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LANÇAMENTOS
Além do aborto –
Histórias sobre perdão e recomeço
Marília, Cenira e Roseli. Três personagens femininas;
três lindas e comoventes histórias que, em comum, passam pelo trauma do
aborto – imposto ou cometido por livre vontade
Mas, quando se depararam com a realidade da vida além da morte e as
consequências desse gesto, conseguem superar o fato e se redimir, através do amor
e da prática da caridade, seja num ato de adoção ou na doação da própria existência
em benefício do próximo.
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Agendas EME 2022
Editora EME lança as edições 2022 das suas tradicionais
agendas Todo Dia, Chico Xavier e Pão Nosso (permanente).
Com um projeto gráfico mais moderno e uma nova seleção de
frases e textos, todas trazem calendário, agenda de reuniões
diárias e mensais, espaço para anotações importantes, fitilho
(para marcar as páginas) e elástico para um fechamento
melhor, seguro e com muito estilo.
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Das coisas que ouvi
e senti de Jesus
Ana Paula Vecchi

TAMBÉM
NESTA EDIÇÃO
OK!
Li e

gostei

Neste espaço, leitores
comentam obras da EME.
Saiba o que eles acharam
de nossos livros
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14x21 cm • 200 páginas • R$ 36,70
Natanael foi um doutor da lei que
viveu no tempo de Jesus e, assim
como sua esposa Séphora, se
apaixonou por sua doutrina. Agora,
ele vem encantar a todos com suas
narrativas de quando o Mestre viveu na
Terra ensinando e exemplificando o amor
e a mansuetude em Das coisas que ouvi e
senti de Jesus, o livro do mês do CLEME –
o Clube do Livro da EME.
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LANÇAME

Editorial
Olá, tudo bem?
Tanto os que defendem
o aborto quanto os que o
praticam conscientemente
atraem para si os processos
educativos da vida. Assim,
como se poderia reparar
um aborto através do amor?
Somente com o conheci‑
mento profundo do caso, e
normalmente, a necessária
visão do plano espiritual,
é que podemos responder
com segurança a esta per‑
gunta. E é com estes dois
recursos que o espírito Car‑
los Henrique nos conta as
três envolventes histórias
de Além do aborto, roman‑
ce mediúnico psicografado
pelo professor Ângelo Dias.
Conheça mais sobre este
lançamento e fique atento
às outras novidades que a
EME traz nesta edição!
Tenha uma ótima leitura!

Expediente
Leitor EME é um boletim
informativo da Editora EME.
Editor: Arnaldo Divo
Rodrigues de Camargo
Jornalista responsável:
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As respostas das entrevistas
e os artigos assinados são de
responsabilidade de seus autores,
e não refletem necessariamente a
opinião da Editora EME.

Missão, visão e valores
Missão: transformar vidas para
melhor, por meio de conteúdos
que proporcionam crescimento,
evolução e liberdade, baseados
nos princípios espíritas de caridade
e imortalidade da alma.
Visão: ser a mais relevante editora
de espiritualidade, com excelência
em atendimento.
Valores: dedicação – entusiasmo
– profissionalismo – transparência
– responsabilidade social
– espiritualidade.
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O médium

S
ÂNGELO
DIAS

olteiro, natural de Ara‑
guari (MG), no Triângu‑
lo Mineiro, vive atual‑
mente em Goiânia (GO),
para onde sua família se
mudou quando ele era ain‑
da pequeno.
Professor na Universida‑
de Federal de Goiás (EMAC/
UFG), fez bacharelado na
UFG, em Goiânia, e o mes‑
trado e doutorado nos EUA. É
maestro e cantor lírico.

Foi católico até sua adoles‑
cência, quando, desafiado
por uma tia, leu O Livro dos
Espíritos. Hoje, Ângelo traba‑
lha no Posto de Auxílio Espí‑
rita (PAE, Goiânia), atuando
na evangelização de adultos
e no trabalho de orientação
espiritual pela psicografia,
atividade ligada ao Aten‑
dimento Fraterno da Casa.
Além de desenvolver um in‑
tenso trabalho como orador,

Entrevista com o médium
O que o motivou a escrever
Além do aborto?
Como sempre acontece, em
relação aos temas que vêm do
Alto, eu não tenho nenhuma
ideia do que será. Neste caso,
a intuição de começar a ler
sobre o assunto chegou num
doloroso processo de sensibi‑
lização. Foram dias de mui‑
ta angústia e lágrimas, mas a
certeza de que seria um livro
de esperança.
O que o leitor irá encontrar neste romance? Faça-nos
uma resenha.
Como disse na pergunta an‑
terior, é um livro sobre espe‑
rança. O objetivo foi mostrar
que qualquer erro humano é
causado pela nossa ignorância
e que viver nele é ignorância
ainda maior. As histórias apre‑
sentadas pelo Carlos Henrique
são cheias de dor, mas a espe‑
rança cura todas elas. É preciso,
como o título já diz, ir “além
do aborto”, recomeçar, recons‑
truir, ter fé na torrente do amor.
O que o espírito Carlos
Henrique deseja transmitir
aos leitores com esta obra?
O amor cobre a multidão
dos pecados.
Durante a psicografia de
Além do aborto, você teve
contato com os personagens
e com o ambiente da história?
Com personagens, não. Mas
uma das características da mi‑
nha psicografia literária é a
imagética. Enquanto o texto
vai brotando rapidamente, eu

vejo tudo, não como numa
tela, mas mergulhado na cena.
E ao cabo de duas horas, cessa
tudo. Até a próxima sessão.
Alguma coisa mudou na sua
compreensão da vida, durante a
psicografia de Além do aborto?
Simplesmente tudo. Cada livro
que me vem, me transforma com‑
pletamente. E profundamente.
Por que é tão difícil as pessoas entenderem que o aborto é uma prática criminosa,
se todos sabem que no aborto
está se tirando uma vida?
Não saberia dizer. As pes‑
soas cometem delitos de toda
natureza por uma infinidade
de razões que nos cabem a
todos nós, individualmente,
resolver depois. O aborto é só
mais um dos tantos problemas
graves que acumulamos ao
longo das existências, devido
a nossa ignorância. Se pudesse
me arriscar a penetrar nas ra‑
zões do outro, diria que a pró‑
pria concepção de vida, legal‑
mente falando, é falha. O ser
não existe quando nasce, ele
existe quando já está pulsando
lá dentro daquele ventre.
Quando se fala em aborto, sempre temos a figura da
mãe, mas como fica a responsabilidade do pai, que se omite, e dos outros que incentivam esta prática?
É fácil culpar a mãe, porque
parece ter a decisão final. Ledo
engano. Aborto é um processo
envolvendo muitas variantes e
personagens, e no qual, tantas

vezes, a mãe é a que menos
poder de decisão tem.
E quem contrai maior dívida: a mãe que aborta? O médico que pratica o aborto? Ou
as pessoas próximas à mãe
que não lhe garantiram apoio
para aceitar a gravidez?
Cada caso é um caso, mas as
responsabilidades são atribuí‑
das a cada um pelas malhas in‑
falíveis das Leis Eternas, como
ocorre com qualquer de nos‑
sas faltas. Depois, arrependi‑
mento, expiação e reparação,
que é a parte bela da Lei.
Em Além do aborto, as personagens passam a ter consciência do erro praticado.
Quem, através do conhecimento, arrepende-se de ter
abortado, pode resgatar este
erro ainda nesta encarnação?
Assim é com TODOS os
nossos erros. Deus é amor.
Existe no aborto natural influência do espírito reencarnante?
Os abortos naturais ou es‑
pontâneos ocorrem por uma
infinidade de razões de ordem
fisiológica, mas sempre, é cla‑
ro, envolvendo circunstâncias
morais. Pode ser para prova‑
ção dos pais, do espírito, por
gravidez teratogênica (no caso
de ovoides em recuperação),
por recusa da mãe ou do espí‑
rito reencarnante etc. O que é
preciso ter em mente é que as
responsabilidades virão, sim,
bem como as oportunidades
de refazimento.

ENTO EME
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A obra
na capital e no interior do
Estado, é também membro
do Conselho Editorial da Fe‑
deração Espírita do Estado
de Goiás (FEEGO), por onde
lançou dois livros, ambos
ditados pelo espírito Carlos
Henrique que, agora, nos
apresenta Além do aborto.
É sobre este seu novo ro‑
mance que Ângelo Dias
nos fala na entrevista a se‑
guir. Confira:

Para aquelas pessoas que
se envolveram com o aborto provocado, e que nutrem
um certo sentimento de culpa, o que poderíamos recomendar para minimizar nelas
este sentimento?
Como dissemos, “o amor
cobre a multidão de pecados”.
De nada adianta viver na cul‑
pa, seja o que quer que tenha‑
mos feito na vida. Deus espera
de nós a reconstrução do ca‑
minho, o voltar a amar, o
desejo de acertar.
Como o espírita pode contribuir de modo a evitar a legalização do aborto em nosso país?
Busco a voz de Kardec para
esta resposta: ”É pela educação,
mais do que pela instrução, que
se transformará a humanidade.”
E que mensagem você deixaria para quem nos lê agora?
O aborto é um grave proble‑
ma moral, espiritual e social
que, como tantos outros, ain‑
da aflige o espírito imortal. Po‑
rém, como todo delito come‑
tido, é preciso se concentrar
no refazimento, na reparação.
Se o aborto fez parte de seu
passado, não permaneça no
sombrio estado da culpa, que
não leva a nada. Consciência e
refazimento, reparação e pro‑
gresso. Apenas assim reabri‑
remos as comportas do amor
que nós mesmos fechamos
com nossa angústia e autocon‑
denação. Fé e oração, amigos!
A vida espera por nós!

ALÉM DO ABORTO
– HISTÓRIAS
SOBRE PERDÃO E
RECOMEÇO

Romance mediúnico
Romance mediúnico
Romance mediúnico
Romance
mediúnico
Romance mediúnic

og stei

Ângelo Dias • Carlos
Henrique (espírito)
14x21 cm • 288 pp.
R$ 41,90

A

os dezesseis
anos, Marí‑
lia engravi‑
da de seu primo e sua
mãe a obriga a fazer um abor‑
to. Após longo sofrimento, Ma‑
rília perde a vida, deixando sua
mãe vergada pela amargura.
Cenira recorre ao aborto
após ter engravidado por con‑
ta de um estupro. Sentindo-se
culpada, ela se entrega à vida
religiosa. Porém, terá sua fé e
sua crença em Deus abaladas

por uma jovem que chega
ao convento.
Não querendo ter mais filhos,
Roseli comete aborto. Arrepen‑
dida, busca esclarecimento no
espiritismo. Após um encontro
inusitado na casa espírita, per‑
cebe que um novo plano de
vida começa a se delinear.

Trecho da obra

-D

esde o primeiro
dia em que a vi,
ainda uma adoles‑
cente que cometera um ato
impensado, uma voz me sus‑
surrou ao coração que aque‑
la pobre menina amargurada
seria, um dia, a redentora de
uma multidão dos pequeni‑
nos de Jesus.
– Não... reverenda! Eu...
Mas a religiosa prosse‑
guiu, calmamente:
– Ouvi, na acústica de mi‑
nha alma, que a reparação
do ato impensado seria paga
ao cêntuplo, pelo menos até
o dia em que a Justiça Divina
a chamasse a responder por
sua decisão de outra forma
mais contumaz, num futu‑
ro distante.
– Madre... Não posso... Não
estou pronta.
– Sobre isto, Deus o sabe
muito bem, minha filha. E Ele
jamais erra, não é?
Com sua percepção elevada
das coisas do Alto, a Madre
sentiu a presença de mensa‑
geiros do Plano Maior que,
em torno das duas mulheres,
oravam, pedindo forças para

que a trabalhadora abraçasse
sua oportunidade bendita de
emendar, em parte, sua loucu‑
ra da juventude.
Irmã Cenira prorrompeu
em um pranto quase con‑
vulsivo, abrindo cadeias que
estiveram fechadas por uma
eternidade. Não conseguia
falar, mas tudo aquilo vinha
ao encontro de uma intuição
que sempre tivera, e da qual
procurara se afastar, por se
julgar a mais ínfima das cria‑
turas. Atirou-se de joelhos no
chão e enterrou a cabeça no
regaço da Superiora.
A Madre viu, então, uma
chuva de pétalas azuis se der‑
ramando sobre o parlatório.
Entendendo o que se passava,
aconchegou entre as mãos a
fronte da filha espiritual:
– Não vacilarás nunca, filha.
Quem te envia nesta tarefa é
a Mãe do Salvador. Nunca es‑
tarás ao desamparo – pronun‑
ciou com voz alterada, como
se tocada por algo maior que
ela mesma.
Trecho extraído do capítulo
Retomada

O VALOR DAS
EXPERIÊNCIAS
Este livro me ajudou bastante
num momento muito sofrido,
me agregou conhecimento
sobre o espiritismo e me
mostrou outras formas
de ver e pensar sobre a
vida e a nossa existência.
Mônica Giuseppin /
Elias Fausto – SP

PARA FALAR COM DEUS
Determinei para eu mesmo
ler, por três vezes pelo
menos, Para falar com Deus,
além de torná-lo meu livro
de cabeceira! Do primeiro
ao décimo sexto capítulo,
consegui segui-lo com maior
compreensão! Se você
permitir, farei alusão ao
mesmo no nosso próximo
jornalzinho Caminhando
para a luz. Há textos que
vale transcrever por inteiro!
Vou tentar adquirir, pelo
menos, uns dez volumes para
distribuir com pessoas do
meu círculo!
Cícero Benedito Arruda /
Limoeiro-PE
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Receba bem 2022

P

assamos da metade de
2021 e já estamos pen‑
sando em 2022, na es‑
perança de ser um ano real‑
mente novo, retomando a roti‑
na de vida que nos foi negada
nos últimos meses, por conta
da pandemia.
Para fortalecer as energias
positivas de 2022, a Editora
EME preparou as novas edi‑
ções de suas tradicionais agen‑
das com uma seleção especial
de mensagens, textos, pensa‑
mentos e reflexões apresen‑
tados em um projeto gráfico
moderno e prático.
No modelo Todo Dia, você

encontra, a cada página, be‑
los pensamentos e reflexões
de diversos autores que dei‑
xarão seu dia mais inspirado,
tranquilo e confiante. O mes‑
mo acontece com o modelo
Chico Xavier, que também
traz palavras iluminadas, mas
de autoria do saudoso mé‑
dium mineiro.
Os dois modelos apresen‑
tam as versões luxo e espiral
de capa dura com encaderna‑
ção no sistema wire-o (onde
o suporte espiralado é feito
de aço). E a Todo Dia ainda
apresenta uma incrível versão
de bolso!

Inserida no time de agendas
este ano, a Pão Nosso também
está com sua edição 2022 re‑
novada, com uma nova sele‑
ção de frases e textos, mas con‑
tinua sendo permanente, com
um dia por página. Por não ter
datas, este tipo de agenda per‑
mite iniciar a utilização dela
em qualquer momento do ano.
Uma mais linda que a outra,
todas as edições 2022 apre‑
sentam calendário, agenda
de reuniões diárias e mensais,
espaço para anotações impor‑
tantes, fitilho (para marcar as
páginas) e elástico para um fe‑
chamento melhor.

Além disso, por ser a única
editora espírita com parque
gráfico próprio, a EME pode fa‑
zer para você, para seu centro
espírita, sua instituição ou em‑
presa, uma agenda totalmente
personalizada, com capa espe‑
cial com imagem a sua esco‑
lha! Nesta agenda personaliza‑
da de 2 até 32 páginas iniciais
podem trazer os dados de suas
atividades e o que mais quiser
divulgar. E tudo isso com o pre‑
ço bem mais em conta!
Comece bem 2022: Escolha
o modelo de agenda que mais
lhe agrada e presenteie familia‑
res, amigos – e a você mesmo!
Agenda Todo dia

Wire-o, capa dura, elástico, fitilho, uma página por dia
com belos pensamentos e reflexões
13,5x18,5 cm • 368 pág.

Agenda Chico Xavier

Wire-o, capa dura, elástico, fitilho, uma página por dia
com mensagens e textos do querido médium mineiro
13,5x18,5 cm • 368 pág.

Agenda Pão Nosso

Wire-o, capa dura, elástico, fitilho, páginas sem datas, que
nos permite iniciar a utilização da agenda em qualquer
momento do ano
13,5x18,5 cm • 384 pág.

DESTAQUE DO CLEME

H

elen Exley é uma
editora londrina que
fundou uma das mais
conhecidas marcas do mun‑
do de gift-books (traduzido do
inglês, “livros de presentes”,
edições decoradas de forma
luxuosa e que devem ser dis‑
tribuídos em vez de lidos pelo
comprador) e que já venderam
milhões de exemplares.
Do alto de seus 78 anos ela
afirmou: Os livros podem ser
perigosos. Os melhores devem ser rotulados como “Isso
pode mudar sua vida”.
Helen está coberta de razão.
Qualquer livro pode mudar
sua vida. Um livro espírita, en‑

tão, pode mudar muito mais!
Agora imagine um livro es‑
pírita que fale sobre quão gi‑
gante era o magnetismo que
Jesus emanava!
Pois este é o foco do roman‑
ce Das coisas que ouvi e senti
de Jesus. Psicografado pela mé‑
dica Ana Paula Vecchi e ditado
por Natanael que divide com
o leitor suas recordações sobre
o Mestre Nazareno, enchendo
nosso coração de esperança,
nutrindo um grande desejo de
seguir seus passos e de nos
transformar em novas criaturas.
Das coisas que ouvi e senti
de Jesus é o livro do mês do
CLEME, o Clube do Livro EME

que, seguindo a filosofia
da EME de ampliar os
sentidos da vida, oferece
muitas vantagens a seus
associados, como lançamentos
com preços muito atrativos –
no mínimo, 70% de desconto
– uma excelente assessoria na
escolha do tipo de livro, por
gênero e assunto e você pode
escolher os livros que deseja
receber! Mas o grande diferen‑
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cial é que mantemos todos os
livros do catálogo a preços pro‑
mocionais durante todo o ano.
Para
maiores
informa‑
ções, fale conosco através do
WhatsEME, o Zap Zap da EME:
19 9 9983-2575
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