
Já parou pra contar 
quantos recomeços teve 
na vida? E de que forma 
encara cada um deles? 
Toda manhã é um recome-
ço... Você tem aproveita-
do essas oportunidades? 

Em seu novo livro 
Recomeçar, Adeilson Sal-
les te incentiva a se rein-
ventar, a enxergar a vida 
por um novo ângulo, a 
começar de novo! Junto à 
Editora Ceac, o autor lança 
o terceiro livro da série de 
autoajuda em formato de 
bolso. Psiu e Recados das 
Vida foram os primeiros.

Em entrevista ao Casa 
Editorial, Adeilson falou 
sobre a arte de Recomeçar.

CE - O recomeço 
tem algum caminho fácil?

Adeilson Salles - 
Todo recomeço pede es-
forço para se sair do lugar. 
Nada cai do céu e sempre é 
necessário se dar o primeiro 
passo em direção da nossa 
redenção. O mais difícil é se 
conscientizar da necessida-
de de se esforçar para reco-
meçar, depois do primeiro 
passo tudo fica mais fácil.

CE -  Mudanças, des- 
pedidas, reencontros... 
Mudar a rotina tem um 
significado maior?

AS - Toda mudança 
sempre traz novo sentido a 
vida, por isso é preciso ter 
coragem para empreender 
as mudanças necessárias.
Para se obter resultados 

diferentes na vida é pre-
ciso mudar. Sempre que 
damos uma passo para a 
frente, algo fica pra trás.

CE - Por que sair da 
zona de conforto é tão as-
sustador às vezes?

AS - Sair da zona de 
conforto, mesmo que a si-
tuação seja dolorosa para 
algumas pessoas, é difícil 
porque implica em aban-
donar a suposta segurança 
que se vivencia. As pessoas 
se acostumam a tudo, mes-
mo que estejam sofrendo, 
porque o medo de mudar é 
maior. A situação permane-
ce inalterável até que a dor 
aumente e obrigue a pessoa 
a mudar o sentido da vida.

  
CE - Livros de bol-

so costumam ser bons 
“conselheiros” em mo-
mentos delicados. Como 
você imagina suas men-
sagens sendo aprovei-
tadas nesse novo livro?

AS - Acredito que 
esse livro em particular 
cumprirá um papel mar-
cante na vida das pessoas, 
pois todos nós, em algum 
momento, precisamos re-
começar. Recomeçar faz 
parte da dinâmica da vida.

Sala do Leitor

Qual a importância do  livro
espírita no contexto atual de
nossa sociedade?
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Lançamento

Mitos e Verdades

A escritora Mônica Dabus 
fala da sua experiência com 
a psicografia.

página 4

Caminhos Cruzados lança-
mento de Marisa Fonte, pelo 
espírito Carmen.
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UMA NOVA CHANCE
Adeilson Salles mostra que a cada minuto é possível  recomeçar
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Dê uma olhada na estan-
te da sua casa. Ou na sua cômo-
da, na gaveta... no lugar onde 
guarda seus livros. Vendo no-
vamente cada exemplar, o que 
vem à sua mente? A lembran-
ça de uma boa leitura, de no-
vos pensamentos, de amparo? 
Ou você olha e tem uma ideia 
vaga do que se trata mais esse 
título a sua frente? Refl ita...

A maior alegria de um 
escritor e de uma editora é 
saber que suas obras estão 
sendo bem aproveitadas, que 
as palavras postas ali não se 
perderam. Ao contrário, o que 
se quer é que elas sejam ab-
sorvidas e que promovam uma 
mudança, por menor que seja.

Psicografi as, romances 
de fi cção, livros educativos, 
escolha o estilo e se aprofun-
de nos ensinamentos espíri-
tas! Ocupe não só um espaço 
na estante, mas na sua mente 
e tenha um feliz livro novo!

   EDITORIAL SALA DO LEITOR

  - Boletim informativo da Colaboradores: Everton Altafi m, Marisa Fonte, 
EXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTE

Renato Leandro de Oliveira

Do romancista brasi-
leiro Jose de Alencar: A 
palavra, esse dom celes-
te que Deus deu ao ho-
mem e negou a todos os 
outros animais, é a mais 
sublime expressão de 
toda natureza; ela revela 
o poder do criador, e re-
fl ete toda a grandeza da 
sua glória divina.

Nosso amigo escritor 
Munir Zalaf foi a perso-
nifi cação do uso sublime 
da palavra, exaltada por 
Alencar. Ele recebeu a 
missão divina de aco-
lher, cuidar e viver junto 
às palavras e a cumpriu 
com maestria nos levan-
do através delas a céus 
de paraíso, nos retirou 
de abismos insondáveis, 
nos mostrou vales ver-
des luminosos,  sóis mis-
teriosos e nos vimos em 
retratos do tempo. Este é 
Munir Zalaf, que se en-
tregou ao bom combate 
da vida, tendo como es-
pada e escudo apenas  a 
palavra.

Livre das limitações 
do corpo, pode agora 
contemplar o mundo 
espiritual. E como um 
menino de olhos azuis, 
se banhar na fonte das 
palavras, esperando com 
alegria o dia de um novo 
renascer.

Até breve, amigo es-
critor.

Para se medir a importância da literatura espírita 
no momento atual vivido pela humanidade, com suas 
lutas e desafi os onde se enquadram os confl itos de 
toda ordem, basta pensar na iluminação do caminho 
trazida pelo conhecimento produzido pelo Espiritis-
mo. É autêntico roteiro que orienta, conforta e indica 
caminhos de equilíbrio e saúde! 

Orson Peter Carrara - escritor e palestrante 
(Autor de Arena de Confl itos, com Wellington Balbo, pela Ed.CEAC).

Através da leitura de um livro, viajamos para ou-
tros países, outros mundos, voltamos ao passado ou 
avançamos no futuro. O livro espírita transcende tudo 
isso, traz também em seu bojo, esperança, conforto e 
consolo espiritual.

Além do mais, elevamos nosso padrão vibratório, 
o que nos fortalece espiritualmente, arejando nossa 
mente com luz, fé e esperança, porque o livro espírita 
traz consigo sempre uma mensagem profunda de mo-
ral, de alegria e esperança.

 Antonio Demarchi - escritor e palestrante 
(Autor de Amor, Sublime Amor, pela Ed.CEAC).

Espaço na estante
Bom aproveitamento de conteúdo ou apenas coleção de títulos?

 
O livro é o veículo de disseminação da informa-

ção, o gerador do conhecimento e o impulsionador 
da evolução espiritual da humanidade ao longo de 
sua trajetória terrena. Graças a esse insubstituível 
instrumento, em seu conceito básico e universal, os 
princípios espíritas têm chegado aos diversos rincões 
planetários, em obras traduzidas nos mais variados 
idiomas graças à parceria da FEB com o Conselho 
Espírita Internacional e outras instituições nacio-
nais e estrangeiras. É preciso cuidar do livro espírita 
para que ele não se desvincule de sua principal mis-
são de consolar e esclarecer o leitor sobre as verda-
des imortais da mensagem de Jesus, explicada com 
simplicidade pelas luzes do Espiritismo.

Geraldo Campetti Sobrinho – escritor e vice–presidente da FEB
(Autor de Como falar em público sem desencarnar de medo 

com Mônica Zarat Pedrosa, pela Ed. CEAC).
Foto Ilustrativa
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Caminhos Cruzados 
mostra o quanto os desafi os 
da vida chegam para nos 
ensinar a sermos cada vez 
melhores, mostrando como 
nada, nem nenhum encontro 
acontece por acaso. Com 
toda certeza, essa é uma 
das histórias mais lindas 
que a literatura espírita já 
produziu. Essa é a tradução 
de Bruna Zeller, de Santo 
André, para o mais novo li-
vro de Marisa Fonte. Bruna 
foi uma das primeiras leito-
ras a conhecer a obra. 

Os números da Edito-
ra provam a boa aceitação. 
Já  nas  primeiras  sema-
nas, mais de três mil cópias 
foram vendidas.

 Em Caminhos Cruza-
dos o espírito Carmem con-
ta a história de uma jovem 
que faz parte de uma família 
equilibrada e feliz, até que 
um acontecimento inespera-
do muda suas vidas. Como 
encontrar a paz para superar 
esse obstáculo? 

Nessas páginas emo-

cionantes você vai ter cer-
teza de que nossas vidas 
sempre se cruzam para que 
possamos ter novas oportu-
nidades de aprendizado.

 Karla Garcia, leito-
ra da editora Ceac em São 
Bernardo do Campo, leu e 
indica a obra: Um livro de 
fácil leitura e entendimen-
to, além de trazer realmen-
te, todo o ensinamento da 
doutrina espírita. A história 
prende a atenção, com mui-
ta coerência nos fatos, e a 
autora descreve detalhes 
que nos fazem sentir como 
se fi zéssemos parte da his-
tória. Gostei muito. Resga-
tei lições da doutrina e re-
comendo a leitura. 

Maria Luiza, de Bau-
ru, resume uma das prin-
cipais lições que tirou da 
obra: Quando aprendermos 
a ter confi ança inabalável 
na bondade da justiça de 
Deus, saberemos fazer nos-
sas escolhas e seguiremos 
com a certeza de que somos 
destinados à felicidade.

A escritora Marisa Fonte com Richard Simonetti, no lançamento do 
romance Caminhos Cruzados em Janeiro/2014, no CEAC - Bauru SP

Os leitores falam sobre Caminhos Cruzados

Caminhos Cruzados é 
o segundo de Marisa Fon-
te publicado pela Editora 
Ceac. Minha Vida do Ou-
tro Lado da Vida, lançado 
em 2012 foi seu primeiro 
sucesso.

Marisa Fonte nasceu 
em São Caetano do Sul 
e vive em Santo André, 
SP, onde trabalha como 
professora e tradutora. 
Desde muito jovem bus-
cava respostas para as 
questões da vida. A cami-
nhada por esses assuntos 
é embasada pelos estudos 
da Doutrina Espírita. 

As atividades com 
psicografi a começaram 
na adolescência, quando 
tinha cerca de 14 anos. É 
graças ao cuidado e com-
prometimento com esse 
trabalho que recebemos o 
envolvente romance dita-
do pelo espírito Carmen. 

DEPRESSÃO 
 Uma história de superação

PSIU!

A PINTORA DE SONHOSO GRANDE DESAFIO GRÉCIA
um romance no tempo 

dos Deuses
O HOMEM QUE

 OUVIA ESTRELAS

O RESGATE DE UM ALMA O CORAÇÃO 
EM PALAVRAS

REENCONTRORECADOS DA VIDA

OS DEZ MAIS VENDIDOS EM 2013  

LANÇAMENTO EDITORA CEAC
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MITOS  & VERDADES

A psicografia é um fenô-
meno inconsciente?

Cada médium tem as 
suas características.  A cap-
tação de um livro psicogra-
fado requer a mobilização 
de forças mentais e psíqui-
cas de quem está a serviço 
do espírito comunicante. A 
transmissão é de pensamen-
to a pensamento, e é tarefa 
complexa para ambos. 

No meu caso houve um 
longo preparo até que eu re-
cebesse o “convite” da Liz, 
benfeitora espiritual, para 
escrever histórias. Come-
çou com a percepção dela 
ao meu lado. Depois eu 
me sentia em outro corpo. 
Logo após, sentia-me, jun-
to com ela, passando por 
uma espécie de túnel muito 
claro, chegando a uma sala 
com cadeiras idênticas às 
de nosso mundo material, 
dispostas frente a uma gran-
de tela, na qual eu via sur-
gir imagens como se fosse 
um filme. Foi assim que eu 
me deparei com a época e 
o local das histórias que eu 
servi de intermediária. 

Sempre guiada por ela 
para estudar os aspectos 
culturais, geográficos, his-
tóricos, o que facilita a re-
cepção. Na psicografia, que 
se dá com rígida disciplina 
de dia e horário marcados, 
necessito de silencio e de 
um lugar reservado. Du-
rante o processo, eu vejo as 
cenas que estou descreven-
do, tenho consciência, mas 
perco a noção do que ocorre 
ao redor. A revisão do livro 
com a mentora se dá inú-
meras vezes. É necessária 
muita oração, perseverança 
e prudência.

MÔNICA DABUS -ESCRITORA
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