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Conhecer a Missa que celebramos
Antônio Sagrado Bogaz e João Henrique Hansen
Ficha técnica:
ISBN: 9786557130230
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,4 cm
96 páginas
Quando nos aproximamos do altar e partilhamos o Corpo e o Sangue do
Senhor, acolhemos em nós seus bens mais elevados: a força, o perdão, a
misericórdia, a partilha e a solidariedade. Deus divino nos oferta, nas
espécies eucarísticas consagradas, sua vida plena, sua humanidade e
sua divindade. Tal mistério contemplamos, celebramos e vivemos. A
ceia eucarística é a oferenda divina partilhada entre todos os povos;
melhor, com cada irmão. Vamos navegar nas águas profundas desse
grande mistério humano-divino que renova nossa vida e transforma a
história.



Conhecer o Ano Litúrgico que vivenciamos
Pe. Rodrigo Arnoso, CSSR e Pe. Thiago Faccini Paro
Ficha técnica:
IISBN: 9786557130223
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,6 cm
144 páginas

Conhecer o que celebramos nos ajuda a nos encantar ainda mais
pela fé que recebemos pelo batismo. Que o conhecimento e a
celebração do Ano Litúrgico, por meio das diversas ações
litúrgicas da Igreja, nos permitam encontrar com aquele que,
assumindo a nossa própria carne, não poupou sequer sua própria
vida, para que por meio dele recebêssemos a verdadeira vida.



Conhecer o Creio que professamos
Oscar Maldonado
Ficha técnica:
ISBN 9786557130247
Dimensões: 21 x 13,07 x 0,4 cm
96 páginas

Esse pequeno livro se destina a todas as pessoas que desejam
aprofundar a sua fé, começando pelo convite: “Conhecer o Creio que
professamos”. Trata-se de um itinerário que procura elencar elementos
históricos da profissão de fé; aspetos teológicos e, finalmente,
indicações práticas. É um convite à reflexão e um auxílio no importante
testemunho de vida, uma vez que a fé não pode ser uma tarefa realizada
apenas a cada final de semana. Ela deve envolver completamente a vida
na comunidade na qual nos encontramos.



Quem compra a Coleção
Formação Cristã?
- Lideranças cristãs católicas
em geral;
- Catequistas;
- Membros da equipe de
liturgia;
- Padres;
- Estudantes de Teologia,
especialmente, dos cursos de
formação de leigos;
- Leitores cristãos católicos
cultos que cultivam seu
conhecimento e fé de forma
pessoal.

Argumentos de
venda:
- Uma coleção pensada e escrita
para as lideranças e leigos cultos;
- O conteúdo foi desenvolvido por
especialistas, de forma didática e
prática;
- A lacuna que existe no mercado
de obras feitas especialmente
voltadas para este leitor;
- A volta do investimento da Igreja
na formação das suas lideranças e
seus fiéis (qualidade e não
quantidade);
- A campanha de marketing que
será desenvolvida junto às dioceses
e paróquias.

Ações de
marketing

- Serão oferecidas
formações específicas
para líderes: catequistas
e leigos, por exemplo;
- Trabalho direto com as
dioceses;
- Proposta de série de
lives para cada obra;
- Divulgação nas redes
sociais e para os grupos
de WhatsApp;
- Divulgação para a
base de e-mail
marketing.



Acompanhe todos os lançamentos no site:

www.vozes.com.br

http://vozes.com.br/

