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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 daque-
les 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)



Público-alvo:

- Leitores de espiritualidade;
- Leitores da Coleção Clássicos da Espiritualidade;
- Religiosos, padres, cristãos cultos, pastores e psicólogos.

Sobre a autora:

Simone Adolphine Weil (Paris, 3 de fevereiro de 1909 – Ashford, 24 de agosto de 1943) foi uma
escritora, mística e filósofa francesa, que se tornou operária da Renault para escrever sobre o
cotidiano dentro das fábricas. Lutou na Guerra Civil Espanhola, ao lado dos republicanos, e na
Resistência Francesa, em Londres; por ser bastante conhecida, foi impedida de retornar à
França como pretendia; acometida de tuberculose, não teria sido admitido se alimentar além
da ração diária permitida aos soldados, nos campos de batalha, ou aos civis pelos tickets de
racionamento. Com a progressiva deterioração de seu estado de saúde, em estado de
desnutrição, faleceu poucos dias depois de seu internamento hospitalar.



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 e envio do release para toda
imprensa;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;

Argumentos de venda:

- 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.




