
LANÇAMENTOS
DE
JUNHO
EDITORA VOZES



LANÇAMENTOS..........................................................................3

DESTAQUES DO MÊS...............................................................21

MENSAGEM ESPECIAL DO AUTOR MUNIZ SODRÉ PARA

OS LIVREIROS...........................................................................35

ÍNDICE



“Sujeitos eclesiais são todos os batizados. No processo de
conversão pastoral e estrutural são igualmente sujeitos as instâncias
e organismos eclesiais. Comunidade de comunidades se efetiva na
comunhão entre os vários sujeitos eclesiais, sejam eles pessoas ou
estruturas. Iniciação à vida cristã quer tornar as pessoas adultas na
fé, ou, em outras palavras, sujeitos eclesiais. Entre os três temas aqui
abordados há uma profunda relação de complementaridade.” 

(Da obra)

Paróquia

JOÃO  FERNANDES  REINERT

ISBN: 9788532663740
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,8
152 páginas

Casa da iniciação e comunidade de sujeitos eclesiais



“Que o ser humano tenha a ideia de Deus é claramente verificável pelo
fato de ele conhecer seus atributos, atributos que não podem ser
produzidos por ele, já que é imperfeito. Mas que ele conhece esses
atributos é evidente; na verdade, o ser humano sabe, por exemplo, que
o infinito não pode ser formado de diversas partes finitas; que não
existem dois infinitos, mas apenas um; que é perfeito e imutável. Sabe
também que nada busca, por si mesmo, a própria destruição, e que o
infinito não pode se tornar algo melhor, pois é perfeito, e, se mudasse,

não o seria; e, finalmente, que não pode ser subordinado a outra coisa,

pois é onipotente etc.” 

(Da obra)

Breve tratado sobre Deus, o
ser humano e sua felicidade
BARUCH  DE  ESPINOSA

ISBN: 9786557130100
Dimensões: 18 x 11 x 0,7
136 páginas



“Essa obra contém uma apresentação geral do sistema de psicologia
social de George H. Mead. Suas ideias sobre o tema se desenvolveram a
partir de 1900, na Universidade de Chicago, ao longo de um curso muito
famoso e de larga influência intitulado “Psicologia Social”. Ano após ano,

alunos interessados em Psicologia, Sociologia, Linguística, Educação,

Filantropia e Filosofia assistiam ao curso, em geral muitas vezes seguidas. E
foram inúmeros os livros publicados por diversos de seus estudantes,
comprovando o impacto das ideias de Mead. Esse volume contém uma
grande dose de valiosas informações para leitores com interesses
similares. Para sucessivas levas de alunos que vinham ouvi-lo, os pontos de
vista de Mead – ao mesmo tempo eruditos e humanitários – serviam como
farol de orientação para toda a sua vida intelectual e valorativa.” 

(Da obra)

Mente, self e sociedade
GEORGE  HERBERT  MEAD

ISBN: 9786557130162
Dimensões: 23 x 16 x 2
424 páginas



“Esse trabalho faz parte de um projeto que visa a dinamizar paróquias
e comunidades cristãs como uma resposta ao chamado do Papa
Francisco, que nos convida a promover uma nova etapa de
evangelização. Estas foram suas palavras: “Quero me dirigir aos fiéis
cristãos para convidá-los a uma nova etapa de evangelização,

marcada pela alegria de Jesus, e para indicar os caminhos que a
Igreja deve seguir nos próximos anos”. O objetivo específico deste
projeto é ajudar as paróquias e as comunidades cristãs a promover, de
maneira humilde, mas lúcida e responsável, um processo de renovação.”

(Da obra)

Cristo ressuscitado é nossa
esperança
JOSÉ  ANTONIO  PAGOLA

ISBN: 9786557130858
Dimensões: 19 x 14 x 0,8 
192 páginas



Publicada desde 1940 pela Editora Vozes e presente em mais de um
milhão de lares, a Folhinha do Sagrado Coração de Jesus é a mais
antiga publicação nessa área no país. A Folhinha é composta de
uma estampa com imagem do Sagrado Coração de Jesus e de um
bloco com o calendário anual que é encaixado na parte inferior da
estampa; possui conteúdo diversificado de religião, culinária,

mensagens e cuidados para com a saúde. Traz indicação litúrgica
diária, calendário agrícola e de pesca, fases da lua, pensamentos
bíblicos e de autores diversos, datas comemorativas civis e de
santos, comentário do Evangelho dominical, concurso bíblico,

reflexões, curiosidades e humor.

Folhinha do Sagrado Coração de
Jesus - 2022

EDRIAN  JOSUÉ  PASINI

ISBN: 7898563142003
Dimensões: 6.5 x 10 x 3
768 páginas



O diversificado conteúdo da tradicional Folhinha do Sagrado
Coração de Jesus agora em um bloco com lugar para anotações,
suporte e caneta para você ter sempre em sua mesa. Assuntos de
religião até culinária, mensagens e cuidados para com a saúde.

Traz indicação litúrgica diária, calendário agrícola e de pesca,

fases da lua, pensamentos bíblicos e de autores diversos, datas
comemorativas civis e de santos, comentário do Evangelho
dominical, concurso bíblico, reflexões, curiosidades, humor etc.

Calendário de mesa do Sagrado
Coração de Jesus - 2022

EDRIAN  JOSUÉ  PASINI

ISBN: 7898563142045
Dimensões: 10.5 x 12.5 x 3
768 páginas



Guia para as celebrações litúrgicas do ano C, com calendário,

abreviaturas bíblicas, comemorações, cores litúrgicas e leituras.

Guia Litúrgico - Ano C - 2022
EDRIAN  JOSUÉ  PASINI

ISBN: 7898563142090
Dimensões: 12 X 16
16 páginas



Com formato pocket, prática para levar na bolsa, no bolso da
camisa ou da calça, a Agendinha contém indicações das leituras
bíblicas da liturgia diária e belos pensamentos. Acabamento em
couro sintético. Disponível nas cores preta, marrom, marinho e vinho.

Agendinha - 2022
EDRIAN  JOSUÉ  PASINI

ISBN: 7898563142106
Dimensões: 7,5 x 11
224 páginas



Calendários, contos, culinária, curiosidades, dicas diversas,
ecologia, educação, história, mensagens, passatempo, saúde e muito
mais! Publicação multitemática, rica em sabedoria científica e
popular. Sempre novo e atual, o Almanaque Santo Antônio é
indicado para a família, para o estudante e para o professor.

Almanaque Santo Antônio - 2022
EDRIAN  JOSUÉ  PASINI

ISBN: 7898563142083
Dimensões: 16 x 23 x 1
224 páginas



Contém indicações das leituras bíblicas da liturgia diária e bonitos
pensamentos, além de um calendário permanente 1901-2092 e lista
com mais de 180 sites úteis, Calendário de Planejamento,

informações importantes sobre as nações do mundo, tabela de
conversão de medidas, entre outros. Acabamento de luxo também
em couro sintético. Disponível nas cores preta, marrom, marinho e
conhaque.

Diário Vozes - 2022
EDRIAN  JOSUÉ  PASINI

ISBN: 7988563142113
Dimensões: 16 x 23 x 2.5
432 páginas



Por meio da meditação e da oração, esse livro nos convida a um
encontro diário com Deus. Além de mensagens e orações, essa obra
traz pensamentos, santos do dia, datas comemorativas, leituras
bíblicas e as mudanças da lua.

Encontro Diário com Deus - 2022
EDRIAN  JOSUÉ  PASINI

ISBN: 7898563142069
Dimensões: 18 x 12 x 1
216 páginas



Um livro feito com a colaboração de católicos e protestantes
destinada a leigos, religiosos, agentes de pastoral e a todos os que
buscam uma leitura reconfortante e iluminadora. Diariamente, a
partir de um ou dois versículos bíblicos, são apresentadas uma
reflexão e uma breve oração capazes de realimentar nossa fé em
Deus, a fim de vivermos com maior amor e coragem o seu Reino, que
já está entre nós.

Meditações para o dia a dia -

2022
EDRIAN  JOSUÉ  PASINI

ISBN: 7898563142076
Dimensões: 11 x 21 x 1.7
376 páginas



"Desde o final do século XX, através de um movimento mundial sobre a
inclusão de pessoas com deficiência nos espaços sociais comuns a todos,
as escolas passaram a ser consideradas como um local de excelência para
proporcionar a esses sujeitos melhores condições de aprendizagem e
desenvolvimento. Com isso, as pessoas com deficiência puderam alcançar
etapas mais avançadas de escolaridade, o que lhes proporcionou melhores
condições de inserção, tanto social quanto no mundo do trabalho. Nesse
livro, com foco na educação profissional de nível médio, são trazidas
algumas orientações sobre como as escolas em geral, e os professores, em
particular, podem oferecer aos sujeitos com deficiência uma educação
que lhes dê melhores condições de vida e de alcançarem empregos mais
qualificados."
(Da obra)

Educação profissional inclusiva 

SANDRA  FREITAS  DE  SOUZA  E  MARIA
AUXILIADORA  MONTEIRO  OLIVEIRA

ISBN: 9786557131770
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,6
128 páginas

Uma oportunidade para pessoas com deficiência



"Orgulho, avareza, inveja, raiva, luxúria, gula e preguiça, na tradição
cristã, são chamados de sete pecados capitais. Por séculos, eles foram o
assunto da teologia cristã: eles eram vistos como um grave pecado contra
Deus, que as pessoas deveriam evitar. Hoje temos dificuldade de lidar com
esses termos porque os conectamos com questões morais e uma visão de
mundo que nos parece desatualizada. Mas se olharmos mais de perto os
aspectos psíquicos e espirituais que estão por trás desses termos,
perceberemos que eles ainda são altamente relevantes. Como emoções e
forças negativas, elas dominam a nossa vida e causam infelicidade. Porém,

a energia que possuem pode revelar-se uma força disponível para
promover uma transformação benéfica em nossa vida."

(Da obra)

O poder transformador dos
sentimentos negativos
ANSELM  GRÜN  E  BERND  DEININGER

ISBN: 9786557131947
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,9
160 páginas



"Quase ninguém questiona as distorções em torno dos direitos
humanos. É quase unânime que as pessoas, as sociedades e as
instituições devem proteger, promover e garantir os direitos
humanos. O autor reafirma a necessidade de garantir, proteger e
promover os direitos de todos, porém leva a pensar na aplicação
coerente e necessária do direito e da justiça. Pois, as garantias
fundamentais são parte da condição humana, que é viver
socialmente e regular as relações. Uma consciência jurídica dos
direitos humanos é um despertar para a consciência da importância
e do papel da justiça, sua essência e funcionalidade na vida em
sociedade."

(Da obra)

Consciência jurídica dos
direitos humanos
CRISÓSTOMO  PINTO  ÑGALA

ISBN: 9786557131817
Dimensões: 18 x 11 x 0,4
80 páginas



"Esse texto para discussão reivindica uma nova aliança teórica capaz de
superar tanto a fragmentação como a especialização e a profissionalização
excessivas, além de seus resultados nocivos, no interior das ciências sociais.
Como alternativa ao utilitarismo e à colonização das ciências sociais por
modelos da ação racional, o texto e a discussão que seguem com onze
sociólogos de renome mundial propõem uma nova articulação entre teoria
social, os chamados Studies, e as filosofias política e moral. Amparado na
antropologia inspirada pelo ensaio clássico de Marcel Mauss sobre a dádiva,

ele recomenda um retorno à teoria social clássica, reconsidera o legado de
Marx, além de explorar articulações envolvendo as teorias da reciprocidade,

do care e do reconhecimento. Com contribuições de Frank Adloff, Jeffrey
Alexander, Francis Chateauraynaud, Raewynn Connell, François Dubet, Phil
Gorski,Nathalie Heinich, Qu Jindong, Mike Savage, Mike Singleton e Philippe
Steiner."
(Da obra)

Por uma nova sociologia clássica

ALAIN  CAILLÉ  E  FRÉDÉRIC  VANDENBERGHE

ISBN: 9786557131749
Dimensões: 23 x 16 x 0,7
184 páginas

Re-unindo Teoria Social, Filosofia Moral e os Studies



"Pensar a realidade da população LGBT+, na perspectiva da teologia,

exige, antes de tudo, deixar-se sensibilizar por suas dores e conflitos
penosos, bem como reconhecer seus talentos, contribuições e
possibilidades, superando estigmas que, desde há muito tempo, construíram
concepções sexualizadas e jocosas dessa população que, ainda a duras
penas, alcança maior visibilidade. Longe de ser uma questão meramente
abstrata, o tema da teologia e os LGBT+ se lança a uma realidade que diz
respeito à vida concreta de muitas pessoas que nem sempre são acolhidas
pela comunidade cristã. O objetivo desse livro é encorajar a derramar
óleo e vinho nas feridas humanas e colaborar para o progresso da
doutrina. Nossas palavras podem salvar vidas, ou podem destruí-las."
(Da obra)

Teologia e os LGBT+

LUÍS  CORRÊA  LIMA

ISBN: 9786557131923
Dimensões: 21 x 13,7 x 1
200 páginas

Perspectiva histórica e desafios contemporâneos



DESTAQUES
EDITORA VOZES



“Embora os esforços atuais para melhorar a qualidade da educação
internacionalmente tenham focado na preparação dos professores, no
desenvolvimento curricular, nos padrões de qualidade e nas melhores ferramentas
de avaliação, pouca atenção foi dedicada ao problema da motivação dos próprios
estudantes ao aprendizado. Embora ter melhores gestores escolares, professores
preparados e bem-qualificados, bem como ferramentas avançadas de avaliação e
monitoramento do progresso, melhorem a qualidade dos serviços educacionais, o
aprendizado não ocorrerá se os estudantes não estiverem motivados a aprender.
Estudantes com dificuldades específicas de aprendizado não são exceção.” 

(Da obra)

Motivando crianças com dificuldades de
aprendizagem específicas
GAD  ELBEHERI ,  GAVIN  REID  E  JOHN  EVERATT  

ISBN: 9786557130148
Dimensões 23 x 16 x 1,1
224 Páginas

Público-alvo :

- Professores  de  Ensino  Infanti l ,  Fundamental  e  Médio;
- Alunos  e  professores  dos  cursos  de  Pedagogia ,  Psicopedagogia  e  Psicologia;
- Pedagogos;
- Psicopedagogos;
- Coordenadores  e  supervisores  escolares .



Motivando crianças com dificuldades de
aprendizagem específicas

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Venda conjunta com a obra “Dificuldades específicas de aprendizagem”;

- Entrevistas com especialistas para o Blog.

-  Crescente aumento da detecção de crianças com necessidades especiais;
-  Políticas educacionais preocupadas com alunos com necessidades específicas;
- Professores buscando livros práticos que os ajudem a identificar e trabalhar com as dificuldades
específicas.



“A alegria de anunciar o Evangelho sempre brilha sobre o pano de fundo da
gratidão. É uma graça que sempre precisamos pedir. São quase sete da noite.

Estamos na residência do Vaticano, na Casa Santa Marta. O dia agitado ainda não
terminou. O papa fala em voz baixa. Procura por palavras. Sem pressa. Seu coração
está em paz. No entanto, quem sabe quantos pensamentos – é fácil imaginar –

pululam sua mente..."

(Do miolo)

Sem Ele nada podemos fazer

PAPA  FRANCISCO

ISBN: 9786557131916
Dimensões: 19,5 x 12 x 0,3  
64 páginas

Público-alvo :

- Padres ,  bispos  e  rel igiosos;
- Lideranças  cristãs;
- Catequistas;
- Seguidores  do  papa .

Ser missionário no mundo atual



Sem Ele nada podemos fazer

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- O livro traduz o pensamento do papa sobre o verdadeiro espírito missionário da Igreja – o anúncio pelo
testemunho. Assim, será buscado e estudado por todos que pensam e querem uma Igreja em saída;
- Um livro para os cristãos que querem renovar seu entusiasmo pela Igreja;
- Os livros do papa sempre são esperados por trazerem uma mensagem profética para a Igreja e os
cristãos neste mundo diverso e injusto.

Ser missionário no mundo atual

- Boa exposição nas livrarias
- Envio de exemplares para imprensa



“Capitalismo financeiro, mídia e algoritmos são as bases práticas da mutação do
velho civilismo liberal. As consequências sociais, políticas e culturais do fenômeno
do “iliberalismo” são inquietantes por sua recorrente ameaça à estabilidade da
democracia e das instituições em regiões diversas do planeta. Esse é o mundo-zero
dos valores ou a “sociedade incivil”, agora descrita e analisada por Muniz Sodré.

Esse livro sugere igualmente a regeneração da realidade objetiva asfixiada pelas
redes e a reinvenção da práxis pela busca reconciliatória da Política com o
Espírito; portanto, um apelo em favor de formas essenciais e não violentas de vida.”

(Da obra)

A sociedade incivil - Mídia, iliberalismo e finanças

MUNIZ  SODRÉ

ISBN: 9786557130124
Dimensões 23 x 16 x 1,2
272 Páginas

Público-alvo :

- Professores  e  estudantes  do  campo  das  Ciências  Sociais;
- Pesquisadores  sociais;
- Professores  e  estudantes  de  Jornalismo;
- Jornalistas;
- Cientistas  polít icos;
- Economistas;
- Polít icos .



A sociedade incivil - Mídia, liberalismo e finanças

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Entrevista com o autor para o Blog;

- Live no Youtube com o autor.

- Após o capitalismo financeiro, mídias sociais e algoritmos terem abalado os pilares da sociedade civil e
democrática em várias partes do planeta, observa-se um movimento de análise e contra ofensiva a estes
movimentos incivis que desafiam as instituições democráticas;
- Jornalistas, cientistas políticos, colunistas, professores, políticos e outros influenciadores sociais estão em
busca de ferramentas para reposicionar suas análises e seus discursos. Muniz Sodré, reconhecido pelas
suas obras sobre sociedade, educação, comunicação e mídia pauta este debate e por isso será muito
lido. Um livro necessário e esperado!



“Uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos
capazes de serem conscientizados. Só podemos falar, portanto, de um inconsciente
na medida em que comprovarmos os seus conteúdos. Os conteúdos do inconsciente
pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional, que constituem
a intimidade pessoal da vida anímica. Os conteúdos do inconsciente coletivo, por
outro lado, são chamados arquétipos."
(Da obra)

Quatro arquétipos

C .G .  JUNG

ISBN: 9786557131787
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,1
232 Páginas

Público-alvo :

- Junguianos;
- Psicólogos  em  geral;
- Professores  e  estudantes  de  Psicologia;
- Leitores  em  geral  que  buscam  l i teratura  de  autodesenvolvimento  qualif icado .

Mãe – Renascimento – Espírito – Trickster



Quatro arquétipos

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Matéria sobre o livro para o blog e redes sociais focando que a coleção também é para o
público não especializado.

- Grande crescimento na venda dos livros de Jung, especialmente com as ações que fizemos e o
lançamento dos Livros Negros;
- Esta coleção atende aos junguianos, mas também aos profissionais de outras áreas e leitores
autodidatas, ampliando significativamente a base de leitores;
- Os três primeiros livros da Coleção esgotaram em 6 meses de venda.

Mãe – Renascimento – Espírito – Trickster



"O sonho não é, de modo algum, uma mistura confusa de associações casuais e
desprovidas de sentido, como geralmente se admite; também não é simples decorrência
de estímulos somáticos surgidos durante o sono, como muitos acreditam; mas é um
produto autônomo e muito importante da atividade psíquica e, como todas as outras
funções psíquicas, passível de uma análise sistemática. As sensações orgânicas durante o
sono não são a causa do sonho. Desempenham papel secundário e fornecem apenas os
elementos constitutivos (o material) da atividade psíquica. Segundo Freud, o sonho é,

como qualquer produto psíquico complexo, uma criação, uma obra que tem seus motivos,
suas cadeias prévias de associações. Ele é, como uma ação refletida, o resultado de um
processo lógico da disputa entre diferentes tendências, das quais uma alcançará a
vitória. Como tudo o que fazemos, também os sonhos possuem um significado.” 

(Da obra)

Sonhos
C .G .  JUNG

ISBN: 9786557131800
Dimensões: 21 x 13,7 x 2
424 páginas

Público-alvo :

- Junguianos;
- Psicólogos  em  geral;
- Professores  e  estudantes  de  Psicologia;
- Leitores  em  geral  que  buscam  l i teratura  de  autodesenvolvimento  qualif icado .



Sonhos

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Matéria sobre o livro para o blog e redes sociais focando que a coleção também é para o
público não especializado.

- Grande crescimento na venda dos livros de Jung, especialmente com as ações que fizemos e o
lançamento dos Livros Negros;
- Esta coleção atende aos junguianos, mas também aos profissionais de outras áreas e leitores
autodidatas, ampliando significativamente a base de leitores;
- Os três primeiros livros da Coleção esgotaram em 6 meses de venda.



"O autor, Ithamar Theodor, aborda a antiquíssima Bhagavad-Gita com uma
mentalidade moderna e descobre muitas coisas no texto que merecem nossa
atenção. A localização do seu estudo dentro da teologia comparativa e a
identificação das várias camadas de significado no texto ajudarão aqueles que não
estão familiarizados com a Gita a encontrar um caminho na leitura desse complexo
clássico. Através da harmonia entre o teórico-filosófico com o ético-prático, o autor
mostra a relevância universal dos ensinamentos da Gita."

(Da obra)

Bhagavad-Gita

ITHAMAR  THEODOR

ISBN: 9786557131961  
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,1 
232 páginas

Público-alvo :

- Leitores  do  Bhagavad-Gita ,  que  é  um  público  bem  amplo ,  pois  a  obra  é  a
essência  do  conhecimento  védico  e  sagrado  da  Índia  e  um  dos  maiores
clássicos  de  f i losofia  perene  e  de  espiritualidade  do  mundo ,  inf luenciando
inúmeros  movimentos  espiritualistas .  Assim ,  interessa  aos  seguidores  destes
movimentos  espirituais ,  leitores  cultos  que  bebem  em  várias  tradições
espirituais ,  historiadores ,  cientistas  da  rel igião  e  autodidatas .



Bhagavad-Gita
ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Matéria para o Blog e redes sociais divulgando o autor;
- Busca por especialistas para uma resenha crítica que fale sobre a importância do livro e do
autor;
- Possibilidade de um curso sobre o tema.

- O valor histórico e espiritual do Bhagavad-Gita;
- O autor Ithamar Theodor, que produziu, potencialmente, um dos livros mais significativos a
surgir nos últimos tempos sobre como ler o Gita. Pois fornece um caminho claro para dar sentido coerente
a um dos textos mais importantes do hinduísmo religioso;
- A abordagem do autor, que apresenta o antigo Bhagavad-Gita com uma mente moderna e encontra
muito nele que merece nossa atenção nos dias atuais;
- Um crescente interesse de pesquisadores e do leitor em geral nos textos fundantes e perenes das
principias tradições espirituais e filosóficas de todos os tempos.



“O que é silêncio? É a ausência de ruídos ou é algo totalmente diferente? Será que
o pequeno monge não pode encontrar silêncio também no meio do barulho que ele
produz, um espaço no qual ele pode descobrir e perceber aquela coisa maior e
estar próximo dela?”

(Da obra)

O pequeno monge e o tal do silêncio

ZACHARIAS  HEYES

ISBN: 9786557131794
Dimensões: 19,5 x 12 x 0,7
136 páginas

Público-alvo :

- Leitores  de  espiritualidade  e  autodesenvolvimento;
- Leitores  do  autor  e  de  Anselm  Grun .



O pequeno monge e o tal do silêncio

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Explorar o projeto gráfico do livro;

- Usar o conteúdo interno para as campanhas de divulgação;

- Landing page com degustação da obra.

- Necessidade de contemplação e silêncio – Byung-Chul Han identifica a agitação e o excesso
como as principais causas das doenças neorais, como depressão, estresse, ansiedade etc. Segundo ele, um dos caminhos
para encontrar o equilíbrio é a contemplação, o silêncio;
- Uma resposta divertida e leve - Este livro combina com sucesso e simpatia vários elementos:
por um lado, a história original do pequeno monge Matthias E. Gahr; de outro, a história do autor, que combina
anedotas engraçadas e profundas experiências pessoais em consonância com a história do pequeno monge e a
tradição beneditina. Por fim, citações da Regra de São Bento e um conjunto de perguntas simples e exercícios práticos.
Um convite ao leitor para introduzir-se na prática do silêncio e alcançar a paz e relaxamento tão difíceis de encontrar
em nossas vidas agitadas;
- Projeto gráfico – O livro tem ilustrações em quatro cores para que o leitor saboreie as divertidas histórias.



Por que “A Sociedade Incivil – Mídia, iliberalismo e finanças” (Editora Vozes) deve constar nas prateleiras de toda
livraria brasileira?

A primeira resposta imediata é que se trata de um livro focado na História que já estamos vivendo, mas sem o
discurso datado dos textos de imprensa. Busco analisar aqui as consequências sociais, políticas e culturais do
“iliberalismo” como ameaça à estabilidade da democracia e das instituições em várias regiões do planeta, o
Brasil principalmente.

O livro é atualíssimo. Coincide com o momento da tentativa de instalação de um novo ordenamento social
americano, anunciado pelo presidente Joe Biden como a retomada da sociedade de bem-estar, em flagrante
contraste com o discurso neoliberal característico de seu antecessor. Em seu discurso de posse, Biden fez menção
ao quadro literalmente “incivil” da sociedade em curso.

Nesse livro, eu exponho o ativismo direto do capital por meio do capitalismo financeiro, da mídia e dos algoritmos
como bases práticas da desintegração do civilismo liberal. Demonstro como a comunicação funcional, enquanto
código da financeirização e aliada à inteligência artificial, vem criando realidades paralelas nos níveis da fala,
das instituições e das ações políticas.

O livro torna mais claras as relações entre finanças, esvaziamento da política, mudanças nas subjetividades,
fundamentalismo religioso e informação pública. Além do mais, articula a proliferação dos robôs com a epidemia
dos discursos de ódio. Um livro inadiável. 

CARTA AOS LIVREIROS

Muniz Sodré
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