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A história de um grupo que se movimenta em luta social pelo acesso e defesa de
direitos sociais e contra a opressão dos menos favorecidos e das minorias que
se encontram em contextos de maior vulnerabilidade não pode e não deve cair
no esquecimento das gerações. Os acontecimentos e movimentos precisam se
manter vivos na memória, não apenas daqueles que vivenciaram a realidade
factual, mas também viver na memória de seus descendentes, dos porvindouros
e herdeiros de consequências, medos, desafios, lutas e conquistas sólidas
gestadas na peleja, no enfrentamento e na resistência permanente aos
opressores. Não permitir o esquecimento dos acontecimentos históricos que
fomentaram barbáries contra seres humanos em desvantagem social, seja pelo
motivo que for, é resistir e se manter conscientemente firme para que a
incivilidade e a bestialidade da violência social nunca mais venham a se repetir.
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A inclusão menor e o paradigma da distorção

- A atualidade da obra. Vivemos em meio a um “paradigma da distorção” – especialmente, nas redes sociais. Nos
acostumamos a produzir e reproduzir imagens de variados sentidos, sem dar-nos conta que essas imagens carregam
perversos significados de exclusão, marginalização e genocídios.
- A "inclusão menor” se configura como uma força contrária potente ao “paradigma da distorção”, uma vez que mostra que
a diferença não é apenas de alguns que são apontados como diferentes pela sociedade. Conforme Sílvia aborda na obra, a
diferença é um tributo próprio da espécie humana. “A diferença é de todos nós, portanto, somos todos igualmente
diferentes”, cita.

ARGUMENTOS DE VENDA:

AÇÕES DE MARKETING:

- Live de lançamento com a autora;
- Envolvimento da autora e institutos especializados na divulgação e produção de conteúdo;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de whatsapp;
- Divulgação para a base de e-mail marketing.



A partir do ano 1250 após o nascimento do Senhor, esse livro foi, durante os
quinze anos seguintes, revelado por Deus a uma irmã, que foi uma virgem
santa em sua vida e pensamento. Ela serviu a Deus com grande devoção, em
simplicidade humilde, em profunda humilhação por mais de quarenta anos, e
seguiu de modo inabalável e irrestrito a luz e os ensinamentos da Ordem dos
Pregadores e, dia após dia, fez progressos e se aperfeiçoou diariamente.
Esse livro, porém, foi organizado e escrito por um frade da referida ordem, e
muitas coisas proveitosas sobre muitos temas estão nele escritas, reunidas
no índice. Deves lê-lo nove vezes com fé, humildade e devoção.
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Revelações ou a luz fluente da divindade

- A importância da autora como pensadora e mística – ao lado de Marguerite Porete (1260-1310), Gertrudes de Helfta
(1256-1302) e Hildegard de Bingen (1098-1179), entre outras – compõem um vigoroso grupo de mulheres que
revolucionaram a mística cristã no início do segundo milênio;
- A busca por textos da espiritualidade clássica. A Coleção Clássicos da Espiritualidade tem ótimas vendas;
- O lugar da fala da mulher na mística na Igreja. Matilde abraçou sua feminilidade como um sinal de sua liberdade diante do
poder masculino na Igreja.

ARGUMENTOS DE VENDA:

AÇÕES DE MARKETING:

- Divulgação na série do YouTube: Místicos Medievais;
- Divulgar a obra nos movimentos de redescoberta das místicas cristãs;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de whatsapp;
- Divulgação para a base de e-mail marketing.



A noção de espiritualidade comporta acepções diferentes. O título de nosso
caderno anuncia bem o tom; desejamos desmistificar o termo e retornar ao
sentido universal dessa dimensão encontrada em todas as tradições de
sabedoria. Portanto, não devemos confundir espiritualidade com religião,
esoterismo ou espiritismo. A espiritualidade remete a uma experiência de
despertar que purifica o que nos impede de ver e de amar, que revela a
coerência que sustenta a realidade e que conduz a uma conexão profunda
com tudo o que vive.
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Na vida o poder é detido por quem sabe usar a eloquência, capaz
de tratar de temas variados, sendo um expert sobre tudo e sobre
todos. Você com certeza já o encontrou por aí. Por que algumas
pessoas são tão convincentes e outras não? A dialética, que vem da
palavra grega composta “dialegein”, significa primeiramente a arte
de “trocar palavras”, de dialogar. O objetivo deste livro é permitir
chegar a convencer seu interlocutor por meio da dialética.
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Cadernos de exercícios de espiritualidade simples
como uma xícara de chá & Cadernos de exercícios
para convencer facilmente em qualquer situação

- A ótima aceitação da coleção "Caderno de Exercícios", que no Brasil já vendeu mais de 1 milhão de exemplares;
- O preço, que possibilita a compra de vários exemplares e por impulso;
- A indicação de psicólogos como complemento terapêutico;
- Quem começa a usar, compra toda a coleção.

ARGUMENTOS DE VENDA:

AÇÕES DE MARKETING:

- Campanha de divulgação nos PDV’s e materiais promocionais;
- Marcadores;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de whatsapp;
- Divulgação para a base de e-mail marketing.



Ho’oponopono é um método ancestral transmitido pelos
curandeiros havaianos. Praticar ho’oponopono significa nos
tornarmos livres de tudo aquilo que atrapalha e trava,
significa também nos libertarmos de todos os fardos que
nos sobrecarregam graças à repetição das frases: sinto
muito, me perdoe, sou grato e te amo.

Ho’oponopono – Um método
simples e eficaz para nos libertar
do peso da memória
LAURENCE DUJARDIN

ISBN: 9786557130322
Número de páginas: 184 
Dimensões: 13,7 x 21 cm



Ho’oponopono – Um método simples e eficaz
para nos libertar do peso da memória

- A grande aceitação hoje desta antiga prática havaiana ao trazer prosperidade, saúde, paz e outros benefícios para quem a
utiliza;
- As boas vendas dos livros anteriores de Ho´oponopono;
- Vários grupos e influenciadores indicando esta prática;
- Oferta de seminários, eventos e cursos popularizaram esta prática.

ARGUMENTOS DE VENDA:

AÇÕES DE MARKETING:

- Campanha de divulgação nos PDV’s;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de whatsapp, mostrando que é um livro para o dia a dia, com uma
abordagem diferenciada nas redes sociais;
- Trabalhar nas artes e divulgações a parte gráfica (livro com capa dura);
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de whatsapp;
- Divulgação para a base de e-mail marketing.
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