
Usar todos os meios 
disponíveis em nosso ca-
minho a favor do bem e 
da nossa evolução, missão 
que temos na Terra... Saber 
aproveitar oportunidades 
inclui transformarmos mo-
mentos difíceis em expe-
riências enriquecedoras. E 
é o que fazemos Para Ga-
nhar a Vida, título da nova 
obra de Richard Simonetti.

Ganhar a vida seria 
aproveitar integralmente as 
oportunidades de edifi ca-
ção da jornada humana, em 
favor de nossa evolução, já 
que é para isso que estamos 
na Terra, enfrentando pri-
vações, difi culdades e dores 
que nos ajudam a superar 
limitações e conquistar es-
tágios mais altos de espiri-
tualidade, diz o autor.

Mas colocar em práti-
ca é bem difícil, não é? Para 

Simonetti, devido a nos-
sa imaturidade e ao desejo 
cada vez maior do imedia-
tismo, frequentemente nos 
perdemos no caminho da 
evolução. É preciso deter-
minação! Não há fórmulas 
mágicas, mas há sim apoio 
espiritual do qual nós pode-
mos e devemos usufruir. E 
é o que Richard explora em 
seu lançamento. 

O roteiro está na pró-
pria Doutrina, digamos, tro-
cada em miúdos, em lingua-
gem bem humorada, clara e 
objetiva, como pede a lite-
ratura moderna. Aprendiza-
do prazeroso.

Em suas suas várias 
estórias, muitas enfocando 
Chico Xavier, quatro te-
mas são abordados: família, 
saúde, religião e sociedade, 
com enfoque de assuntos 
de atualidade, como comu-
nicação no lar, casamento 
gay, agressividade, aposen-
tadoria, cirurgia plástica, 
infl uência do cérebro no 
comportamento, apocalipse, 
Jesus no cotidiano, eutaná-
sia canina, discos voadores, 
políticos… Harmonizados 
na linha da narrativa, ofere-
cem uma visão bem objeti-
va de como ganhar a vida.

Sala do Leitor

Falta de água: consequência 
do plano físico ou  obra es-
piritual?
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Mitos e Verdades

O escritor Richard Simonetti 
tira Dúvidas e Impertinên-
cias de seus leitores.                           
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Presente de Natal? 
Sabemos o lugar certo para 
suas compras.
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Para Ganhar a vida
O escritor Richard Simonetti em seu mais recente lançamento

Richard Simonetti

O Autor:
Com mais de dois milhões de exemplares vendidos 

pela Editora Ceac, Richard Simonetti é um dos mais res-
peitados autores espíritas do país. Referência não só para 
escritores iniciantes, como para dirigentes e palestrantes, 
que tiveram iniciação nos conhecimentos espíritas por 
meio de suas obras.

Devido à forte infl uência dos pais, o Espiritismo 
acompanha Simonetti desde a infância.  Há anos é cola-
borador de jornais e revistas. Tem visitado todos os Esta-
dos brasileiros e alguns países, em palestras de divulga-
ção da Doutrina. Aos 79 anos, lança seu 57º livro, Para 
Ganhar a Vida. Toda a renda obtida é sempre revertida ao 
Centro Espírita Amor e Caridade.

،Ganhar a  vida 
seria aproveitar 
integralmente 
as oportunida-
des de edifi ca-
ção da jornada 
humana’

Richard Simonetti
Escritor
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O caos da falta de 
água é a realidade em vários 
estados brasileiros. Em São 
Paulo, por exmplo, vive-
mos a pior crise da história! 
Logo um pensamento vem à 
mente... Existe uma relação 
com planos da espirituali-
dade para a nossa evolução 
ou esse caos refl ete puro e 
simplesmente o nosso livre 
arbítrio? Essa pergunta re-
sume a dúvida de diversos 
leitores do Casa Editorial e 
resolvemos repassá-la a um 
de nossos escritores. Marce-
lo Teixeira topou o desafi o.

Um dos itens que mais 
me chama atenção em ‘O 
Evangelho Segundo o Es-
piritismo’, de Allan Kardec, 
chama-se ‘Causas atuais 
das afl ições’. Faz parte do 
capítulo V, intitulado ‘Bem 
Aventurados os Afl itos’. Ele 
fala sobre as causas ante-
riores das afl ições. Uma se-
quência de argumentos ló-
gicos que se complementam 
de forma brilhante. 

Muita gente tem o há-
bito de jogar para um pas-
sado longínquo a causa dos 
sofrimentos atuais. Basta 
ouvirmos frases como ‘Eu 
joguei pedra na cruz!, Eu 
salguei a Santa Ceia!’. Só 
que a razão de boa parte 
dos nossos percalços está na 
vida atual. Por imprudên-

cia ou imaturidade,fazemos 
o que não devemos. Tempos 
depois, lá estamos nós so-
frendo as consequências. 

No jornal O Globo de 
5 de janeiro de 2014, Ma-
ciel de Aguiar, escritor e 
curador do ‘África Brasil 
Museu Intercontinental, em 
artigo intitulado Tragédias 
Anunciadas’, faz sérias ob-
servações sobre a questão 
ambiental no Estado do Es-
pírito Santo, que sofreu gra-
ves prejuízos com as chuvas 
de dezembro de 2013. 

Maciel explica que o 
agrônomo e ambientalista 
capixaba Augusto Ruschi 
(1915 – 1986), já no início 
da década de 1950 previu 
a calamidade que o ES en-
frentaria mais adiante ‘em 
razão do desmoronamen-
to de barreiras provocado 
pelo desmatamento das 
encostas e, sobretudo, as 
inundações das cidades em 
virtude do assoreamento de 
rios e córregos, além do de-
sordenamento da ocupação 
do solo urbano’. Ninguém 
lhe deu ouvidos. 

    
Depois que a deso-

lação se deu, políticos e 
veículos de comunicação 
falaram em tragédia pro-
vocada pelas chuvas. Se o 
ecossistema capixaba tives-
se sido preservado e o cres-

cimento ocorresse de forma 
planejada, as matas, rios e 
encostas teriam se encarre-
gado de segurar as chuvas. 
Os danos teriam sido bem 
menores; nulos até. Foi, 
portanto, uma afl ição re-
sultante da imprudência e 
da ganância humana, como 
bem ressalta Allan Kardec.

 

Com relação à seca 
paulista, culpam também a 
falta de chuva. Se os rios 
não fossem poluídos, se 
houvesse esgoto tratado, 
preservação das matas ci-
liares, aproveitamento das 
águas da chuva e da de uso 
doméstico, haveria tempo 
seco; nunca falta d’água.

   EDITORIAL

Renato L. Oliveira

O Espiritismo não 
tem reservas quanto à 
abordagem de assun-
tos, sejam polêmicos ou 
não. Kardec investigou 
os mais variados temas 
e não poderia deixar de 
lado as questões que en-
volvem o homem em so-
ciedade.

Em períodos impor-
tantes como esse em que 
o país esteve envolvido 
com disputas eleitorais , 
joguemos luz a algumas 
questões. Segundo nos 
contam os espíritos, as 
desigualdades sociais re-
fl etem a desigualdade de 
estágios evolutivos com 
a qual nos defrontamos. 
Não justifi cam a condi-
ção apenas a refl etem, 
não dos que se encon-
tram colocados a mar-
gem, mas daqueles que 
os governam.

Como  melhorar a vida 
em sociedade? Iniciemos 
a mudança por nós, com 
uma atitude mental mais 
elevada e a consciência 
de que quando muda-
mos interiormente tudo 
ao nosso redor sente os 
efeitos dessa mudança 
e se ela ocorrer em con-
junto, transformará a 
nossa sociedade em um 
lugar mais justo, próspe-
ro e  menos desigual para 
se viver.

A nossa parcela no desequilibrio ambiental

SALA DO LEITOR

Dê sua opinião e sugestões
 ao Casa Editorial:

casaeditorialceac@gmail.com

Marcelo Teixeira

EXPEDIENTE
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Ela nasceu em abril 
de 2012 e está todos os dias 
bem pertinho de você! Em 
casa, na rua, no trabalho, 
em qualquer computador, 
tablet ou celular... A loja vir-
tual da Editora Ceac facilita 
sua pesquisa pelos livros da 
editora e as suas compras.

Romance, iniciação es-
pírita, dissertações dou-
trinárias, mensagens ou 

mesmo obras de autoajuda 
ou voltadas para o público 
infanto-juvenil... 

São mais de 90 títulos na 
nossa estante, com autores 
renomados como Richard 
Simonetti, Hernani G. An-
drade, Hermínio Miranda e 
muitos outros! Dezenas de 
opções pra você receber em 
casa e para dar de presente!

Um grande diferen-
cial da compra pela inter-
net é que ela pode ser feita 
a qualquer hora. Para quem 
prefere pagar com boleto 
bancário, é possível. Cartão 
de crédito? Claro que sim! 
E também há o sistema pag 
seguro, que dá a mesma 
tranquilidade na compra.

Você já conhece a 
nossa loja? Então acesse e 
veja os lançamentos. Não 
conhece? Navegue a von-
tade!

Aproveite para fazer 
o cadastro e receba de brin-
de uma de nossas obras. 
Nós estamos em todo o ter-
ritório nacional! www.ceac.
org.br/editora/loja. 

Fiquem de olho nas 
promoções e boas compras!

UMA RAZÃO
PARA VIVER

O RESGATE 
DE UMA ALMA

MUDANÇA DE RUMO
AMOR,SEMPRE

AMOR UM JEITO DE SER FELIZ

O EVANGELHO SEGUNDO
UM ADOLESCENTE

A SAÚDE DA ALMA MEDIUNIDADE - TUDO O 
QUE VOCÊ PRECISA SABER

QUEM TEM MEDO
DA OBSESSÃO?

CARTAS A FAMILIA

ADQUIRA SEUS LIVROS SEM SAIR DE CASA  ■  ACESSE:  www.ceac.org.br/editora/loja 
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PARA VIVER
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AMOR

CARTAS A FAMILIACARTAS A FAMILIA O EVANGELHO SEGUNDO
UM ADOLESCENTE

O RESGATE 
DE UMA ALMA

QUEM TEM MEDO
DA OBSESSÃO?

Use o leitor 
de QR code 
do seu celu-

lar e conheça 
nossa

Loja Virtual
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Caro leitor.

O móvel das ações humanas, 
com raras exceções, é o hedo-
nismo, a busca do prazer.

– A vida é curta – dizem as 
pessoas –, é preciso aproveitar 
enquanto podemos. 

Ocorre que costumam procu-
rar o prazer no lugar errado.

O fumo tranquiliza.
O alimento forte satisfaz o pa-

ladar. O álcool produz alguma 
euforia.

A droga faz o céu artifi cial.E 
buscam o sexo, a riqueza, o 
conforto, o poder, resvalando 
para excessos de toda a sorte, 
ambições e desvios de compor-
tamento

(Richard Simonetti, trecho de 
Para Ganhar a Vida)

Para despertar 
sua vontade de ler!Diferentes autores e estilos em um só lugar

Nossos autores:

Richard Simonetti ■ Munir Zalaf
Antonio Demarchi ■ Antonio Lùcio
Hermínio Miranda ■ Marise Ceban
Carlos E. Luz ■ Wellington Balbo
Demóstenes Pontes ■ Joel Fernandes
Edmar Cotrim ■ Geraldo Campetti 
Mônica Pedrosa  ■ Adeilson Salles
Hernani Andrade ■ Marisa Fonte
Marcelo Teixeira ■ Mônica Dabus
Lourdes Spadin ■ Sérgio Lourenço
Maria Bolçone ■ Sidney Fernandes
Umberto Ferreira ■ Orson Carrara

MEDIUNIDADE - TUDO O 
QUE VOCÊ PRECISA SABER

A SAÚDE DA ALMA
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Abandonar o bom senso 
é o primeiro passo para al-
cançar o mundo da fantasia 
e se distanciar da realidade 
acerca dos conhecimentos 
espíritas. 

Uma mulher leu mi-
nha mão e falou coisas 
acertadas. Confi rmou que 
minha vizinha insinua-se 
para meu marido, algo 
que eu não lhe disse. Ela é 
médium?

Provavelmente é uma fo-
foqueira dotada de sensibi-
lidade. Conseguiu captar sua 
desconfi ança em relação ao 
marido. Ainda que estivesse 
em transe mediúnico, tal in-
formação só poderia vir de 
um Espírito interessado em 
semear confusão. Mentores 
espirituais não fazem fofocas. 

Disseram-me que há 
uma simpatia infalível 
para conseguirmos que 
Santo Antonio atenda 
nossos anseios matrimo-
niais. Devemos amarrar 
sua imagem numa cor-
da, de cabeça para baixo 
e mergulhá-la num poço. 
Depois prometeremos ao 
santo retirá-lo de lá, des-
de que nos ajude. É assim 
mesmo? 

Se possível, use esse pro-
cedimento por alguns se-
gundos com o autor dessa 
tolice, a fi m de refrescar-lhe 
as idéias. O atendimento de
nossas orações depende de 
merecimento e da natureza 
das solicitações. Simpatias, 
ou antipatias como no caso 
citado, não têm nenhuma 
repercussão junto aos bons 
Espíritos.

Texto  extraido do  livro:
 Dúvidas e Impertinências 

do escritor Richard Simonetti. 

FALE CONOSCO
Editora CEAC Bauru SP  ■  F: 14 3227-0618  ■  www.ceac.org.br/editora/loja
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