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"A teologia é indispensável para que a Igreja continue sempre
arejada, repensando-se e pensando sua ação no mundo para que
continue dialogando com as várias situações pelas quais passa o ser
humano. Uma coleção de teologia, escrita por autores brasileiros,
leva-nos a pensar a função do teólogo no seio da Igreja. Tal função,

só pode ser entendida como atitude daquele que busca entender a
fé que professa, e, por isso, faz teologia. Esse teólogo assume,

então, a postura de produzir um pensamento sobre determinados
temas, estabelecendo um diálogo entre a realidade vivida e a
teologia pensada ao longo da história, e se caracteriza por
articular os temas relativos à fé e à vivência cristã, a partir de seu
contexto. Outra característica que o acompanha é a de ser filho da
comunidade eclesial, e como tal, deve fazer de seu ofício um serviço
aos cristãos.."  (Da obra)

Cristologia
PE .  BENEDITO  FERRARO

ISBN: 9786557131237
Dimensões: 21 x 13,7
224 páginas



"Não extingais o espírito (1Ts 5,19)

Vivei e convivei sempre alegres e em equilíbrio com todas as
formas de vida emanadas pelo Deus-em-nós. Em todas as
circunstâncias daí graças e espaço ao Reino de Deus e ao sopro
do Espírito. Não extingais o Espírito, sua dinâmica e seus impulsos
de vida. Não desprezeis as profecias e escutai sempre de novo a
voz dos profetas. Examinai tudo e ficai com o que é bom, com o
que é belo, com o que é saudável, com o que é justo, com o que é
amoroso. Abstende-vos de toda espécie de mal, de injustiça, de
opressão, de morte."

(Da obra)

O Espírito Santo

VOLNEY  J .  BERKENBROCK

ISBN: 9786557131275
Dimensões: 21 x 13,7
328 páginas

Deus-em-nós



"O leitor tem em mãos um trabalho cuja ausência era notada na lingüística
brasileira. Trata-se da edição revista e comentada da História da linguística, de
autoria do grande Mattoso Camara Jr. O livro – publicado postumamente em 1975
– recebe agora uma significativa quantidade de notas esclarecedoras que visam à
abertura do texto mattosiano ao diálogo com a nova geração de linguistas que se
encontra em formação no Brasil. Esta edição crítica demorou bastante tempo para
ser feita e exigiu de seus responsáveis – os professores Gabriel de Ávila Othero e
Valdir do Nascimento Flores – cuidadosa pesquisa historiográfica e epistemológica
da linguística feita até os dias de hoje, incluindo a tradição ocidental, sem dúvida,

mas também a oriental, pois Mattoso traça uma história da linguística que
demonstra sólido conhecimento do pensamento universal sobre a linguagem
humana.Não há dúvidas de que este livro deverá ocupar lugar de destaque nas
estantes dos jovens pesquisadores brasileiros e também daqueles para quem o
conhecimento não cessa nunca de se fazer. É para esses leitores que a presente
edição, revista e comentada, foi feita, porque são eles que continuarão a fazer a
história da linguística."

 (Da obra)

História da linguística

JOAQUIM  MATTOSO

ISBN: 9786557131718
Dimensões: 23 x 16
464 páginas

Edição revista e comentada



"Esta obra é uma coletânea, em extensão e profundidade, que parte
das visionárias atitudes de Jung com relação à pesquisa científica e
erudita. Ela fortalecerá significativamente a presença da Psicologia
Analítica e dos estudos junguianos nos ambientes universitários. Um
traço salutar e distintivo é que muitos dos seus capítulos refletem
perspectivas clínicas contemporâneas, fundamentando a pesquisa na
experiência vivida. Os leitores vão notar e aprovar os múltiplos modos
pelos quais as atitudes coloniais de Jung, em relação à cultura e à
sociedade, são desafiadas e redimensionadas para o leitor
contemporâneo. O livro será uma leitura essencial para psicólogos
analíticos praticantes ou em formação, acadêmicos e estudantes de
Psicologia Analítica e das ideias pós-junguianas, e para acadêmicos e
estudantes de outras disciplinas interessados em incorporar métodos
da Psicologia Analítica em sua pesquisa."

(Da obra)

Pesquisa em Psicologia Analítica
JOSEPH  CAMBRAY  E  LESLIE  SAWIN  

ISBN: 9786557131626
Dimensões: 23 x 16
400 páginas



"Os conhecimentos propiciados pela Psicometria aliada à metodologia de
pesquisa são fundamentais para auxiliar na validação de diversas
ferramentas que podem ser utilizadas no cotidiano da AP, desde a
construção de um instrumento (ex. entrevista semi ou estruturada, escala,

checklist), perpassando por todos os tipos de evidências de validade até
hoje explorados pela literatura científica. A Psicometria pode ser
considerada uma ciência multiáreas que alia a utilização da matemática
aos modelos psicológicos, se valendo de técnicas de estatística na
mensuração de variáveis psicológicas, contribuindo desde a compreensão
destes fenômenos aos profissionais de psicologia até a confecção e
comprovação de teorias psicológicas complexas.É nesse contexto que a
obra “Tutoriais em análise de dados aplicados à psicometria” se destaca
como uma iniciativa singular no Brasil, no auxílio de profissionais que
queiram conhecer e se aprimorar nesta área." (Da obra) 

Tutoriais em Análise de Dados
aplicados à Psicometria
CRISTIANE  FAIAD ,  MAKILIM  NUNES  BAPTISTA  E
RICARDO  PRIMI

ISBN: 978655713293
Dimensões: 25 x 20,5
304 páginas



"O uso dos conceitos é uma questão essencial e compartilhável por todos
os campos científicos, sejam os relativos às ciências humanas, às ciências
físicas e da terra, às ciências agrárias ou às ciências da saúde. Todas
estas ciências precisam de conceitos para tecer a sua linguagem
científica, para estender diante do caos cognitivo uma rede teórica capaz
de apreender os seus objetos e problemas de estudo, para elaborar
tentativas de compreensão das realidades por elas examinadas e, por fim,

para estabelecer uma possibilidade de comunicação entre seus pares. O
uso de conceitos é comum a todas as ciências, embora possam coexistir
modos diferenciados nos seus usos por parte de cada ciência considerada
em sua especificidade. Isto posto, todas as ciências se aquecem à luz ou
ao fogo dos conceitos, e sem eles haveria apenas as frias noites sem fim e,

principalmente, sem princípios." (Da obra)

O uso dos conceitos

JOSÉ  D ’ASSUNÇÃO  BARROS

ISBN: 9786557131657
Dimensões: 23 x 16
312 páginas

Uma abordagem interdisciplinar



"Ao iniciarmos a leitura da Bíblia, podem nos surgir várias
dúvidas: “Por onde eu começo?”, “Será que eu vou compreender
tal leitura?”, “Como usar os textos nos dias atuais?” Nesta obra,

Anselm Grün nos apresenta instrumentos básicos para introduzir e
interpretar a Bíblia, que nos possibilitam entender suas diversas
perspectivas (histórica-crítica, espiritual e mística, teológica,

eclesial, psicologia pro- funda, teológico-libertadora e pessoal),
sendo útil àqueles que buscam nas Escrituras uma reflexão
pessoal, mas também àqueles que querem sugestões de
aprofundamento teológico e eclesial."
(Da obra)

A Bíblia

ANSELM  GRUN

ISBN: 9786557131251
Dimensões: 21 x 13,7
120 páginas

Caminhos de interpretação e reflexão pessoal



"A caminho da maturidade na experiência de Deus apresenta
alguns passos básicos do processo de maturidade na experiência
do Deus cristão, em diálogo com a psicanálise e com a
psicologia profunda. O primeiro passo é aceitarmos a realidade
da sombra existente em cada um e nas nossas comunidades. O
segundo passo, indispensável, consiste em superar a realidade do
nosso narcisismo radical. Igualmente indispensável é a superação
das relações infantis, a partir da experiência vivida por Jesus de
Nazaré como Deus Abbá."

(Da obra)

A caminho da maturidade na
experiência de Deus

ALFONSO  GARCÍA  RUBIO

ISBN: 9786557131381
Dimensões: 21 x 13,7
208 páginas



"O enfoque qualitativo vem sendo utilizado por um número crescente de estudantes
e pesquisadores no campo da saúde, mas muitos ainda o fazem sem uma
compreensão densa dos fundamentos que sustentam suas pesquisas, já que uma
transição epistemológica na direção do paradigma interpretativo requer sólida
fundamentação em ciências humanas e sociais. Nesse contexto, este livro visa a
facilitar o aprofundamento sobre temas complexos para a totalidade do enfoque,

ainda ausentes ou muito escassos na literatura científica. Tópicos clássicos e
desafiadores para a pesquisa qualitativa são explicados por renomados
especialistas, com larga experiência no ensino e desenvolvimento de estudos
qualitativos na área da saúde, em diferentes países. O livro trata de temas como:

objetividade e subjetividade, avaliação da qualidade, paradigmas e
nomenclaturas; congruência epistemológica e rigor; o lugar da teoria; ética em
pesquisa; amostra e transferibilidade; análise e interpretação; escrita qualitativa;

utilização dos resultados; educação de novos pesquisadores, entre outros. Esta
obra articula as dimensões ontológica, epistemológica, metodológica e axiológica
da pesquisa qualitativa, constituindo uma contribuição pioneira em termos de
densidade e abrangência." (Da obra)

Tópicos avançados em
Pesquisa Qualitativa em Saúde

MARIA  LÚCIA  M .  BOSI  E  DENISE  GASTALDO

ISBN: 9786557131466
Dimensões: 23 x 16 x 1,5 
344 páginas



"Paulo é, provavelmente, a maior referência no entendimento
daquilo que é próprio do ser cristão. O cristianismo assumiu o
parâmetro paulino como forma de “imitar” Cristo tomando como
base os escritos paulinos, sobretudo a Carta aos Filipenses. Na
obra Aos pés do Mestre – Paulo como modelo do seguimento de
Jesus, Mazzarolo traz uma reflexão sobre o ser cristão em
perspectiva paulina."

(Da obra)

Aos pés do Mestre 

ISIDORO  MAZZAROLO

ISBN: 9786557131374
Dimensões: 21 x 13,7
128 páginas

Paulo como modelo do seguimento de Jesus



“A prudência está na vontade ou na razão? Parece que a
prudência não estaria em nossa capacidade de conhecer, mas
de querer, pois Agostinho, no livro Os costumes da Igreja
Católica comparados aos dos maniqueus, XV, declara que a
prudência é o amor que escolhe sagazmente entre as coisas que
ajudam e as que produzem impedimento. Ora, o amor não está
na capacidade de conhecer, mas de querer. Portanto, a
prudência está na capacidade de querer.”
(Da obra)

Sobre a prudência

ISBN: 9786557131398
Dimensões: 18 x 11
144 páginas

SANTO  TOMÁS  DE  AQUINO



“A subordinação legal das mulheres não foi adotada em primeiro
lugar porque a comparação e a experiência de outros arranjos
sociais provaram ser isso o melhor para a humanidade. O simples
fato físico da força superior dos homens foi convertido em um
direito legal e sancionado pela sociedade. Períodos
transcorreram antes que os pensadores questionassem a
legitimidade da força legalmente aceita. A sujeição das
mulheres não repousa hoje em considerações de conveniência
social; é a escravidão primitiva que perdura. A única presunção
a seu favor, a ser tirada da sua existência, é que ela perdurou
até agora.”

(Da obra)

A sujeição das mulheres

JOHN  STUART  MILL

ISBN: 9786557113141
Dimensões: 18 x 11
248 páginas



DESTAQUES
EDITORA VOZES



"Por causa da enchente de informações a que estamos inevitavelmente expostos em
nossa infoesfera – em nossos arredores digitais –, colocam-se novos desafios para o
pensamento filosófico. O presente livro é uma tentativa de refletir sobre o que seria
propriamente o pensamento, a fim de, possivelmente, recuperar um pouco de
controle sobre o âmbito que hoje é reivindicado pelos questionáveis magos do vale
do silicone e pelos seus adeptos tecnófilos na afirmação de criar verdadeira
inteligência artificial. Precisamos desenfeitiçar os nossos gadgets eletrônicos e
descartar a crença em sua onipotência, se não quisermos virar vítimas da
digitalização, viciados em informação sem salvação e zumbis tecnológicos."
(Da obra)

O sentido do pensar 

MARKUS  GABRIEL

ISBN: 9786557131459
Dimensões: 21 x 13,7 
392 Páginas

Público amplo, tanto pesquisadores como leitores autodidatas, interessados na
natureza do pensamento humano e nas relações entre seres humanos e máquinas
em uma era de rápidas mudanças tecnológicas.

Público-alvo:

A filosofia desafia a inteligência artificial



O sentido do pensar 

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Entrevista com participação do autor e do Lucas Machado para mediar;
- Buscar influencers para divulgação que falem sobre o autor;
- Banner para o site.

- Nome do autor – referência nos estudos e pesquisa sobre inteligência artificial e a relação com o
pensamento humano;

- Tema da obra - investigar a complexa conexão do pensar humano e em que medida pode ser
substituído pelas máquinas;
- O avanço das pesquisas e aplicações da inteligência artificial no dia a dia, especialmente com a
chegada da internet das coisas.

A Filosofia desafia a inteligência artificial



"Há uma enorme lacuna cognitiva, emocional e ética para que os líderes, equipes e
organizações prosperem diante da complexidade que encaramos no século 21. Nesse
desafio, muitas teorias e técnicas inovadoras têm aparecido como importantes pistas,
tanto na Administração de Empresas como também na Filosofia, Sociologia,

Neurociência, Psicologia e em outras áreas. Porém, no dia a dia das organizações e
comunidades, vemos os mesmos problemas se repetirem à exaustão, a despeito das
abordagens e ferramentas inéditas que estão sendo utilizadas. No livro Gestão Integral:
Consciência e Complexidade nas Organizações, Marcelo L. Cardoso reúne sua extensa
bagagem teórica e prática, desenvolvida em mais de 30 anos como Líder em grandes
empresas, Consultor e Facilitador de Grupos, integrando os conteúdos que estão
emergindo hoje na fronteirado conhecimento humano e os aplicando ao
desenvolvimento de pessoas, times e organizações, a partir de uma visão ampla,

coerente e sistêmica, que permite a todos nós navegarmos e implementarmos
intervenções práticas e profundas que reverberem e causem verdadeiro impacto
transformador e sustentável." (Da obra)

Gestão integral

MARCELO  CARDOSO

ISBN: 9786557132500
Dimensões: 23 x 16 
192 Páginas

Gestores de organizações empresariais, educacionais e terceiro setor;
CEOs;
Gestores de RH;
Leitores que investem no seu autodesenvolvimento.

Público-alvo:

Consciência e complexidade nas organizações



Gestão integral

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Live com o autor no canal da Caminhos Vida integral;
- Divulgação nas redes sociais da Vozes e da Caminhos Vida Integral.

- Os gestores e líderes cada vez mais são desafiados a atuar em ambientes complexos e dinâmicos. Os
liderados querem trabalhar em organizações com propósito e cultura organizacional bem definidas.
Querem participar das decisões e ver seu trabalho reconhecido. Paradoxalmente, poucas organizações e
líderes estão preparados para engajar pessoas. Continuam atuando como chefes numa planta de fábrica
com baixos níveis de produção;

- Já antes da pandemia, muitos gestores estavam revendo seus conceitos e agora isso se acelerou e por
isso há uma busca cada vez mais consistente de formação continuada. Este livro atende totalmente estas
demandas.

Consciência e complexidade nas organizações



“O intento desta obra é viabilizar o primeiro contato com o conteúdo da a
fim de atender também em Filosofia Clínica a fim de atender também aos
que pretendem fazer o curso como complemento para atuar em suas
respectivas áreas como direito, medicina, docência, recursos humanos,
outras vertentes terapêuticas etc. Também os que, não interessados em
cursar essa especialização, têm o propósito de conhecer esse novo
paradigma e até utilizá-lo como meio de autoconhecimento.

Independentemente do fim pretendido, torço para que a leitura seja
agradável e contribua para a vida de quem lê. Boa leitura!”

(Da obra)

Introdução à Filosofia Clínica 

MIGUEL  ANGELO  CARUZO

ISBN: 9786557131350
Dimensões: 21 x 13,7 
208 páginas

Alunos do curso de Filosofia Clínica
Professores de Filosofia Clínica
Pesquisadores
Terapeutas
Estudantes e profissionais de Direito
Estudantes e profissionais de Medicina

Público-alvo:

Estudantes e profissionais da Docência
Estudantes e profissionais de Recursos Humanos
Estudantes e profissionais de outras vertentes
terapêuticas
Leigos interessados em usar esse novo paradigma
como meio de autoconhecimento



Introdução à Filosofia Clínica 

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Parceria com a Casa da Filosofia Clínica, Instituto de Filosofia Clínica Vale do Rio Uruguai,  Instituto Packter e faculdades
que ofereçam o curso de Filosofia Clínica para divulgação da obra;

- Solicitar que o autor escreva um texto sobre o livro para o nosso blog;

- Cupom de desconto com 25%;

- Material promocional para divulgação interna entre os cursos;
- Marcadores com os 3 livros da coleção;

- Live e curso.

- O público-alvo. Apesar do tema ser bem específico, de acordo com o autor, esta área de estudo é
utilizada por outros profissionais e estudantes de diferentes áreas e também buscada por pessoas que a
utilizam como meio de autoconhecimento;

 - A temática. De acordo com o Google Trends, esse tema teve um grande aumento nas buscas este
ano.



"VOCÊ JÁ SE SENTIU COMO SE FOSSE UMA FRAUDE? 

VOCÊ ACHA QUE SUAS REALIZAÇÕES SÃO UMA QUESTÃO DE SORTE, MAIS DO QUE
DE HABILIDADES? 

NESTE CASO, VOCÊ NÃO ESTÁ SÓ!

Com uma mescla de informações, questionários de auto-avaliação e dicas e
estratégias úteis para lidar com a síndrome, este livro vai ajudá-lo(la) a entender se
você (ou alguém próximo) tem SI e, em caso afirmativo, o que pode fazer a respeito.

O objetivo é torná-lo(la) mais confiante no trabalho, em casa ou em qualquer outro
lugar, e, acima de tudo, perceber que não é a única pessoa a ter esse tipo de
problema e que ele pode ser administrado."

 (Da obra)

A síndrome do impostor

SANDI  MANN

ISBN: 9786557131541
Dimensões: 21 x 13,7 
192 páginas

Leitores que têm profissões competitivas, como atletas, artistas e empresários ou em profissões
nas quais as pessoas são avaliadas e testadas a todo momento, como nas áreas da saúde e do
ensino, e costuma atingir as pessoas mais inseguras e que internalizam críticas e falhas;
Leitores que ocupam funções de liderança e gestão nas organizações;
Leitores em geral, pois a pessoa pode desenvolver esta síndrome, e em qualquer idade, sendo
mais comum quando é alvo de julgamentos do desempenho, como ao receber uma promoção no
trabalho ou iniciar um novo projeto.

Público-alvo:

Como entender e superar esssa insegurança



A síndrome do impostor

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Parceria paga com um canal de podcast ou YouTube conhecido;

- Mandar para a imprensa;

- 5 cards internos e faixa na capa;

- Marcadores.

- O tema - relativamente novo na psicologia, está em evidência nas clínicas e buscas na internet. No
google trends, alcançou o nível 100 em outubro de 2020;

- Na lista dos mais vendidos, encontramos vários livros sobre este tema;

- O mercado de livros de autodesenvolvimento pessoal e profissional cresçe a cada ano.

Como entender e superar esssa insegurança



"O que hoje chamamos de crescimento é, na realidade, uma proliferação
cancerígena e sem rumo. Vivemos atualmente um delírio de produção e
de crescimento que se parece com um delírio de morte. Ele simula uma
vitalidade que oculta a proximidade de uma catástrofe mortal. A
produção se assemelha cada vez mais a uma destruição. É possível que a
autoalienação da humanidade tenha atingido um grau tal que ela
experimentará seu próprio aniquilamento como um gozo estético."

(Da obra)

Capitalismo e impulso de morte

BYUNG-CHUL  HAN

ISBN: 9786557131220
Dimensões:  23 x 16
192 páginas

Leitores do autor;
Leitores de filosofia, sociologia, política e áreas relacionadas.

Público-alvo:

Ensaios e entrevistas



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

Capitalismo e impulso de morte
Ensaios e entrevistas

-Destaque nas livrarias (com os demais);
-Divulgação junto a coleção do Byung-Chul Han;

-Criação de banner destaque na loja virtual;
-Envio de e-mail marketing para base segmentada;

-Divulgação via redes sociais;
-Divulgação com parceiros;
- Sorteio de Kit Byung Chul-Han nas redes sociais (1 - Face e 1 - Instagram);

- PDF com todos os livros do autor.

- Autor de outras obras de sucesso;

- Tema muito relevante nos dias atuais;
- Linguagem do autor;
- Conteúdo de leitura acessível.



“Nesta obra eu gostaria que, você leitor, tomasse a minha singela crono-

esfera para fazer a própria viagem no tempo. Que você tenha uma boa
leitura e boa viagem no tempo, nesse que é o seu e o nosso tempo. Que
possa fazer do tempo cronológico um tempo de eternidade, com a
lentidão de quem espera, a rapidez de quem tem medo, as amplificações
dos que temem e a imediatez de quem festeja.”

(Da obra)

O mistério do tempo

FERNANDO  ALTEMEYER  JUNIOR

ISBN: 9786557131312
Dimensões:  21 x 13,7
160 páginas

Leitores de espiritualidade e teologia;
Leitores do autor;
Lideranças cristãs em geral;
Religiosos;

Público-alvo:

A fé como memória, vivência e horizonte



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

O mistério do tempo
A fé como memória, vivência e horizonte

- Curso.

- Divulgação padrão nas redes sociais;
- Entrevista e/ou artigo com o autor para o blog e redes sociais;

- A originalidade da obra, onde o autor convida o leitor a pensar sua própria história (e isso é
particularmente um exercício nestes tempos) através de um portal de esperanças e curiosidades para o
momento em que vivemos. Afinal, que é o tempo se não a nossa vida fluindo à maneira de um rio (Heráclito
sempre o soube!). Na primeiro parte ele se debruça sobre o passado como uma memória perigosa do
Evangelho. Na segunda, pensa a arte de viver o presente e, enfim, na terceira, o futuro como alguns sonhos
rebeldes do amanhã;

- O nome e o engajamento do autor na promoção, divulgação e venda do livro. 



"Você realmente quer ser convertido? Está disposto a ser transformado? Ou segue com
uma mão agarrada a seu velho estilo de vida, enquanto implora, com a outra mão, para
que as pessoas o ajudem a mudar? Claro que a conversão não é algo que você mesmo
possa fazer acontecer. Não é uma questão de força de vontade. Você precisa confiar
que a voz interior lhe mostrará o caminho. Você conhece esta voz interior. Já recorre a
ela com frequência. Porém, depois de ouvir claramente o que lhe é pedido, você
começa a fazer perguntas, a apresentar objeções, a pedir a opinião dos outros. Assim,

acaba ficando enredado em inúmeros – e muitas vezes contraditórios – pensamentos,
sentimentos e ideias, e perde contato com o Deus que está dentro de você. E acaba
ficando dependente de todas as pessoas que reuniu ao seu redor. É somente quando dá
ouvidos à sua voz interior que você pode ser convertido a uma nova vida de liberdade e
alegria." (Da obra)

A voz interior do amor

HENRI  NOUWEN

ISBN: 9786557131268
Dimensões:  21 x 13,7
136 páginas

Leitores do autor;
Leitores de espiritualidade;
Grupos de leigos e congregações religiosas;
Pregadores de retiros espirituais;
Pastores;
Psicólogos.
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A voz interior do amor
Uma viagem que parte da ANGÚSTIA rumo à LIBERDADE

- Curso sobre o tema ou vídeo;
- Venda casada com as demais obras do autor;
- 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.

- Autor com leitores fiéis e em crescimento;

- Autor amplamente reconhecido na área e traduzido (com cinco obras publicadas pela Editora Vozes);
- Texto fluído, de fácil leitura, que propõe reflexões diante dos desafios da vida;

- Tema atrativo.



“É preciso, pois, que toda a pregação eclesiástica, assim como a própria
religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Com
efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao
encontro de seus filhos, conversar com eles; e é tão grande a força e a
virtude da Palavra de Deus, que se torna o apoio vigoroso da Igreja,

solidez da fé para os filhos da Igreja, alimento da alma, fonte pura e
perene de vida espiritual.”
Dei Verbum, 25.

Lecionário Místico Ferial
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Lecionário Místico Ferial
Com textos patrísticos, medievais e modernos

- Divulgação padrão nas redes sociais;
- Venda casada com a obra do mesmo autor ‘Lecionário Patrístico Dominical’;
- Divulgação na nossa série do YouTube ‘Místicos Medievais’;
- E-mail marketing para nossa base de dados e pela Promocat.

- Apresentar a obra ‘Lecionário Patrístico Dominical’ como sendo do mesmo autor;
- Uma obra que irá complementar o estudo;

- A obra foi dividida seguindo o calendário da Igreja;

- Escolha minuciosa dos textos, serve também como livro de meditação e contemplação.



"Os dois textos reunidos nesta publicação fazem um alerta: não ser dono
do próprio tempo é uma miséria existencial. Mas – não se engane – os
textos são também, essencialmente, otimistas, pois apontam o convívio
com a filosofia como um caminho alternativo à vida atribulada."

(Da obra)

Sobre a brevidade da vida & sobre o ócio

SÊNECA
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Sobre a brevidade da vida & sobre o ócio
Diálogos estoicos sobre o tempo

- Marcadores de página com passagens da obra;
- Vídeo para as redes sociais falando do assunto;
- Matéria para o site;
- Live sobre o tema.

- Autor é muito citado pelos filósofos palestrantes, especialmente por Leandro Karnal;
- Sêneca já é conhecido pelo leitor em geral que busca na filosofia um aporte para seu
desenvolvimento pessoal;
- As temáticas do tempo e do ócio estão na ordem do dia;

- O tradutor tem relevância no meio;

- O autor viveu no tempo de Cristo.



 Caríssimos/as livreiros/as! 
 Vocês terão em mãos esse meu livro de 21 capítulos tecido com o fio condutor do tempo e de seu mistério. A leitura do prefácio já revela
a música que faz entender todo o livro. Escrevi sete capítulos sobre o passado da Igreja cristã, sete sobre o presente daqueles que
seguem Jesus e outros sete sobre o futuro de uma fé libertadora que "estica" horizontes. O livro foi escrito de forma serena sem descuidar
a profundidade das palavras. Termino cada uma das três etapas, indicando um personagem: Santo Antônio, as religiosas consagradas e,

enfim o beato Charles de Foucauld. São pessoas que ajudam a sair da noite escura em que estamos submetidos/as. Esse livro foi escrito
para aquele/a cristão/ã que pensa a sua fé, sobretudo, está dirigido aos/às catequistas, religiosos/as, padres, diáconos, seminaristas,
irmãos, freiras, missionários, bispos, pastores de outras igrejas ecumênicas e professores do ensino religioso nas escolas. É um livro que se
lê com gosto, pois quer fazer pensar os fundamentos da fé cristã. O subtítulo é revelador: a fé como memória, vivência e horizonte. São
159 páginas, em linguagem de fé e teologia. Apresento alguns temas da vida cristã, retomando a memória, localizando as lutas de hoje e
assumindo os sonhos que precisam nos mover. Escrevi outro livro há dois anos: Silhuetas de Deus, também por Vozes. Naquele livro eu
fiquei nu diante de Deus. Nesse novo livro eu quis apresentar-me diante do espelho, pensando o humano que há em nós. Sinto que nesse
tempo de pandemia do COVID19 poderia ser uma um texto para que as pessoas redescubram a esperança e meditem sobre a fé que
muda a vida e o tempo. Eu mesmo estive onze dias hospitalizado, em outubro de 2020, com 25% de meus pulmões comprometidos e
contaminados com o COVID19, a depender dos médicos, de medicamentos antibióticos, corticoides e do aparelho respirador que
amplificava o oxigênio em meus pulmões, pois os alvéolos estavam "colados" pelo vírus maldito. Foram onze dias de cateter e fisioterapia
pulmonar. Onze dias buscando o sopro vital. Onze dias de muita oração, de solidão e silêncio no quarto 677 de um hospital paulistano.

Isso mudou profundamente as minhas prioridades. Hoje ando mais devagar, ouço mais, bebo muita água e rezo diariamente sem
resmungar nem cansar-me. Estou mais espiritual que nunca! Vivo esse novo tempo, com a convicção de que passei por um parto e entrei
em outro tempo do meu viver. A palavra que marca cada página de meu livro é esperança!  Em resumo: quero que esse meu livro faça
bem ao corpo, à mente e à espiritualidade dos leitores. Espero que o livro ajude aos leitores a cultivar diariamente a espiritualidade,

crendo que o tempo provisório é um sinal do Eterno! Grato a vocês pela tarefa saudável que desempenham como livreiros. Eu creio
seriamente que os livros salvam vidas.  

 Abraços terapêuticos do Prof. Dr. Fernando Altemeyer Junior.
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