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Em meio a uma crise sem precedentes na humanidade, os dois estão
unidos nessa obra para fazer um convite: meditar sobre a existência. A
pandemia que se espalhou sobre o planeta, atingindo a espécie humana –
e somente ela –, nos obriga, no mínimo, a uma pausa para reflexão. A uma
reflexão sobre o que de fato é essencial. Como colocar-se na existência
neste momento? Temos de admitir que não estávamos preparados para tal
situação. Ninguém! Mas nela estamos como humanos e é a partir desta
condição que podemos refletir. E o que temos na humanidade que possa
nos ajudar a pensar sobre a existência? Se por um lado as ciências da
saúde estão trabalhando arduamente para apresentar possibilidades de
ajuda, por outro é necessário que cada qual também descubra ou
redescubra a pergunta pela existência a partir de seu modo de sentir e
pensar, de sua cultura, de sua tradição. (Trecho do prólogo)
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A redescoberta da existência

- Anselm Grün é muito lido pelo público geral, tanto como desenvolvimento pessoal como profissional. O autor já vendeu
aproximadamente dois milhões de livros no Brasil. Vários deles figuraram na lista dos mais vendidos, como: A sabedoria dos monges na
arte de liderar pessoas, Estabelecer limites respeitar limites, A arte de ser mestre de si mesmo para ser líder de pessoas, Cada pessoa tem
um anjo, Jesus como terapeuta e O céu começa em você;
- Monja Coen é uma das mais conhecidas, lida e respeitada líder espiritual no Brasil. Suas palestras, vídeos e podcast são muito
procurados e seus livros estão na lista dos mais vendidos;
- O leitor brasileiro está cada vez mais lendo literatura de não ficção de boa qualidade, como leitura de entretenimento e
desenvolvimento pessoal;
- A pandemia continua fazendo as pessoas repensarem suas prioridades, valores, hábitos e atitudes.

ARGUMENTOS DE VENDA:

AÇÕES DE MARKETING:

-- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;
- Divulgar nas redes e com os contatos da autora;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;
- Marcador;
- Expositor para PDV;
- Live de lançamento;
- Banner para os sites.



Hoje em dia, as coisas ligadas ao tempo envelhecem muito mais rápido
do que antes. Elas decaem rapidamente naquilo que é passado e fogem
à atenção. O presente se reduz à ponta da atualidade. Assim, o mundo
perde algo de sua duração. A causa do encolhimento do presente não
é, como se assume equivocadamente, a aceleração. Antes, o tempo,
como uma avalanche, lança-se adiante, porque ele não tem mais uma
parada. Aqueles pontos do presente entre os quais não existiria
nenhuma força gravitacional e nenhuma tensão, pois são meramente
aditivos, desencadeiam a ruptura do tempo, o que conduz ao
aceleramento sem direção e sem sentido.

Favor fechar os olhos
Em busca de um outro tempo

BYUNG-CHUL HAN
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Favor fechar os olhos

- O autor é muito conhecido e lido no Brasil, especialmente, pelo seu best-seller, A sociedade do cansaço;
- Enquanto aborda o tema desse ensaio – o tempo –, o autor propõe uma reflexão sobre a percepção desse
em um contexto marcado predominantemente pelo consumo e pelo excesso de informação;
- O título da obra é uma provocação, pois nos pede para fazer algo praticamente impossível nestes tempos
de superestímulos. 

ARGUMENTOS DE VENDA:

AÇÕES DE MARKETING:

- Possibilidade de live/vídeo/curso de divulgação com o tradutor Lucas Machado;
- Propor venda conjunta com a obra Sociedade do cansaço (do mesmo autor de...);
- Divulgação com influencers;
- Envio de e-mail marketing para toda base de contatos;
- Envio do release para toda imprensa;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;
- Banner para os sites.



Na condição de história secular da ideia do diabo, essa obra é uma
daquelas que só poderia ter sido pensada e escrita após meados do
século XVIII. Porém, ela também é sensível para a profundidade e
amplitude da história cristã de salvação, no âmbito da qual Satanás
viveu, se moveu e teve sua existência. É de se esperar que essa
nova biografia do diabo, de alguma maneira, contribua para
reconduzi-lo ao lugar central que ele ocupou na história intelectual
ocidental durante a maior parte dos últimos dois mil anos e para o
reconhecimento do papel crucial que ele teve e continua
desempenhando na história de todos nós.

O diabo
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O diabo

- O autor é referência no tema entre os especialistas;
- O tema volta a ocupar espaço no mundo moderno encantado, que é um dos muitos lugares em que a espiritualidade ocupa
o espaço entre o que é real e o que é irreal. Este é o domínio da fé, que é uma questão de escolha – a crença e a descrença
são premeditadas. Acreditar ou não no diabo agora é uma escolha. Nem sempre foi assim. Durante a maior parte dos
últimos dois milênios, simplesmente não foi possível acreditar no diabo no Ocidente, mais do que acreditar em Deus;
- Uma obra ainda atual, que foi escrita no séc. XVlll;
- Um texto que fala sobre a salvação.

ARGUMENTOS DE VENDA:

AÇÕES DE MARKETING:

-- Campanha de divulgação voltada ao autor e apontando o contexto histórico;
- Resenha crítica feita por um especialista e publicada no site da Editora;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;
- Divulgação para a base de e-mail marketing.





ANTÔNIO SAGRADO BOGAZ E JOÃO HENRIQUE HANSEN

Conhecer a Missa que celebramos

Conhecer o Ano Litúrgico que vivenciamos

Conhecer o Creio que professamos

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.

PE. RODRIGO ARNOSO, CSSR E PE.THIAGO FACCINI PARO

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.

OSCAR MALDONADO

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 semna. Ela deve envolver completamente a vida na comunidade na qual nos encontramos.



- 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.

ARGUMENTOS DE VENDA:

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.



Ao paradigma moderno do ser humano como dono e senhor
(dominus) com poder de dominação sobretudo dos povos, da
natureza e da própria vida, apresentaram o paradigma do irmão e
da irmã (frater) de todos os seres da natureza e especialmente
entre os seres humanos. Vivendo juntos na mesma Casa Comum
com uma fraternidade universal e um cuidado de uns para com os
outros, podemos fundar uma biocivilização, um mundo no qual a
vida e não o lucro está no centro de tudo. Então teremos um futuro
garantido de justiça, de paz e de profunda humanidade. Este é o
propósito desse livro: um doloroso parto da Mãe Terra. (Trecho da
obra)

O doloroso parto da Mãe Terra 
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O doloroso parto da Mãe Terra 

- O autor, que é ativo nas redes sociais e tem um elevado número de seguidores, possui muitos leitores fidelizados;
- A pandemia recolocou algumas preocupações e urgências para cientistas, educadores, ecologistas e formuladores
de políticas para o meio ambiente;
- A situação pandêmica atual também deu um sentido de urgência para a discussão dos valores da sociedade atual,
como consumo, produção sustentável, formas de organização das cidades etc.;
- A vitória de partidos com preocupação ambiental, especialmente nos EUA, recolou o clima no centro do debate
mundial.

ARGUMENTOS DE VENDA:

AÇÕES DE MARKETING:

- Material de divulgação para as redes sociais do autor;
- Pesquisa e contato com grupos e organizações de consumo conscientes para divulgação;
- Divulgação para os grupos de WhatsApp específicos;
- Divulgação para a base de e-mail marketing.



CONHEÇA TODOS OS LIVROS NO SITE:
WWW.VOZES.COM.BR

http://vozes.com.br/

