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O TEMPO DOS CÁTAROS
Mônica Dabus fala da civilização francesa em sua nova obra

Mônica Dabus

A narrativa, pelo espírito Liz foi psicografada
pela escritora Mônica Dabus e é o novo lançamento
da Editora Ceac: A obra é
o destaque dessa edição.
CE - Sua estreia
como escritora foi há
mais ou menos um ano e
agora você já lança seu
segundo livro, França. A
experiência foi diferente?
MD - Não me considero uma escritora, mas
alguém que escreve em
função de um propósito
não estabelecido por mim.
Em termos mediúnicos os
processos foram semelhantes: o convite da mentora,
desdobramentos,
escrita,
revisão e pesquisas de aspectos históricos e doutrinários que cabem a mento-
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res encarnados. Entretanto,
todo médium sabe que não
basta servir de instrumento
de manifestação aos espíritos, é preciso renovar-se
moralmente, espiritualizarse, exercer a humildade,
instruir-se, num verdadeiro combate diário contra si
mesmo, começando pelo
menor defeito e perseverando até o fim. A luta contra
nossas paixões é árdua e só
consegue triunfar quem tem
ânimo, vontade firme e fé,
especialmente fé nas luzes
e nas forças que nos vêm do
Alto. Concluindo, estou longe, bem longe de tais realizações, mas tenho me esforçado para um dia alcançar.
CE - É comum entre
os médiuns às vezes haver dúvida se estão sendo
precisos ao repassarem
as informações que recebem. O que te dá segurança no seu trabalho?
MD - Após o término
da psicografia e a liberação
da obra pela mentora, este
trabalho passou pela análise doutrinária e pesquisa
histórica. Na sequência,
eu e meu esposo conhecemos toda a região do Languedoc, no sul/sudoeste da
França, ficamos na cidade

medieval de Carcassonne.
Visitamos cidades e castelos, percorremos o roteiro
dos Cátaros até Toulouse.
Desta forma, tive confirmações de cenas e episódios
transmitidos pela espiritualidade e descritos na obra, o
que me deixou mais segura. O trabalho em Equipe,
com várias pessoas voltadas ao mesmo objetivo, este
acompanhamento, no meu
caso, tem sido fundamental.
CE - França e Grécia se passam em épocas
e regiões diferentes, mas
seguem o mesmo estilo,
de história. As tramas
são todas reais ou há alguma ficção envolvida?
MD - As tramas são
reais, segundo o relato da
Liz. Nessas narrativas vemos o quanto os poderes
espirituais fazem a História,
uma vez que ao reencarnar
os seres são convidados a
tarefas a serem materializadas no plano humano.
Entretanto, há falhas, pois
temos o livre arbítrio. Por
isso estamos sujeitos a deslizes que podem retardar o
programado, mas nunca invalidar o objetivo superior
traçado na dimensão espiritual.

Sala do Leitor

Foto Ilustrativa

O livro espírita como aliado
no atendimento fraterno.
página 2

Lançamento

França - um romance no
tempo dos Cátaros, de Mônica Dabus, pelo espírito Liz.
página 3

Mitos e Verdades

O escritor Richard Simonetti
tira Dúvidas e Impertinências de seus leitores.
página 4
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SALA DO LEITOR
O livro espírita é uma ferramenta no atendimento fraterno?

Uma

Renato Leandro de Oliveira

Próximos de uma
Copa do Mundo de futebol, sente-se no ar uma
enorme expectativa de
toda sociedade em torno
do que pode acontecer.
Ao término desse evento,
quais as marcas que ficarão gravadas na história
de nossa cultura, de um
povo considerado coração do mundo pátria do
evangelho, mas que se
vê hoje em dia impotente
diante de tanta injustiça
social de tanta violência,
tanta impunidade? As
respostas não sabemos,
mas existe uma lembrança em época de Copa do
Mundo que pode nos inspirar. No mesmo dia em
que o Brasil conquistou
o pentacampeonato de
futebol em 30 de junho
de 2002, um brasileiro
pensou que esse seria
um dia ideal para sair de
cena sem ser percebido,
e assim aconteceu, Chico Xavier desencarnou.
Dizem até que teria sido
um desejo seu, atendido
pelo Criador. Que seu
exemplo de humildade,
desprendimento, disciplina, caridade e amor ao
próximo, seja constante
presença em nossa tela
mental, não somente
durante a Copa, mas em
todos os dias que virão.
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dúvida comum para quem
imagina que vai receber uma solução urgente quando busca orientação
para seus problemas e que será discutida nesta edição pelo Sala do Leitor. A
pergunta a seguir veio de Volta Redonda - RJ, e foi enviada por Ana Beatriz.
Procurei por atendimento fraterno no centro espírita que frequento aﬂita por uma resposta imediata e
fui orientada a desenvolver o hábito
da leitura de obras espíritas para ajudar no tratamento. Isso é necessário?
Convidamos dois voluntários atuantes no atendimento para nos esclarecer.
“Sim. Através da leitura de obras es- lhando com amor no coração, brandura,
píritas podemos adquirir conhecimentos, aceitação e resignação”.
ensinamentos, encontrar respostas para
as nossas dúvidas, reﬂexões, facilitando e
Lúcia Helena dos Santos - psícóloga e
criando com isso, condições para trilharvoluntária no atendimento fraterno.
mos o caminho do autoconhecimento, importante processo que vai gerar o autodesenvolvimento do ser humano.
“A terapêutica espírita é um conjunto de
ações voltadas para um mesmo objetivo: a
A Doutrina Espírita desperta a consci- melhora do paciente. Nela estão inseridos
ência da responsabilidade que devemos ter os passes, atendimento fraterno, atividade
perante a vida, portanto, cabe a cada um caritativa, água magnetizada, palestras, rebuscar o aprimoramento moral, emocional forma íntima, leituras.
e espiritual diante das vicissitudes que encontramos na nossa trajetória evolutiva.
No caso das leituras, não se exige
que sejam exclusivamente obras espíritas,
Os cuidados permanentes para mantermos mas também aquelas que tragam consolo,
o equilíbrio das nossas emoções, propi- reflexão, orientação e que, além disso,
ciarão também uma maior receptividade instigue o leitor a buscar um aprimoramenaos benefícios que a espiritualidade nos to intelecto-moral contínuo”.
oferece durante o tratamento espiritual.
Jorge Luis Salomão Podemos a todo tempo transformar a dor
médium e orador espírita
em oportunidade de aprendizado, trabaEXPEDIENTE
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LANÇAMENTO EDITORA CEAC
FRANÇA - UM ROMANCE NOS TEMPO DOS CÁTAR OS
Este romance desdobra-se no Languedoc, região sul/sudoeste da França,
século XII, narra a empolgante história de uma das
mais ricas civilizações que
já surgiram na Europa.

Carcassonne, declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1997, uma das cidades medievais melhores preservadas da Europa, local de conflitos citados no romance.

Origina-se daí uma
sombria cruzada, marcando
a vida desses personagens
através da fé, renúncia, sacrifícios, conspirações, intrigas, lutas e lágrimas.
Mapa da região Francesa, destacando as
cidades, onde os conflitos narrados no
livro foram mais intensos.

De um lado, a civilização Cátara, inspirada
pela Espiritualidade Maior,
com a missão de resgatar o
Cristianismo primitivo. Do
outro, os poderes políticoreligiosos da época, que se
opunham a essa doutrina e
movimento.

Mesmo perseguidos e
quase exterminados, os Cátaros seguiram resignados
e confiantes em sua missão
de cultivar a semente do
Cristianismo, recurso indispensável para a recuperação
moral da humanidade.
Título: França - Um
Romance no Tempo
dos Cátaros
Autora: Mônica Dabus
pelo espírito LIZ
Gênero: Romance
Formato: 14x21
Preço: R$ 35,00
Páginas: 352

Mônica Bueno de
Araújo Dabus, nascida
em abril de 1964, é formada em Desenho Industrial pela UNESP - Universidade do Estado de
São Paulo. Casada, tem
três ﬁlhos.
Integrou-se no movimento espírita desde
2001, quando começou
a frequentar o CEAC –
Centro Espírita Amor e
Caridade, em Bauru, participando, atualmente, da
diretoria, com encargos
variados no planejamento e promoção de campanhas.
A partir de 2003, após
um curso de espiritismo e
mediunidade, passou a
desenvolver labores mediúnicos e pelo espírito
Liz lançou em 2013 seu
primeiro livro psicografado: Grécia - um romance no tempo dos deuses
Ed. Ceac.

OS MELHORES ROMANCES ESPÍRITAS - A PSICOGRAFIA E SEUS AUTORES AO SEU ALCANCE

SIBÉRIA
BERÇO DA RENOVAÇÃO

LAR ESPERANÇA

MINHA VIDA DO OUTRO
LADO DA VIDA

ATÉ QUE A MORTE
NOS REUNA

A FILHA DO PECADO

MAIS UMA VEZ É
PRECISO RECOMEÇAR
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GRÉCIA

DESPERTANDO SOB
CHAMAS

DESCOLADO?

CAMINHOS CRUZADOS

um romance no tempo
dos deuses
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A sua melhor companhia está na Editora Ceac: O livro espírita!
EM SINTONIA
COM O AMOR

SIDNEY F. FERNANDES

14x21

192 Pag.

Dissertações

REENCONTRO
SIDNEY F. FERNANDES

14x21 168 Pag.
Dissertações

DÚVIDAS E
IMPERTINÊNCIAS
RICHARD SIMONETTI

14x21

224 Pag.

O CORAÇÃO
EM PALAVRAS
MARIA DE LOURDES
SPADIN

14x18 120 Pág
Contos

ARENA DE CONFLITOS
ORSON CARRARA E
WELLINGTON BALBO

14X21 192 Pag.
Romance

RETRATOS
DO TEMPO
MUNIR ZALAF

Perguntas e Respostas

14x18 120 Pag.
Contos

QUEM TEM MEDO
DA MORTE?

TRÊS ALMAS E
UM DESTINO

RICHARD SIMONETTI

14X21

160 Pag.

Dissertações

QUAL É A SUA?
EDMAR COTRIM

14x21

224 Pag.

JUVENIL

ABAIXO
A DEPRESSÃO

ANTONIO LÚCIO
espírito Luciano
14X21
216 Pag.

Romance
COMO FALAR EM PÚBLICO

SEM DESENCARNAR DE MEDO

GERALDO CAMPETTI e
MÔNICA Z. PEDROSA

14x21 276 Pag.
Entrevistas

UMA RAZÃO
PARA VIVER

RICHARD SIMONETTI

RICHARD SIMONETTI

Autoajuda

14x21 184 Pag.
Dissertações

14x21

174 Pag.

AS MIL FACES DA
REALIDADE
ESPIRITUAL
HERMINIO. MIRANDA

14X21 336 Pag.
Dissertações

FALE CONOSCO

AMOR, SEMPRE
AMOR
RICHARD SIMONETTI

14X21 208 Pag.

Dissertações
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MITOS & VERDADES
Nesta edição o Casa Editorial traz algumas questões
bem comuns em pinga-fogos e que constam em uma
das obras de Richard Simonetti. Será que você também
já teve essas dúvidas?
Tenho o hábito de deixar
uma vela de sete dias acesa
em casa. Informaram-me
que não é bom, pois pode
atrair maus Espíritos. Isso
realmente acontece?
Seria ótimo que a presença ou ausência de maus
Espíritos estivesse subordinada ao fato de acender ou
não uma vela. Influências
espirituais acompanham o
modo de viver dos moradores.
Nunca será demais reiterar que brigas, discussões,
desentendimentos,
vícios, são portas abertas
às incursões das sombras.
Comportamento espiritualizado,convivência fraterna,
exercício do Bem, são trancas espirituais poderosas,
que nenhum assaltante do
Além conseguirá abrir.
Aconselharam-me a fazer uma defumação em
casa para afastar os maus
espíritos. Funciona?
Para eliminar pernilongos
funciona bem. Para afastar
Espíritos impuros é preciso
arejar a casa, espiritualmente, dispondo-se seus moradores aocultivo dos valores
do Bem e da Verdade, à luz
do Evangelho.
Texto extraido do livro:
Dúvidas e Impertinências
do escritor Richard Simonetti.
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