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O mundo que sairá do Covid-19 seguramente não será o mesmo. O confinamento social, por mais duro que
tenha sido, nos permitiu muitas reflexões e decisões de como devemos operar grandes mudanças para que
não se repita o que estávamos vivendo: uma acumulação absurda de riqueza em poucas mãos e grande
parte da humanidade padecendo pobreza, fome e miséria. Esta situação é consequência da forma como
resolvemos viver nos últimos três séculos. Sentíamo-nos como donos da natureza, explorando-a

ilimitadamente, esquecendo que somos parte dela.

Foi então que muitos ecologistas, pensadores e especialmente o Papa Francisco nos deram preciosas
contribuições para salvar a vida em nosso planeta. 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)



Leonardo Boff (1938) foi por mais de 20 anos professor de Teologia
Sistemática no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis e
posteriormente professor de Ética, Filosofia da Religião e de Ecologia
Filosófica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi também

professor-visitante em várias universidades estrangeiras. Por muitos
anos coordenou as publicações da Editora Vozes, especialmente a
obra completa de C.G. Jung. É membro da Iniciativa Internacional
Carta da Terra, da qual é um dos corredatores. Em 2002 foi galardoado 

Sobre o autor:

pelo Parlamento Sueco com o Prêmio Nobel Alternativo da Paz por associar ecologia com justiça social e
espiritualidade. Boff já escreveu mais de cem livros, na sua maioria publicados pela Editora Vozes, vários
ligados diretamente à ética como Ética e moral (2003); Ethos mundial (2000), Ética da vida (2009); Virtudes para
um outro mundo possível (obra em 3 vols.: 2005-2006) e temas de ecologia, entre os quais se destaca Ecologia:
grito da Terra – grito dos pobres (2015); Opção Terra (2009); Cuidar da Terra – proteger a vida (2010); O Tao da
Libertação: explorando a ecologia da transformação, escrito com o cosmólogo Mark Hathaway (2012).



Quem compra esse livro?

- Leitores do autor;

- Ecologistas;

- Leitores que buscam acompanhar temas atuais, como: ecologia, meio ambiente, aquecimento

global, valores universais etc.;

- Professores, pesquisadores e formuladores de políticas sobre meio ambiente;

- Cientistas que estudam e fomentam o cuidado com a terra para combater o aquecimento global;

- Todos os que buscam rever os valores, hábitos e costumes não sustentáveis da nossa sociedade.
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Argumento de venda:

- 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.
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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.
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Acompanhe todos os lançamentos no site:

www.vozes.com.br

http://vozes.com.br/

