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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 direcionamos o olhar para o que é realmente
importante e para as manifestações das delicadezas de
Deus, nossos corações se tornam agradecidos.
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Sobre os autores:

Dom Bruno Carneiro Lira, OSB, é sacerdote católico, monge beneditino e vigário paroquial da
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem, em Recife, PE. Professor universitário,
escritor e membro da Academia Olindense de Letras, é autor de várias obras. Pela Editora
Vozes, publicou: A celebração da santa missa: subsídio litúrgico pastoral; O passo a passo do
trabalho científico; Princípios litúrgicos do Concílio Vaticano II e Rezar com os Salmos.

Irmã Jailda Rocha Caetité, CFA da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do
Amparo, atualmente, é superiora do Convento em Petrópolis, RJ. Graduada em Teologia pelo
Instituto Teológico Franciscano, Irmã Jailda escreve para a Revista Grande Sinal e foi
colaboradora, por anos, da Folhinha do Sagrado Coração de Jesus.

Irmã Roberta Peluso, OSB, é prioresa do Mosteiro da Santíssima Trindade, em Santa Cruz do Sul,
RS. Há anos é colaboradora da Folhinha do Sagrado Coração de Jesus.

Irmã Sônia de Fátima Marani Lunardelli Terciária Capuchinha da Sagrada Família, há alguns
anos reside no Vale do Paraíba, na cidade de Caçapava, SP. Encontra-se na animação da vida
e missão de sua fraternidade e dinamiza a gestão escolar no Colégio São Francisco de Assis.



Público-alvo:
- Mulheres e mães (livro trabalhado para a Bênção das Mães);
- Leitores de espiritualidade prática, que gostam de orações e preces para alimentar sua fé.

Argumentos de venda:
- 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.

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.



No dia 08 de maio, às 16h, teremos ao vivo a

transmissão da Benção das Mães e lançamento do livro

- com a participação dos autores - no canal da Vozes:

youtube.com/editoravozes

https://www.youtube.com/channel/UC3A2MWG9j1yEG6BHelSW5pA

