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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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Sobre a autora:

Matilde nasceu no arcebispado de Magdeburg, em 1210. Ainda beguina, entre 1250 e 1265 escreveu
“A luz fluida da divindade”, composta de sete livros escritos em duas partes desiguais e
diferenciadas: o último foi escrito no mosteiro de Helfta, depois da morte de Henrique de Halle, seu
confessor dominicano. Não se sabe muito sobre a biografia de Matilde de Magdeburg. Sabe-se que
nasceu, provavelmente, em família nobre, e por volta de 1230 deixou sua família para se juntar a um
grupo de beguinas, mulheres que, sem pertencer a uma ordem religiosa, viviam em uma
comunidade dedicada à oração e ao serviço para os pobres. Passou muitos anos com elas, até que a
perseguição das beguinas pelas autoridades religiosas, as críticas e ameaças devidas ao seu
trabalho e alguns problemas de saúde obrigaram Matilde a refugiar-se, por volta de 1270, no
convento de Helfta, habitado por freiras cistercienses e lar de outras escritoras, como Gertrudes a
Grande e Matilde de Hackeburn.



Público-alvo:
- Leitores de espiritualidade e mística clássica;
- Religiosos e religiosas em geral;
- Psicólogos e psicanalistas.

Argumentos de venda:
- 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. 

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.


