crença não 

tem relação com a profi s-
são que escolheu, mas não 
deixa ser bem aproveita-
da. A fi losofi a só reforça o 
respeito pelos animais na  
hora da partida”, completa .

Munir Zalaf, autor de 
diversos livros entre eles: 
Os cinco Sóis  e Retratos do 
Tempo, se aprofunda ainda 
mais no tema.

“O princípio para 
se concluir sobre a vida, 
o desencarne e o pós dos 
animais, é que eles não 

pensam e nem possuem o 
livre-arbítrio. São inteli-
gências diferentes daque-
las que animam o homem.

Quando desencarna, a 
face espiritual aguarda um 
curto período para logo reen-
carnar, ou seja,  vai renascer 
quase que imediatamente.

Os animais não têm 
a compreensão das leis, 
portanto não estão sujeitas 
a elas, advindo en-
tão a relevância do ho-
mem em relação a eles.

Também vão para 
os planos espirituais quan-
do morrem, mas não para 
aprender como fazem os 
homens; para uma bre-
ve parada aguardando que 
o seu principio espiritu-
al, já mencionado, retor-
ne em nova encarnação.
E  o afeto que tem pelos seus

donos é o amor que re-
cebem não sendo o de-
senvolvido pelo homem. 

Gostou do nosso ba-
te-papo? Se você também 
tem alguma dúvida ou su-
gestão, envie pra gente! 
Tome nota do nosso email: 
editoraceac@ceac.org.br

   EDITORIAL SALA DO LEITOR

  - Boletim informativo da Colaboradores: Everton Alta� m, Munir Zalaf, 
EXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTE

Renato Leandro de Oliveira

A Depressão é 
um dos temas dessa 
edição e a Doutrina Es-
pírita indica caminhos 
para superar ou evitá-la. 
Vemos um exemplo na 
comunicação mediúnica 
onde muitas vezes o en-
carnado pergunta ao Es-
pírito: - Como faço para 
encontrá-lo? A resposta 
do Espírito é simples: 
- Basta pensar em mim 
que virei ao seu encon-
tro. Podemos afi rmar en-
tão que: pensar é atrair.

Sendo o pensa-
mento um verdadeiro 
imã, devemos estar aten-
tos para onde o aponta-
mos. Vigiá-lo é a me-
lhor maneira de manter 
nosso Espírito saudável 
e não há guardião me-
lhor do que o trabalho, 
seja físico ou intelectual. 

Num processo de 
cura nos vemos impeli-
dos a uma transformação 
interior que ocorre com a 
mudança no jeito de pen-
sar. E uma das maneiras 
de mantermos o bom 
pensamento é o exer-
cício da prece. E, não 
há prece mais efi caz do 
que o trabalho. Portan-
to, muito “suor” no tra-
balho e uma “boa mira” 
no pensamento, podem 
nos manter saudáveis!

Homens e animais evoluem da mesma forma?
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Doença silenciosa, 
muitas vezes de origem des-
conhecida e consequências 
que podem ser extremas. 

Em todo o mundo, 
milhões de pessoas sofrem 
com a depressão, a maioria 
mulheres. E entre os países 
em desenvolvimento, o Bra-
sil ocupa o primeiro lugar 
em prevalência da doença, 
de acordo com um relatório 
divulgado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Acredita-se que em 2020 
a depressão será a segunda 
maior causa de incapacita-
ção no planeta. 

A depressão é o mais 
comum dos transtornos 
mentais e segundo os médi-
cos, pode até estar relacio-
nada a algum problema de 
saúde. Nessa apuração de 
motivos, além da causa físi-
ca ou da psicológica, a Dou-
trina de Allan Kardec nos 
mostra o cenário da origem 
espiritual. No capítulo V de 
O Evangelho Segundo o Es-
piritismo, encontramos o se-

guinte trecho: “Interroguem 
friamente suas consciências 
todos os que são feridos no 
coração pelas vicissitudes e 
decepções da vida; remon-
tem passo a passo à origem 
dos males que os torturam e 
verifi quem se, as mais das 
vezes, não poderão dizer: se 
eu houvesse feito, ou dei-
xado de fazer tal coisa, não 
estaria em semelhante con-
dição.”

Sempre embasado 
nos estudos do Evangelho 
e da doutrina Espírita, Ri-
chard Simonetti mostra em 
seu novo livro, uma visão 
ampla das origens desse 
terrível mal. O autor nos 

oferece ferramentas para 
superá-lo ou evitar que ele 
nos surpreenda. 

Em entrevista ao Casa 
Editorial, Simonetti diz que a 
escolha de um texto roman-
ceado facilita a compreen-
são do conteúdo “porque 
permite uma associação 
entre a história que esta 
sendo narrada e a própria 
experiência do leitor. Con-
sidere-se, ainda, que facilita 
o exercício da atenção, que 
é sempre precária no indiví-
duo deprimido.” 

O escritor também 
nos deixa esta mensagem 
“a vítima desse mal tende a 
isolar-se, fugindo do conví-
vio familiar e social. É pre-
ciso acender em seu espírito 
a bênção da esperança, com 
os valores da paciência e 
da compreensão, insistindo 
sempre no convite à oração, 
ao tratamento médico, à 
procura da religião, recur-
sos que favorecem sua re-
cuperação.”

 “– Não é que eu pretenda matar-me. Quero 
apenas desaparecer! Sumir! Livrar-me desta horrí-
vel sensação de vazio, de inutilidade da existência… 

 Luciano, experiente diretor do Centro Espí-
rita Discípulos de Allan Kardec, em São Paulo, que 
exercitava a função de entrevistador, no serviço de 
atendimento fraterno, ouvia o interlocutor, enquan-
to lia alguns dados na fi cha de controle: Clovis Cas-
tro, cinquenta anos, médico, casado, dois fi lhos…”

 “Juliana, a esposa, era evangélica (...) Clovis a 
acompanhara algumas vezes, mas não se dera bem. Acha-
va tudo muito fantasioso e distanciado da realidade.”

“A depressão, sua companheira constante, ultima-
mente amenizada, voltava com toda a carga. Não deveria, 
posto que tinha plena consciência do que estava aconte-
cendo, mas era apenas um homem cheio de limitações e 
sob a pressão de um cruel inimigo desencarnado.”

Em linguagem clara e objetiva o autor oferece 
uma visão ampla das origens desse terrível mal à luz 
da Doutrina Espírita, com os subsídios para superá-lo 
ou evitar que ele nos surpreenda na jornada humana.

Autor: Richard Simonetti
Estilo: Romance
Páginas: 208
Preço: R$30,00

Richard Simonetti

Mensagem certeira, leitura gostosa, num tema superatual

Separamos alguns trechos do livro só  pra você ter 
ainda mais vontade de ler!

D E P R E S S Ã O
Uma história de superação

Comentários
 dos leitores:

Já lemos o livro e o 
achamos perfeito. Que-
remos reeditá-lo aqui em 
Portugal.
Rosário Abranches  
Algés, Portugal

O livro é uma linda 
história de superação e 
o mundo atual está preci-
sando. Parabenizo nosso 
estimado confrade Ri-
chard Simonetti e a Edito-
ra Ceac.
Antônio Lúcio 
Mogi Guaçu, SP

LANÇAMENTO EDITORA CEAC

Para aumentar a vontade

PRESENTEIE!
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O escritor Sidney F. 
Fernandes lança pela edito-
ra Ceac o seu  segundolivro: 
Em Sintonia com o Amor. A 
obra destaca os ensinamen-
tos contidos em O Sermão 
da Montanha como alguns 
dos mais importantes lega-
dos de Jesus, e que devem 
ser usados omo ferramenta 
inspiradora para a solução-
de vários problemas enfren-
tados pela humanidade.

Em formato disserta-
tivo com muitas histórias 
e refl exões sobre assuntos  

diversos do cotidiano, o 
livro chega às livrarias de 
todo o Brasil neste mês de 
dezembro. 

Com seu conteúdo 
sempre pautado pela dou-
trina espírita, Em Sintonia 

com o Amor é mais uma 
opção de estudo e refl exão-
para os nossos leitores.

“É uma literatura atu-
al, que merece ser absorvi-
da e vivida por todos nós”, 
diz o autor.

MITOS  & VERDADES
Em Sintonia com o Amor, mais uma novidade!

O Espiritismo é cristão?
 
Por mais que muitos de 

nós nos espantemos com 
essa pergunta, não podemos 
ignorar que ela existe para 
alguns. E neste período de 
promessas e renovações, de 
solidariedade afl orada, en-
tendemos que o esclareci-
mento deve ser de todos.  

O Espiritismo nos faz 
enxergar uma razão maior 
da vida: evoluirmos espiri-
tualmente. Para tanto, nos 
ensina a prática do bem. O 
Cristianismo prega a vida de 
acordo com os ensinamen-
tos do Cristo. Logo, ideias 
que se complementam.

As máximas do Cristo

Não se pode misturar 
as estações. Acreditar em 
Allan Kardec não implica 
desacreditar Jesus. Allan 
Kardec e os Espíritos da 
codifi cação situam Jesus 
como o ser mais evoluído 
que já passou pelo nosso 
planeta. Na questão 625 em 
O Livro dos Espíritos, Kar-
dec indaga: 

  P – Qual o tipo mais 
perfeito que Deus tem ofe-
recido ao homem, para lhe 
servir de guia e modelo?

    R – Jesus.

Portanto,  O Espiritismo 
é cristão, porquanto situa 
Jesus como o maior profes-
sor que já pousou em nosso 
planeta e adota as máximas 
do Cristo como chaves fun-
damentais para a felicidade, 
porque nelas estão contidas 
as mais puras Leis Morais.

Wellington Balbo
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