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Resumo 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 profundi-
dade 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.



Quem compra esse livro?
- Professores e estudantes de Teologia e Ciências
da Religião;
- Medievalistas;
- Autodidatas.

Philip C. Almond é professor emérito de religião
da Universidade de Queensland, Austrália.

Sobre o autor:



Argumentos
de venda:

- 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. Acre-
ditar 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.



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.
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