
Uma alma inquieta, de 
pensamentos constantes so-
bre a vida somados à paixão 
pela escrita. Conheça um 
pouco mais do autor de In-
quietações de um Espírita.

CE: Quando as In-
quietações começaram 
e  quando você percebeu 
que poderiam se tornar 
um livro?

MT: As inquietações 
começaram quando notei 
dentro do centro espírita 
comportamentos que, a meu 
ver, mereciam uma aborda-
gem literária, como o hábito 
de alguns trabalhadores su-
mirem do centro espírita em 
época de recesso dos grupos 
de estudo, por exemplo. 

Muita gente ainda não 
enxerga a casa espírita como 
colmeia em que há ativida-

de intensa. Isso sempre me 
intrigou e me inquietou. Ao 
mesmo tempo, por força da 
minha profi ssão, sempre 
encontrei em jornais, revis-
tas e livros variados abor-
dagens consoantes com o 
que diz a literatura espírita 
e tinha vontade de escrever 
sobre isso também. 

Nunca havia me pas-
sado pela cabeça a ideia de 
escrever um livro espírita. 
Mas quando revisei e pre-
faciei o livro “O Jovem Es-
pírita Quer Saber” (Ed. Lo-
renz), percebi que minhas 
inquietações poderiam se 
transformar num livro. 

Juntei artigos já pu-
blicados em informativos 
espíritas com alguns temas 
sobre os quais tinha von-
tade de falar e percebi que 
tinha um livro pedindo para 
ser organizado. 

CE: Antes dessa ex-
periência você já atuava 
como produtor cultural e 
dramaturgo. São também 
as inquietações que o le-
vam a expandir as possibi-
lidades de comunicação?

MT: Sim. Quem lida 
com a palavra escrita e fala-
da é um ser inquieto. Estou 
sempre questionando o que 
está à minha volta e buscan-
do como o Espiritismo pode 

explicar o que noto. E me
 

sinto na obrigação de divi-
dir isso com as pessoas. 

Meu livro, e os outros 
que decerto virão, não é um 
estudo aprofundado sobre 
reencarnação ou perispírito, 
por exemplo. 

É uma forma de mos-
trar como a Doutrina é forte 
o sufi ciente para dialogar 
com a realidade. Cada ca-
pítulo trata de um assunto 
diferente. 

CE: Então podemos 
dizer que há um próximo 
livro em seus planos?

MT: Há sim. Acho 
que agora me empolguei e 
não vou querer parar. “In-
quietações de um Espírita” 
não demorou para ser escri-
to pois eu tinha material e 
ideias acumuladas. 

Foram 28 capítulos 
que redigi em poucas sema-
nas. Só que quando o livro 
entrou em fase de diagra-
mação, a editora me avisou 
que ele estava muito grande. 
Cortei, então, oito capítulos. 
Como já estava escrevendo 
outro, juntei este material 
com os oito que fi caram de 
fora e acabei fechando um 
segundo livro.

Essa segunda obra 
deve sair ano que vem...Va-
mos aguardar.!

Sala do Leitor

A leitura solta a voz! Você 
vai conhecer um novo pales-
trante fã dos livros.
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Lançamentos

Mitos e Verdades

O escritor Richard Simonetti 
tira Dúvidas e Impertinên-
cias de seus leitores.                           
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Marcelo Teixeira e Sidney 
Fernandes exploram  inquie-
tações e  felicidade.              
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INQUIETAÇÕES DE UM ESPÍRITA
Marcelo Teixeira  é o mais novo nome da Editora Ceac
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Um jovem pales-
trante que tem cativado os 
frequentadores do Centro 
Espírita Amor e Caridade, 
em Bauru. 

Esse é Tatto Savi, um 
dentista de 37 anos, que 
foi criado no Espiritismo e 
hoje tenta dividir um pouco 
dos ensinamentos diários 
que recebe. E sabe qual é 
a grande fonte de inspira-
ção? Os livros! Ele diz até 
que sempre lê mais de um 
ao mesmo tempo. Entre os 
autores da Editora Ceac, um 
de seus preferidos é Richard 
Simonetti. 

Recentemente os li-
vros “Rindo e Refl etindo 
com Chico Xavier”, volu-
mes I e II foram tema de 
sua palestra. Nesta edição, 
o Sala do Leitor traz um 
pouco dos pensamentos de 
Tatto sobre as infuências do 
mundo espiritual em nossas 
vidas.

  O mundo espiritual 
atua em nossas vidas em 
todos os momentos de nos-
sa existência. É como se 

fi cássemos recebendo con-
selhos o tempo todo, sobre 
tudo o que nos ocorre. Em 
qualquer assunto estamos 
sempre tendo vários pensa-
mentos nos dizendo que de-
cisões que devemos tomar. 
Mas a decisão de tomar 
qualquer atitude é exclusi-
vamente nossa.  

Os espíritos não po-
dem infl uenciar na maté-
ria como bem entenderem. 
Não podem manusear uma 
arma, ou assinar um papel 
comprometendo quem quer 
que seja. Para isso lhes fal-
tam um corpo físico.  

Espíritos que não se 
simpatizam conosco, podem 
nos sugerir um pensamento 
que traria consequências 
muito ruins para nós, mas 
cabe a nós decidirmos se 
vamos ou não fazer. 

 Do mesmo modo a es-
piritualidade superior tra-
balha constantemente para 
nos ajudar a progredir como 
espíritos imortais. Por mais 
que erremos nunca perdere-
mos a condição de fi lhos de 
Deus. Mas essa ajuda não 
é depositando dinheiro em 
nossa conta, por exemplo, e 
sim nos estimulando para o 
trabalho honesto. Portanto, 
nossos amigos espirituais 
não podem nos ajudar de 
outro modo a não ser nos 
estimulando a boas ações. 
Pelo nosso pensamento, 
nos ligamos aos espíritos 

que pensam como nós. Vi-
bram na mesma frequência 
e por isso são atraídos, per-
cebidos e captados entre si. 
E isso acaba infl uenciando 
diretamente nossas deci-
sões do dia a dia. 

Precisamos estar 
sintonizados com espíritos 
elevados, para estarmos o 
mais bem assistido possível 
e isso nos ajudar sempre 
nas melhores decisões. 

Tudo que enfrenta-
mos está diretamente liga-
do ao que cometemos ante-
riormente, a curto, médio e 
longo prazo. Algumas cau-
sas trazem seus efeitos mais 
rápidos que outros, mas to-
das voltam para nos cobrar. 
Tanto para o que fi zermos 
de bom, como também o que 
fi zermos de mal. O plantio é 
opcional, mas a colheita é 
obrigatória....  

 Pensemos bem em 
tudo o que fi zermos, mas 
sempre visando o melhor 
para todos, ou para a gran-
de maioria, mesmo que o 
melhor para todos não seja 
exatamente o melhor para 
você. Assim conseguiremos 
organizar melhor nossa 
vida em sociedade, e nos 
lançaremos para mais per-
to do que mais almejamos 
alcançar: nossa felicidade. 

   EDITORIAL

  - Boletim informativo da Colaboradores: Richard Simonetti, Marcelo 
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Renato Leandro de Oliveira

Se as coisas não es-
tão bem agora, imagine 
na copa? Era a pergunta 
que se ouvia pelo país no 
mês de junho, em tom de 
brincadeira, mas carre-
gada de ironia e descon-
fi ança.

Alguns meses depois 
surge uma nova pergun-
ta: Se já estava difícil 
e agora sem Suassuna, 
sem o Alves de Rubem, 
sem o Ubaldo de João, 
escritores e mentes que 
tentavam de alguma 
forma educar uma na-
ção, iluminar a pátria do 
evangelho, incutir clare-
za na nossa brasilidade 
de coração do mundo?. E 
no movimento espírita, 
porquanto tempo mais 
teremos entre nós o con-
tato franco de Divaldo, o 
simonetti de Richard, o 
teixeira de Raul e outros 
tantos servidores da es-
piritualidade a desbravar 
caminhos para nossa ilu-
minação espiritual atra-
vés da literatura?

Temos que aproveitar 
a oportunidade do dia 
presente, pois ainda con-
tamos com a presença 
desses missionários.

Se com tantas obras 
que educam, o  mundo 
hoje está assim repleto 
de crises de toda ordem, 
já pensou sem elas?

UMA NOVA VOZ E A INSPIRAÇÃO DOS LIVROS

SALA DO LEITOR

Dê sua opinião e sugestões
 ao Casa Editorial:

casaeditorialceac@gmail.com
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A OBRA

Um livro que mostra 
como a Doutrina Espírita 
tem respostas consoladoras 
para os questionamentos do 
homem moderno.

O autor aproveita a 
vivência como profi ssional 
de Comunicação e analisa, 
à luz do Espiritismo, o que 
jornalistas e afi ns dizem so-
bre o mundo atual. 

Destinado não só a es-
píritas, mas a todos leitores 
que procuram respostas às 
suas inquietações, ele mar-
ca a estreia de um escritor 
que tem muito a dizer. 

           
        

A OBRA

Quando viajamos, não 
passamos por momentos de 
desconforto? E nem liga-
mos muito, porque o nosso 
pensamento está na alegria 
do destino. 

Assim devemos con-
siderar a nossa permanên-
cia neste mundo: passagei-
ra.

Nem por isso nossa vida 
precisa ser só de sofrimen-
tos. Neste livro o amigo lei-
tor encontrará vários cami-
nhos que poderão auxiliá-lo 
a ser feliz, tanto quanto é 
possível ser, ainda na Terra.

INQUIETAÇÕES DE UM ESPÍRITA

EM SINTONIA
COM O AMOR

DEPRESSÃO
UMA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

MINHA VIDA DO OUTRO
LADO DA VIDA

ARENA 
DE CONFLITOS

GRÉCIA - UM ROMANCE
NO TEMPO DOS DEUSES

FRANÇA - UM ROMANCE
NO TEMPO DOS CÁTAROS

PSIU! RECOMEÇAR

O HOMEM QUE
OUVIA ESTRELAS

COMO FALAR EM PÚBLICO
SEM DESENCARNAR DE MEDO
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PRÓXIMOS  LANÇAMENTOS  ■  EDITORA CEAC

O AUTOR

Marcelo Teixeira nasceu 
em Petrópolis (RJ), em 25 
de julho de 1962. De famí-
lia espírita, atua há 30 anos 
na União Municipal Espíri-
ta de Petrópolis (Umep).

Coordena a área de co-
municação social do 3º 
Conselho Espírita de Unifi -
cação (CEU). 

Formado em publicida-
de e jornalismo pelas Fa-
culdades Integradas Hélio 
Alonso (Facha), do Rio 
de Janeiro (RJ), Marcelo é 
também produtor cultural e 
dramaturgo. 

O AUTOR

Nasceu em Bauru SP, no 
dia 20 de julho de 1948. Co-
nheceu a Doutrina Espírita 
aos 10 anos de idade através 
de seu pai. 

Participou ativamente da 
mocidade espírita, até inte-
grar-se ao Centro Espírita 
Amor e Caridade de Bauru, 
do qual é voluntário. Advo-
gado, Empresário e Geren-
te do Banco do Brasil, hoje 
está aposentado, dedicando-
se integralmente à  Dou-
trina Espírita. Articulista e 
Orador profere palestras em 
Bauru e em várias cidades 
brasileiras. 

EM SINTONIA
COM O AMOR

ARENA 
DE CONFLITOS

COMO FALAR EM PÚBLICO
SEM DESENCARNAR DE MEDO

FRANÇA - UM ROMANCE
NO TEMPO DOS CÁTAROS

DEPRESSÃO
UMA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

PSIU!

O HOMEM QUE

RECOMEÇAR
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MITOS  & VERDADES

É época de eleição, e a es-
colha de novos governantes 
sempre traz dúvidas espe-
cialmente sobre a honesti-
dade dos políticos. Será que 
essa característica está rela-
cionada ao nosso espírito ou 
ao meio em que vivemos?

Sucedem-se os governos 
no Brasil e perpetua-se a 
corrupção, em todos os ní-
veis de atividade, na área 
pública e privada. Está na 
alma do brasileiro?

A corrupção está na alma 
da Humanidade, excres-
cência do comportamento 
egoístico que caracteriza os 
habitantes deste planeta de 
provas e expiações. A pre-
ocupação exacerbada com 
opróprio bem-estar e, no 
caso, com os patrimônios-
materiais, inspira e sustenta 
a desonestidade.

No seu entender, quais as 
medidas que deveriam ser 
tomadas pelo governo?

Compete-lhe aprimorar 
os controles e instituir me-
canismos que levem à pu-
nição exemplar dos infrato-
res. Mas isso não basta, já 
que sempre haverá espertos 
capazes de burlar as leis. 
Aeducação orientada para a 
cidadania é o caminho mais 
acertado, estabelecendo 
controles a partir da consci-
ência de que ser cidadão é, 
acima de tudo, respeitar as 
leis.

Texto  extraido  do

 livro: Dúvidas e Impertinências 

do escritor Richard Simonetti. 
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