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“Não depende de nós acreditar em Deus; só o que depende de nós
é não dar nosso amor a falsos deuses. Primeiramente, não acreditar
que o futuro seja o lugar do bem capaz de nos completar. O futuro
é feito da mesma substância que o presente. Sabemos que aquilo
que fizemos de bom, riqueza, poder, consideração, conhecimentos,
amor daqueles que amamos, prosperidade daqueles que amamos e
assim por diante, não basta para nos satisfazer. Acreditamos porque
mentimos para nós mesmos. Pois se realmente pensarmos nisso
durante alguns instantes, saberemos que é falso.” (Da obra)

Pensamentos desordenados
sobre o amor de Deus
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Pensamentos desordenados sobre o amor de Deus

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Vídeos sobre as místicas e suas obras (Série Místicos Medievais – no canal da Editora Vozes);
- Curso;

- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;

- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;

- Banner para os sites.

- Crescimento das vendas dos textos dos grandes místicos cristãos. Em três anos, a Coleção Clássicos da
Espiritualidade dobrou a quantidade de exemplares vendidos;
- Um interesse crescente pelas místicas cristãs, com oferta de cursos, novos lançamentos de livros e
postagens em mídias especializadas;
- Este é o terceiro livro da escritora, pensadora e mística francesa na coleção e as vendas vem
crescendo a cada ano, especialmente, através da busca orgânica;
- O interesse pelos clássicos de leitores de várias áreas de atuação, como: pastores, padres, professores
e psicólogos, entre outros.



“Tenha em mente que a paz não consiste em

encontrarmos o bem e evitarmos o mal, mas sim

em estarmos conscientes de que ambas as

possibilidades coexistem em nós e que elas são o

combustível para o nosso crescimento.” (Da obra)
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Viver em paz
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Aceitação

- A atualidade do conteúdo da obra. Nesse manual espiritual, o autor oferece um caminho diferente para uma paz
fundamental e duradoura, a aceitação consciente do que está acontecendo atualmente. Através de uma conexão
com o espírito interior, não se deixar paralisar pelas emoções e construir uma autonomia pela gestão do ego e das
frustações;
- O autor é bastante conhecido na América Latina e suas frases e pensamentos são citados em vários sites e
páginas de redes sociais aqui no Brasil;
- A Vozes vem lançando, com sucesso, novos autores de autoconhecimento e espiritualidade, como: Joan Chittister,
Henri Nouwen, Tomás Halík, José Antonio Pagola, Anselm Grün, Zacharias Heyes, Jaime Tatay e outros.

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Marcadores;
- Combo: Aceitação + Caderno de exercícios de aceitação;

- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;

- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;

- Banner para os sites.



“Se eu tivesse que sintetizar o caráter do mundo em que vivemos,

diria que estamos numa época de incerteza. Os seres humanos

de sociedades anteriores a nossa viveram com um futuro talvez

mais sombrio, mas a estabilidade de suas condições de vida –

por mais negativas que fossem – permitia-lhes pensar que o

futuro não lhes traria muitas surpresas. Eles podiam passar fome e

sofrer opressão, mas não estavam perplexos. A perplexidade é

uma situação típica das sociedades em que o horizonte do

possível se abriu de tal maneira que nossos cálculos sobre o

futuro são especialmente incertos”. (Trecho da obra)
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Política para perplexos

- Os livros sobre o tema política estão sendo bastante procurados em função dos acalorados debates nas redes sociais;
- A abordagem do autor, assim como Byung-Chul Han, detecta um mal-estar nas pessoas em relação ao mundo atual.
Neste caso, em relação à política, mas que não sabemos bem a razão;

- A linguagem, fluente e envolvente para um leitor bem amplo;

- Um livro fundamental para quem quer entender o novo jeito de fazer política usando as mídias sociais e as armadilhas
por trás disso.

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Apresentação da obra para livreiros;
- Pilha de destaque nas livrarias;
- Marcador;
- Enviar exemplares para influenciadores (booktubers/youtubers, políticos, jornalistas);
- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;

- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;

- Banner para os sites.



A sociedade paliativa é uma sociedade do curtir. Ela
degenera em uma mania de curtição. O like é o signo, o
analgésico do presente. Ele domina não apenas as mídias
sociais, mas todas as esferas da cultura. Nada deve
provocar dor. Não apenas a arte, mas também a própria
vida tem de ser instagramável; ou seja, livre de ângulos e
cantos, de conflitos e contradições que poderiam provocar
dor. Esquece-se que a dor purifica. Falta, à cultura da
curtição, a possibilidade da catarse.

Sociedade paliativa

BYUNG-CHUL  HAN

ISBN: 9786557130025
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120 páginas



Sociedade paliativa

- O autor – fenômeno de vendas neste período da pandemia. As vendas dos livros de
Byung dobraram nos últimos anos;
- O tema da obra – muito atual e de interesse bem amplo, como, por exemplo, de
leitores que cada vez mais fazem uso de paliativos indiscriminadamente: médicos,
psicólogos, religiosos e professores, entre outros.

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Vídeo de apresentação da obra;
- Resenha-crítica no site;
- Contato com especialistas para divulgação da obra;
- Curso: "A sociedade paliativa no pensamento de Byung-Chul Han";
- Apresentação dos lançamentos (Sociedade paliativa + Política para perplexos) para equipes de venda;
- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;
- Banner para os sites.



Este escrito é uma das principais obras de São
Francisco de Sales. Um verdadeiro compêndio da vida
devota. Ele nos dá recomendações e exercícios para a
boa condução da alma a Deus, à prática das virtudes e
da oração. Traz também avisos necessários contra as
tentações mais comuns e o modo de como renovar e
conservar a alma na devoção.

Filoteia

SÃO  FRANCISCO  DE  SALES

ISBN: 9786557131992
Dimensões: 13,5 x 10 x 2 cm
516 páginas



Filoteia

- Nos últimos anos tivemos um aumento expressivo de vendas dos clássicos citados acima;

- As obras de São Francisco de Sales estão sendo indicadas por influenciadores espirituais, com
grande crescimento de vendas;
- O formato da obra, de bolso e sem orelhas, caiu no gosto do leitor deste gênero literário;

- O preço – somente R$ 14,90 – possibilita ampliar significativamente o acesso.

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Arte com outros livros que conversem, destacando o preço;

- Cartaz (PDV);

- Preço com adesivo na capa;

- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;

- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;

- Banner para os sites.



Bendizer a Deus por suas obras e pela vida que Ele nos
oferece é fonte inesgotável de alegria e de felicidade.

Permitir-se um tempo para contemplar o pôr do sol ou sentir
o perfume de uma flor – estas pequenas alegrias, que
revelam a bondade de Deus – tornam nossa alma
agradecida. Ter a sensibilidade de perceber a presença de
Deus em nosso cotidiano faz-nos ter um coração
agradecido. Mesmo nos momentos mais difíceis, os
sentimentos de gratidão nos ajudam a vencer as tribulações
e provações. 

Quando eu rezo
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144 páginas



Quando eu rezo

- Em 2015 começamos o projeto de “Bênção das Mães” que hoje já é uma tradição. As livrarias já
assumiram esta proposta e os leitores aguardam o novo livro para presentear suas mães;
- O Dia das Mães é a segunda melhor data do comércio;

- Todos os livros dos anos anteriores tiveram boas vendas;
- Campanha de marketing focada na obra e na data.

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Campanha nas redes sociais (Dia das Mães);
- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;

- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;

- Marcador;
- Expositor para PDV;

- Live de lançamento;

- Banner para os sites.



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

http://vozes.com.br/

