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1ª SEMANA

EDITORA VOZES



"Somos cada vez mais dependentes da internet. Pagamos contas,
consultamos endereços, fazemos ligações telefônicas e compramos
produtos. A internet deixou de ser um ambiente onde entramos para
consultar dados. Ela se tornou um meio para nos relacionarmos com o
mundo, e mais que isso, influencia o modo como essas relações
acontecem. Partindo de situações próprias do ambiente pastoral e da
vida cotidiana, dialogando com as inspirações catecumenais da
catequese de iniciação à vida cristã, este livro se propõe a oferecer
ferramentas a partir de uma reflexão pastoral, que serve tanto àquele
catequista que quer se iniciar no diálogo e uso das novas tecnologias,
mas também para equipes de coordenação pensarem com suas equipes
o planejamento catequético e a formação de catequistas."
(Trecho da obra)

Catequese e Internet

WELDER  LANCIERI  MARCHINI  E  PE .  THIAGO
FACCINI  PARO

ISBN: 9786557133897
Dimensões: 24 x 17
Páginas: 136

Os processos catequéticos e as novas tecnologias



"Este livro não é um livro apenas para ser lido, mas também para ser posto em prática.

Questões concretas a respeito de nossa vida acompanham as teses apresentadas em
cada capítulo. Não o leia passivamente, mas arregace as mangas para questionar sua
vida e obter, assim, respostas honestas e pertinentes. Com provocações e exercícios
concretos, você será incitado a trazer para dentro de sua vida concreta os
ensinamentos da filosofia. Da mesma maneira, esforce-se para apropriar-se deles e
encontrar situações oportunas para praticá-los seriamente. Você está pronto para
começar a viagem? Pode ser que ela o surpreenda, ou pareça, às vezes, árida, ou quem
sabe chocante... Você está preparado para sentir-se desestabilizado, arremessado em
uma nova maneira de pensar e, portanto, de viver? Essa viagem através das ideias de
um filósofo do século XIX o transportará também para o fundo de você mesmo. Então,

deixe-se guiar ao longo destas páginas, acompanhando as questões e as ideias
apresentadas, para descobrir como o pensamento de Schopenhauer pode mudar sua
vida." (Trecho da obra)

Desapegar-se com Schopenhauer
CÉLINE  BELLOQ

ISBN: 9786557131183
Dimensões: 21 x 13,7
160 Páginas

Leitores de autoconhecimento;
Leitores de Filosofia;
Professores;
Alunos do curso de Filosofia;
Psicólogos;
Autodidatas e público geral.

Público-alvo:



Desapegar-se com Schopenhauer

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Pré-venda do e-book com preço promocional - Experiência realizada anteriormente com a "A arte de ter razão" com
ganho em vendas no impresso;

- Promoção no site onde, comprando este livro, algum outro da coleção sairá com desconto;

- Divulgação nas redes sociais;
- Sorteio nas redes sociais com os livros da coleção;

- Marcadores de página com imagem e frase dos 4 livros da coleção;

- Imã para geladeira com a caricatura dos 4 filósofos;
- Vídeos para as redes sociais.

- Escrita simples, mas sem perder autoridade, que facilita a leitura e compreensão da obra;

- Vivemos um momento em que a sociedade busca desacelerar, tirar a própria pressão em ser bem-

sucedido;

- O filósofo está em alta e é o mesmo autor do livro "A arte de ter razão";

- Traz uma filosofia prática para o dia a dia.



"Este livro não é um livro apenas para ser lido, mas também para ser posto em prática.

Questões concretas a respeito de nossa vida acompanham as teses apresentadas em
cada capítulo. Não o leia passivamente, mas arregace as mangas para questionar sua
vida e obter, assim, respostas honestas e pertinentes. Com provocações e exercícios
concretos, você será incitado a trazer para dentro de sua vida concreta os
ensinamentos da filosofia. Da mesma maneira, esforce-se para apropriar-se deles e
encontrar situações oportunas para praticá-los seriamente. Você está pronto para
começar a viagem? Pode ser que ela o surpreenda, ou pareça, às vezes, árida, ou quem
sabe chocante... Você está preparado para sentir-se desestabilizado, arremessado em
uma nova maneira de pensar e, portanto, de viver? Essa viagem através das ideias de
um filósofo do século XIX o transportará também para o fundo de você mesmo. Então,

deixe-se guiar ao longo destas páginas, acompanhando as questões e as ideias
apresentadas, para descobrir como o pensamento de Kierkegaard pode mudar sua
vida." (Trecho da obra)

Viver apaixonadamente com
Kierkegaard
DAMIEN  CLERGET-GURNAUD

ISBN: 9786557132494
Dimensões: 21 x 13,7
200 Páginas

Leitores de autoconhecimento;
Leitores de Filosofia;
Professores;
Alunos do curso de Filosofia;
Psicólogos;
Autodidatas e público geral.

Público-alvo:



Viver apaixonadamente com Kierkegaard

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Pré-venda do e-book com preço promocional - Experiência realizada anteriormente com a "A arte de ter razão" com
ganho em vendas no impresso;

- Promoção no site onde, comprando este livro, algum outro da coleção sairá com desconto;

- Divulgação nas redes sociais;
- Sorteio nas redes sociais com os livros da coleção;

- Marcadores de página com imagem e frase dos 4 livros da coleção;

- Imã para geladeira com a caricatura dos 4 filósofos;
- Vídeos para as redes sociais.

- Escrita simples, mas sem perder autoridade, que facilita a leitura e compreensão da obra;

- Traz uma filosofia prática para o dia a dia.



"O amor dá sentido à existência, tanto em sua dimensão pessoal,de
afetividade, quanto na dimensão social, de solidariedade. Ele se faz
êxtase na profunda empatia que aprofunda nossa relação com o
próximo, a natureza e Deus. Espiritualidade, amor e êxtase reúne textos
que nutrem a vivência do amor na relação pessoal e no compromisso
social, no cuidado da Casa Comum e na mudança das estruturas
políticas, em permanente sintonia com o Transcendente."

(Trecho da obra)

Leitores do autor;
Leitores de espiritualidade;
Leitores de atualidades.

Público-alvo:

Espiritualidade, amor e êxtase
FREI  BETTO

ISBN: 9786557131343
Dimensões: 21 x 13,7
Páginas: 184



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

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

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

- Banner para os sites;
- Texto de apresentação do autor para o site;

- Venda casada com as demais obras do autor;
- Lançamento do livro com entrevista com o autor no Programa Sintonia CBN com Pétrea Chaves, dia 02/10, às 13 hs; 
- Envio de exemplares de cortesia para contatos do autor.

- Autor conhecido, possui muitos seguidores;
- Referência em espiritualidade pós-moderna;
- Tema atrativo para quem busca entender as mudanças dos nossos tempos;
- Leitura indispensável para quem quer entender o que está por trás dos extremismos que atacam os
direitos conquistados pelas minorias.

Espiritualidade, amor e êxtase



"O número de suicídios, no mundo inteiro, cresce a cada dia. Nesse
tempo de pandemia, houve um aumento de 32%, numa ocorrência
que no mundo atingia uma pessoa a cada 40 segundos. Muitos não
gostam sequer de falar sobre isso. Todavia, o conhecimento de suas
causas e dos sinais que o antecedem são fundamentais para
preveni-lo. Neste livro procura-se mostrar, com objetividade, como
lidar com possíveis suicidas, e também como sobreviver à dor e ao
sofrimento quando acontece junto de nós."
(Trecho da obra)

Suicídio

EVALDO  A .  D ’ASSUMPÇÃO

ISBN: 9786557132753
Dimensões: 19,5 x 12
Páginas: 112

Como entender e lidar com essa trágica realidade



2ª SEMANA

EDITORA VOZES



"Neste ensaio provocativo sobre a virtude menos compreendida – a compaixão – os
autores desafiam a si mesmos e a nós com estas questões: Onde colocamos compaixão
em nossas vidas? É suficiente viver uma vida em que nos machucamos o mínimo possível?
Nosso ideal é uma vida de máximo prazer e mínima dor? Compaixão responde não.

Depois de anos de estudo e discussão entre si, com outros religiosos, e com homens e
mulheres no centro da política nacional, os autores analisam a compaixão com uma
nova perspectiva vigorosa. Eles colocam a compaixão no coração da vida cristã em um
mundo governado durante muito tempo por princípios de poder e controle destrutivo. A
compaixão, não mais meramente a pagadora de erros humanos, é uma força de oração
e ação, é a expressão do amor de Deus por nós e nosso amor por Deus e uns pelos
outros.  Compaixão – Uma reflexão sobre a vida cristã é um livro que diz não à
compaixão de culpa e fracasso e sim a um amor compassivo que permeia nosso espírito
e nos leva à ação." (Trecho da obra)

Compaixão

HENRI  NOUWEN ,  DONALD  P .  MCNEILL  E
DOUGLAS  A .  MORRISON

ISBN: 9786557132630
Dimensões: 21 x 13,7
176 Páginas

Leitores do Henri Nouwen;
Leitores de espiritualidade;
Leitores religiosos;
Psicólogos;

Público-alvo:

Uma reflexão sobre a vida cristã

Pregadores de retiros espirituais;
Teólogos;
Interessados em autoconhecimento.



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

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

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

- Banner para os sites;
- Venda casada com as demais obras do autor.

- O autor já é conhecido e tem um grande número de leitores;
- O tema, pois está em alta devido à pandemia;

- Traz uma reflexão positiva e incentiva a despertar sentimentos bons;
- Trata da compaixão pelo lado positivo, como uma virtude.

Compaixão
Uma reflexão sobre a vida cristã



Outras obras do autor:

Confira aqui matéria especial sobre os 25 anos de falecimento do autor:
http://vozes.com.br/25-anos-de-falecimento-do-autor-henri-nouwen/

http://vozes.com.br/25-anos-de-falecimento-do-autor-henri-nouwen/


"Na presente obra, tem-se como ponto de partida elucidar a experiência originária de
Francisco de Assis e dos seus primeiros companheiros, no discipulado de Jesus Cristo
pobre, humilde e crucificado. O pensamento da Escola Franciscana nasce da
experiência de encontro com a pessoa de Jesus Cristo, que viveu totalmente
descentrado de si mesmo, em plena comunhão com Deus e com todas as criaturas. Na
abordagem de temas filosóficos, teológicos, antropológicos, pedagógicos e éticos de
mestres da Escola Franciscana medieval, pretende-se chamar a atenção para a
relevância atual e profética dessa experiência-pensamento na construção e realização
do sonho de uma nova fraternidade humana e cósmica. A experiência e pensamento
franciscano é caminho de superação das crises que nos afligem na atualidade e aurora
de uma nova civilização." (Trecho da obra)

Experiência e pensamento Franciscano

JOÃO  MANNES ,  OFM

ISBN: 9786557133965
Dimensões: 21 x 13,7
168 Páginas

Franciscanos;
Religiosos;
Estudantes e professores de Teologia,
Filosofia e Antropologia;

Público-alvo:

Aurora de uma nova civilização

Leitores de Filosofia Medieval;
Pedagogos;
Estudiosos de São Francisco.



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Lançamento na Semana Franciscana 2021;
- Envio de e-mail marketing para toda base de contatos;
- Envio do release para toda imprensa;

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

- Banner para os sites.

- A temática do livro atrai um público fiel e bem específico;

- Aproveitar a grande divulgação que terá a Semana Franciscana para promover a obra.

Experiência e pensamento Franciscano
Aurora de uma nova civilização

http://http/vozes.com.br/semana-franciscana-2021-seis-dias-de-lives-para-celebrar-a-vida-franciscana/


"Esta obra tem como intuito fazer com que os leitores e as
leitoras reflitam de forma nova sobre o poder que Deus lhes deu
para que transpareça no nosso mundo cada vez mais um pouco
daquilo que Jesus chama de reino de Deus, o domínio de Deus,
que levanta as pessoas e permite uma nova forma de convívio."

(Trecho da obra)

Poder

ANSELM  GRÜN

ISBN: 9786557138669
Dimensões: 21 x 13,7
Páginas: 96

Uma força sedutora



"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." (Trecho da obra)

Tutoriais em Análise de Dados
aplicados à Psicometria

CRISTIANE  FAIAD ,  MAKILIM  NUNES  BAPTISTA  E
RICARDO  PRIMI  (ORGANIZADORES)

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



3ª SEMANA

EDITORA VOZES



"Como os anjos, o sagrado também exerce um fascínio grande sobre nós. Mas
hoje em dia, o sagrado também está ameaçado. Anselm Grün encontra uma
resposta libertadora para esse dilema: o sagrado protege as pessoas enquanto
elas protegerem o sagrado. Sejam espaços do silêncio, o café da manhã com a
família no fim de semana ou a fotografia moldurada da avó – cada pessoa
precisa de lugares, rituais e objetos que o remetem para além das restrições do
dia a dia."

(Trecho da obra)

Caderno de Espiritualidade

ANSELM  GRÜN

ISBN: 9786557132395
Dimensões: 18 x 13
110 Páginas

Leitores em geral;
Leitores do autor;
Leitores da Coleção Praticando o Bem-Estar (Cadernos de exercícios);
Leitores em busca de autoajuda ou autoconhecimento e veem na espiritualidade uma
oportunidade de encontrarem respostas.

Público-alvo:

Descubra o sagrado em você



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Produtos personalizados para o ponto de venda: Lápis gigante, Porta-lápis, Lápis colorido para distribuição;

- Marcadores;
- Live com o autor: 04 de dezembro, às 10h. Tradução: Markus Hediger;
- Envio das obras para influenciadores e jornalistas;
- Venda casada com os outros dois cadernos;
- 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.

- O autor já é conhecido e consolidado no mercado. Agora, com uma nova proposta mais interativa, promete
conquistar ainda mais leitores – além de manter os antigos;
- É um livro que encoraja o leitor a refletir e a buscar respostas para sua vida pessoal;
- O livro pode servir de inspiração para grandes mudanças na sua vida pessoal;

Caderno de Espiritualidade
Descubra o sagrado em você



"O ser humano envelhece automaticamente. Mas depende dele se ele consegue
envelhecer de forma bem-sucedida. É uma arte envelhecer de maneira
saudável” – Com grande sensibilidade, Anselm Grün descreve neste livro os
desafios de envelhecer – aceitar, abrir mão, reconciliar – e aponta as chances
que se escondem por trás disso: se você aprender a aceitar os limites
perceptíveis agora, poderá aprender também virtudes novas como gratidão e
paciência, mansidão e serenidade. Se você aprender a renunciar, você
receberá algo novo."

(Trecho da obra)

Caderno de Espiritualidade

ANSELM  GRÜN

ISBN: 9786557132432
Dimensões: 18 x 13
110 Páginas

Leitores em geral;
Leitores do autor;
Leitores da Coleção Praticando o Bem-Estar (Cadernos de exercícios);
Possíveis leitores que possam se sentir interessados ou identificados com o título da
obra.

Público-alvo:

A sublime arte de envelhecer



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Produtos personalizados para o ponto de venda: Lápis gigante, Porta-lápis, Lápis colorido para distribuição;

- Marcadores;
- Live com o autor: 04 de dezembro, às 10h. Tradução: Markus Hediger;
- Envio das obras para influenciadores e jornalistas;
- Venda casada com os outros dois cadernos;
- 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.

- O autor já é conhecido e consolidado no mercado. Agora, com uma nova proposta mais interativa, promete
conquistar ainda mais leitores – além de manter os antigos;
- É um livro que encoraja o leitor (não apenas o leitor idoso) a encarar o processo de envelhecer de maneira
plena, feliz, e ,principalmente, de maneira bem sucedida;

- É um livro que pode fazer parte da vida pessoal do leitor.

Caderno de Espiritualidade
A sublime arte de envelhecer



"Assumir a responsabilidade por sua vida! Anselm Grün nos mostra que
ressalvas e medos não devem predominar na nossa vida, mas a coragem
de ousar e realizar algo. Ele nos encoraja a ampliar os nossos limites e a
permanecer vivos interiormente. Caso contrário, jamais saberemos o que
somos capazes de fazer."
(Trecho da obra)

Caderno de Espiritualidade

ANSELM  GRÜN

ISBN: 9786557132449
Dimensões: 18 x 13
110 Páginas

Leitores em geral;
Leitores do autor;
Leitores da Coleção Praticando o Bem-Estar (Cadernos de exercícios);
Leitores que possam se sentir interessados ou identificados com o título da obra.

Público-alvo:

Não desperdice sua vida



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Produtos personalizados para o ponto de venda: Lápis gigante, Porta-lápis, Lápis colorido para distribuição;

- Marcadores;
- Live com o autor: 04 de dezembro, às 10h. Tradução: Markus Hediger;
- Envio das obras para influenciadores e jornalistas;
- Venda casada com os outros dois cadernos;
- 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.

- O autor já é conhecido e consolidado no mercado. Agora, com uma nova proposta mais interativa, promete
conquistar ainda mais leitores – além de manter os antigos;
- É um livro que busca encorajar o leitor a viver uma vida mais corajosa e plena;

- É um livro que pode fazer parte da vida pessoal do leitor.

Caderno de Espiritualidade
Não desperdice sua vida



"Para identificar e praticar as próprias maneiras de alcançar a satisfação é útil
observar as experiências de outras pessoas. Com essa finalidade foram
entremeadas neste livro nove narrativas de fatos reais. Os exemplos ilustram o
quanto uma insatisfação prolongada e uma sede constante de mais felicidade
são destrutivas – como se esperassem conseguir essa felicidade por meio do
sucesso profissional, da otimização financeira, estando com o parceiro perfeito
ou vivendo o dia a dia da família. Eles também mostram pessoas que se
encontravam nessa situação desgastante e acharam uma solução para si
mesmas: como elas ficaram satisfeitas sem precisar jogar de vez no lixo todas
as suas concepções e metas."
(Trecho da obra)

Leitores de autoconhecimento;
Leitores da autora;
Fãs do Resiliência;
Leitores que buscam autoajuda ou autoconhecimento através de experiências de
outras pessoas.

Público-alvo:

Satisfação

CHRISTINA  BERNDT

ISBN: 9786557132517
Dimensões: 21 x 13,7 
Páginas: 264

Como alcançá-la e por que ela vale mais do
que a felicidade passageira



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Envio das obras para influenciadores e 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.

- O livro “Resiliência”, da mesma autora, teve excelente recepção no mercado. A obra é, inclusive, citada na
capa;

- O livro procura trazer respostas pessoais através da experiência de outras pessoas reais, mostrando na
prática que é possível mudar o que as vezes parece impossível.

Satisfação
Como alcançá-la e por que ela vale mais do que a felicidade passageira



4ª SEMANA

EDITORA VOZES



"O sociólogo canadense Erving Goffman (1922-1982) abriu um novo campo de
pesquisa nas Ciências Sociais: o estudo das micro interações cotidianas. Em
suas obras, ele mostra como atitudes simples, como um gesto ou um olhar,
revelam aspectos importantes da sociedade, suas normas e relações de poder.
10 Lições sobre Goffman coloca suas ideias em diálogo com o mundo atual,
trazendo uma leitura didática e contemporânea de sua obra. Os conceitos do
autor são ilustrados com situações do cotidiano, das mídias digitais e redes
sociais, além de exemplos de filmes e séries de TV e questões ouvidas em sala
durante aulas sobre Goffman. Seus livros conseguiram ultrapassar os muros da
universidade e se tornaram sucesso de público. Com Goffman, a teoria se
encontra com o cotidiano e fica próxima de nós. Podemos nos reconhecer em
seus estudos e aprender a ver as situações que vivemos com outros olhos – mais
atentos e mais críticos." (Trecho da obra)

10 Lições sobre Goffman
LUÍS  MAURO  SÁ  MARTINO

ISBN: 9786557132388
Dimensões: 18 x 10,5
Páginas: 208



“o medo é uma atitude que nos faz mal, nos enfraquece, nos apequena e
nos paralisa. Tanto que uma pessoa com medo não faz nada, não sabe o
que fazer: está assustada, amedrontada, concentrada em si mesma para
que não lhe aconteça nada de mau, de ruim. Assim, o medo leva a um
egocentrismo egoísta e paralisa. Precisamente por isso Jesus diz a Paulo:

“Não tenha medo, continue a falar” (At 18,9-18). De fato, o medo não é uma
atitude cristã, mas é uma atitude, podemos dizer, de uma alma
aprisionada, sem liberdade, que não tem a liberdade de olhar adiante, de
criar algo, de fazer o bem. Por isso quem tem medo continua a repetir:
“Não, há este perigo, aquele outro, e mais aquele”, e assim por diante.

“Que pena, o medo faz mal!” Um cristão medroso é pouca coisa: é uma
pessoa que não entendeu a mensagem de Jesus”.
Homilia na Capela da Casa Santa Marta, 15 de maio de 2015.

(Trecho da obra)

Coragem!

PAPA  FRANCISCO

ISBN: 9786557132609
Dimensões: 21 x 13,7
152 Páginas

As razões de nossa esperança



"Rituais podem ser definidos como técnicas simbólicas de encasamento.

Transformam o estar-no-mundo em um estar-em-casa. Fazem do mundo um local
confiável. São no tempo o que uma habitação é no espaço. Fazem o tempo se
tornar habitável. Sim, fazem-no viável como uma casa. Ordenam o tempo, mobiliam-

no. Os rituais não assinalam, no presente ensaio, um local saudosismo. Servem, ao
contrário, como contraponto perante o qual nosso presente se delineia de modo
mais nítido. É sempre nostalgia que se esboçará uma genealogia do
desaparecimento que, não obstante, não será interpretada como história da
emancipação. Ao decorrer disso, serão delineadas patologias do presente,

sobretudo a erosão da comunidade. Reflete-se, desse modo, a respeito de outras
formas de vida que seriam capazes de libertar a sociedade de seu narcisismo
coletivo."

(Trecho da obra)
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O desaparecimento dos rituais
Uma topologia do presente



“A obra tem como intuito examinar as diferenças de desenvolvimento entre
meninos e meninas, e como estas diferenças determinam a personalidade
humana, sobretudo sobre como é possível pensar uma ética a partir de um
viés visto como mais feminino, que valoriza a preocupação com os outros, o
viés do cuidado. A autora abriu um debate político crucial, entre ética da
justiça e ética do cuidado, entre uma moral centrada na equidade,

imparcialidade e autonomia e uma moral formulada “com uma voz
diferente”, mais frequentemente reconhecida na experiência das mulheres,
e com base não em princípios, mas em uma questão: como fazer, em uma
determinada situação, para preservar e manter as relações humanas que
estão em jogo? Para a psicologia convencional, a centralidade das
relações na vida emocional das mulheres seria um ponto fraco, uma
deficiência, que mantém as fronteiras “permeáveis demais” entre o eu e o
outro."

(Trecho da obra)
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CARTA AOS LIVREIROS

Estimados livreiros e livreiras:
 
              A Editora Vozes lança, neste outubro de 2021, meu livro ESPIRITUALIDADE, AMOR & ÊXTASE. 

           Trata-se de uma coletânea de textos polêmicos, intrigantes, em linguagem acessível,
jornalística, sobre espiritualidade nesses tempos de pandemia; mercado da fé; diálogo entre fé e
ciência; fundamentalismo religioso; amor e sexualidade, meditação; e perfis de místicos como
Francisco de Assis, Teresa de Ávila, João da Cruz e Charles de Foucauld.

           Esta é minha 70ª obra. Nela, toco em pontos sensíveis da tradição religiosa no intuito de
quebrar tabus, como ótica Bíblia e gays, preconceito racial, celibato obrigatório, sexualidade e
doutrina da Igreja, atualidade da Teologia da Libertação.

           Este livro fará muito bem aos leitores, crentes e não crentes, afetados pela pandemia e
necessitados de manter acesas as chamas da solidariedade e da esperança. 

 
Frei Betto
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