
 

 

Tocante, esclarecedor, consolador… 
É assim o livro “Palavras para a Alma” de Ana Tereza Camasmie, doutora em 

psicologia clínica, mestre em filosofia, psicoterapeuta, escritora, oradora e 
comunicadora  

 
Sempre vibrante e acolhedora, Ana Tereza Camasmie encanta a todos com seu 
carisma e facilidade de expressão de ideias em suas palestras e agora em seu 
livro Palavras para a alma recém-publicado pela Infinda. 
 
Composto por 37 capítulos objetivos e práticos, o livro aborda temas sempre 
atuais e importantes como: ansiedade, apego, orgulho, raiva, afetividade, alegria, 
maternidade, saúde, perdão, amor, alegria, sofrimento. 
 
A grande experiência profissional e a ampla formação acadêmica da autora 
consolidam-se em uma obra pragmática que consola, enseja reflexão e orienta. 

 
A possibilidade de unir dois amores: espiritismo e psicologia. Espiritismo que trago de 
berço e psicologia que se configurou como minha ocupação profissional. Ambos se 
constituem de territórios muito bem definidos e preocupados em cuidar, cada um com 
seus contornos. 

 
Além de toda a sua qualificação ímpar, a autora faz uso de sua vivência particular 
em muitos dos temas abordados, tornando-os emocionantes. 
 

A humildade nasce não da fraqueza da alma, ou de qualquer coisa parecida com 
impotência. Pelo contrário! É preciso ter muita força para nos entregar a Deus e dizer, do 
fundo de nossos corações: “Sim. Obrigado, Senhor. Seja feita a sua vontade”. 

 
Palavras que transformaram a alma da autora são agora compartilhadas com os 
leitores no envolvente Palavras para a alma. 
 
SOBRE A AUTORA 
Ana Tereza Camasmie [Rio de Janeiro, RJ, 1964] 
É doutora em psicologia clínica pela Universidade Federal Fluminense (UFF), 
mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
e psicoterapeuta desde 1990. Formada em constelação familiar pelo Iralem, no 
Rio de Janeiro, realiza atendimentos e é docente de seus cursos de formação. 
É autora do livro “Psicoterapia de Grupo” na perspectiva fenomenológico-
existencial, colunista da revista “Iluminar” do Instituto Espírita do Amor, de Minas 
Gerais, e apresentadora do programa de rádio “Palavras para a Alma”. 
Atualmente é responsável pela capacitação de coordenadores no Centro Espírita 
Tarefeiros do Bem, no Rio de Janeiro, e faz palestras espíritas em vários 
congressos brasileiros. Nasceu em família espírita. É casada, mãe de três filhos, 
gosta de fazer cerâmica e cuidar de plantas. 
 
SINOPSE 
Consolo, reflexão e orientação. Tocante e suave, esta obra desvela um melhor 
porvir para a existência de cada um. Ansiedade, apego, culpa, medo, raiva, 
saúde, perdão, amor, alegria, sofrimento e outros temas importantes são 
abordados em seus 37 capítulos objetivos, trazendo uma visão abrangente dos 



 

 

desafios de todo o ser humano. A grande experiência profissional, a ampla 
formação acadêmica e a marcante vivência da autora consolidam-se em uma 
obra pragmática que une os conhecimentos da psicologia, da filosofia, da 
psicoterapia e do espiritismo. “Palavras para a Alma” é um legado de amor para o 
espírito imortal que todos somos. Palavras que transformaram a alma que agora, 
com muito amor, passa-as adiante. Transforme-se com essas palavras para a 
alma, palavras para a sua alma! 
 
DIFERENCIAIS DA OBRA E DA AUTORA 
– conteúdo consolador, fundamentado e prático 
– linguagem de fácil entendimento, emocionante e persuasiva 
– capítulos curtos, objetivos e abrangentes 
– temas importantes abordando todos os âmbitos: físico, mental, emocional e 
espiritual 
– assuntos variados envolvendo: família, relacionamento, vício, virtude, morte, 
sofrimento, evangelho, animais, saúde, comportamento 
– argumentação apropriada também para público não espírita 
– profissional com extensa formação nas áreas psicológica, filosófica e 
terapêutica 
– autora com grande experiência profissional e pessoal na abordagem e solução 
dos temas 
– palestrante com crescente participação em grandes eventos 
– apresentadora de programa no rádio 
– obra com produção superior, acabamento de qualidade, diagramação moderna, 
bela e prática em duas cores 
– livro com caracteres próprios para ser presenteado 
– preço justo e atrativo 
 
FICHA TÉCNICA 
– título: Palavras para a Alma 
– autoria: Ana Tereza Camasmie 
– editora: Infinda 
– gênero: autoconhecimento 
– temas: espiritismo, psicologia, comportamento, reflexões, família, 
evangelho 
– ISBN: 978 85 92968 03 8 
– tamanho: 15,7×22,5×1,8 cm 
– páginas: 288 
– peso: 422 g 
– preço: R$ 39 
 
PARA SABER MAIS 
– amostra digital: http://www.infinda.com/amostra/palavras 
– palestras da autora: https://www.youtube.com/anaterezacamasmie 
– programa de rádio “Palavras para a Alma”: https://bit.ly/2Rs3EBu 
 
ASSESSORIA DE IMPRENSA 
– assessoria@infinda.com 
– 17 9 8817 9801 [WhatsApp]  
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