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Um romance no 
Principado de Kiev
Obra psicografada pela médium Mônica Dabus apresenta 
reflexões sobre a doutrina espírita e ganha lançamento

A Kiev russa do século X, 
no leste europeu, am-
bienta o livro “Laços de 

Amor – Um Romance no Prin-
cipado de Kiev”, psicografado 
pela médium Mônica Dabus 
por meio da mentora espiritual 
Liz e lançado pela Ceac Edito-
ra. A obra, a quarta de série de 
seis a serem escritas, será lan-
çada a partir de domingo, 4/6, 
em sessões de autógrafos com 
a presença de Mônica até terça-
feira (9/6), no Centro Espírita 
Amor e Caridade (Ceac).

O livro relata a história 
de um grupo de espíritos que 
reencarnaram na Terra para 
difundir o Evangelho de Cristo 
no Principado de Kiev. Entre 
os personagens principais, es-
tão a princesa Olga Prekrasna, 

membro da dinastia Rurik, e 
seu neto, Vladimir, que conse-
guiu consolidar a Igreja Orto-
doxa Grega para a um territó-
rio de dimensões continentais, 
além das fronteiras de Kiev, no 
final daquele século.

“Por suas virtudes, Olga 
foi canonizada, tornando-se a 
primeira santa russa do mun-
do. O mesmo aconteceu mais 
tarde com Vladimir”, pontua a 
médium, que já lançou outros 
três livros da série: “Grécia - 
Um Romance no Tempo dos 
Deuses (2013)”, “França - Um 
Romance no Tempo dos Cáta-
ros (2015)” e “Os Druidas - No 
Limiar da Era Cristã (2015)”.

NOVAS CHANCES
Membro da diretoria do 

Ceac, Mônica conta que as 
obras trazem aspectos histó-

ricos significativos de épocas 
muito distantes da atual, o que 
permite uma reflexão sobre a 
influência dos espíritos na vida 
humana pelo atravessar dos 
séculos.

“O pano de fundo são os 
fatos históricos. A partir deles, 
as histórias que se desenrolam 
mostram que, a cada reencar-
nação, há novas possibilidades 
de agregar valores morais e 
intelectuais, embora dependa 
do livre arbítrio a velocidade 
com que se caminha em dire-
ção a um futuro de felicidade e 
amor”, salienta.

Segundo ela, os persona-
gens principais dos livros per-
tencem a uma mesma família 
espiritual e são ligados durante 
muitos séculos por laços de 
afinidade, reencarnando e for-
mando grupos familiares lu-

gares diferentes ao longo dos 
séculos.

“A série nos permite ver a 
evolução de cada espírito, que 
nem sempre ocorre de maneira 
muito assertiva. Uns acabam 
tropeçando mais, outros rea-
lizam mais as tarefas para os 
quais foram programados”, 
assinala.

TRABALHO E TRAJETÓRIA
Com cerca de 30 mil 

exemplares vendidos, a escri-
tora ingressou no Movimento 
Espírita em 2001 e, em 2003, 
passou a desenvolver ativida-
des mediúnicas. Após receber 
um “convite” para as escrever 
histórias que a mentora espiri-
tual contaria, hoje psicografa 
livros por meio de imagens 
mentais, trabalhando com 
metodologia rígida, sempre 

TISA MORAES

Prefeitura cria 
projeto cultural 
#TamoJunto 

A Prefeitura de Bau-
ru está implantando 
projeto #TamoJunto 

para levar lazer e cultura 
aos bairros. 

A primeira ação será sá-
bado, 3/6, na Praça Alcides 
Pasquarelli (rua José Pe-
reira, quadra 1, Redentor/ 
Carolina).

A programação inclui 
apresentação de dança 
do ventre às 18h, músi-
ca com Lucas Eduardo às 
18h30, Banda Cultura às 

Ideia é movimentar 
regiões distantes do 
Centro a partir deste 
sábado no Redentor

19h, Casa do Forró às 20h 
e banda Kabu às 20h30. A 
programação terá sequên-
cia no dia 17/6 quando o 
projeto chegará ao Jardim 
Nicéia, na Praça do Rotary.

Sarau Italiano: opção literária para marcar noite dedicada ao país

A amor à literatura não 
conhece fronteiras 
– e nem nacionali-

dades. Uma prova é a rea-
lização, hoje, Dia da Re-
pública Italiana, do Sarau 
Italiano organizado pelo 
grupo Versos no Canto.

“Teremos, além de de-
clamações de poesias em 
italiano, também a exibição 
de um documentário sobre 
os imigrantes”, conta Maria 

JOÃO PEDRO FEZA

Grupo se mobilizou 
e, assim, garantiu 
evento neste Dia 
da República

José Ursolini – integrante 
do grupo.

“E ainda haverá a par-
ticipação da cantora Dir-
ce do Ó e do grupo Baila 
Comigo, da Universidade 

Aberta à Terceira Idade da 
USC, com apresentação de 
tarantela, dança popular 
italiana”. A entrada é fran-
ca e o jantar italiano da 
noite, opcional. 

Edilaine Dantas, Maria José
Ursolini, Júlio Paes, Yohanna Paes, 
Mari Seabra, Rafaela Costa, Luiz 
Seabra, Rosana M.Souza, Silvia 
Barduzzi e Jéssica Mariah

Divulgação

SERVIÇO
Sarau Italiano em Bauru: 

2/6, hoje, às 20h, no Espaço 
Brasil (avenida Nações Uni-
das, 20-50). Informações: 
(14) 3206-0244.  

O livro “Laços de Amor – Um Romance no Princi-
pado de Kiev” será lançado neste dia 4 de junho, às 

9h, no Ceac, que fica na rua Sete de Setembro, 8-30, Cen-
tro. No dia 5, às 20h; dia 6, às 15h; dia 7, às 20h; dia 8, às 
15h e dia 9, às 20h; a escritora também permanecerá no 
local para autografar exemplares e recepcionar amigos e 
interessados na obra. Ao longo da semana de lançamento, 
o livro será comercializado a preço promocional de R$ 
20,00. Nas livrarias, custará R$ 32,00. Toda a renda obtida 
com as vendas será destinada à manutenção das atividades 
do Ceac. A entrada é gratuita. (14) 3366-3232.

Serviço

Obra de Mônica 
Dabus relata a 
história de grupo 
de espíritos que 
reencarnaram 
para difundir o 
Evangelho no 
leste europeu

MAIS HOMENAGEM
No Rio, Cristo ganhará 
as cores da Itália por 
uma hora hoje à noite

das 8h às 11h, de segunda a 
sexta-feira, em lugar isolado e 
apropriado. “Nesse processo, a 
cada livro, são feitas inúmeras 
revisões com a mentora espiri-
tual. Tive também que estudar 
e ir a alguns países, para que a 

recepção se tornasse mais fácil, 
para facilitar minha compreen-
são sobre o que estava sendo 
contado”, diz, adiantando que 
o tema da próxima obra será o 
Egito faraônico de 2700 antes 
de Cristo. 
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