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Budismo em 7 lições

CLODOMIR  ANDRADE

"O Budismo, hoje uma das maiores religiões do mundo considerando o
número de adeptos, é uma tradição religiosa que surgiu na Índia há cerca
de 2.500 anos. A partir da Índia, expandiu-se inicialmente por todo o
Extremo Oriente e, ao longo dos séculos, atingiu todos os continentes. Ao
longo de sua história, esse sistema religioso conheceu também uma
diversificação muito grande, de modo que abriga atualmente uma grande
diversidade de correntes religiosas. Budismo em sete Lições enfrenta o
desafio de nos mostrar essa diversidade de tradições e, na impossibilidade
de abarcar todas, opta por tratar do Budismo indiano, originário e base
para as demais ramificações desta tradição." (Trecho da obra)

ISBN: 9786557133804
Dimensões: 19,5 x 12 x 1
240 Páginas

Iniciantes ao budismo;
Autodidatas em religiões;
Professores e alunos dos cursos de Ciências da Religião;
Professores de ensino religioso;
Curiosos.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Live de lançamento com o autor;
- Divulgação nas redes sociais;
- Sete vídeos com o autor, um sobre cada lição, para o canal no YouTube da Editora Vozes;
- Compartilhamento de material promocional com grupos e mídias budistas;
- Envio de exemplares para budistas ou professores influenciadores.

- O leitor ocidental está se aproximando das tradições e práticas orientais, especialmente o budismo;

- Crescimento de seguidores do budismo, portanto, muitos iniciantes;
- Os budistas têm um poder aquisitivo mais alto que a média da população brasileira;

- Crescimento dos cursos acadêmicos e livres sobre religião em geral, e o budismo em especial.

Budismo em 7 lições



"A paz é quase sempre um período de “trégua” que dura o tempo imposto pela
“compulsão expansiva” dos ganhadores, e pela necessidade de “revanche” dos
derrotados. Este tempo pode ser mais ou menos longo, mas não interrompe o
processo de preparação de novas guerras, seja da parte dos vitoriosos, seja da
parte dos derrotados. Por isso se pode dizer, metaforicamente, que toda paz está
sempre “grávida” de uma nova guerra. Apesar disso, a “paz” mantém-se como um
desejo de todos os homens, e aparece no plano da sua consciência individual e
social como uma obrigação moral, um imperativo político e uma utopia ética quase
universal. Nesse plano, a guerra e a paz devem ser vistas e analisadas como
dimensões inseparáveis de um mesmo processo contraditório, perene e agônico de
anseio e busca dos homens, por uma transcendência moral muito difícil de ser
alcançada." (Trecho da obra)

Sobre a paz

JOSÉ  LUÍS  FIORI  (ORGANIZADOR)

ISBN: 9786557133910
Dimensões: 23 x 16
472 Páginas

Leitores e estudantes de História;
Leitores e estudantes de Politica;
Estudantes das áreas de humanas.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

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

- Divulgação via redes sociais;
- Divulgação com parceiros;
- Lançamento na Livraria Argumento do Rio de Janeiro dia 16 de dezembro;

- Live de lançamento com os autores no canal da Editora Vozes no YouTube dia 14 de dezembro.

- O autor já é conhecido na área;

- Seus livros também já são conhecidos.

Sobre a paz



"Teresa, Teresinha ou Terezinha, do Menino Jesus, da Sagrada Face ou de Lisieux... as
tantas variações de seu nome revelam o valor que esta santa tem para a vida dos fiéis
devotos e para o cristianismo moderno, tornando-se exemplo de espiritualidade cristã e
inspiração para os leitores. A breve vida de Teresa ofereceu uma obra que contempla
variados textos e estilos literários. Sua história é intensa e os breves anos que passou
com sua família e com as religiosas do Carmelo de Lisieux são registrados pela própria
Teresa. Somando-se aos proeminentes carmelitas, como João da Cruz e Teresa D ’Ávila,

Teresa de Lisieux nos oferece textos que transcendem a passagem do século XIX para o
XX. Suas reflexões místicas e eclesiais podem destinar-se a diferentes leitores, desde
aquele que busca o contato com um estilo literário, passando pelos leitores de
espiritualidade cristã e mesmo aos estudiosos que se debruçam sobre os clássicos."
(Trecho da obra)

Obra completa

TERESA  DE  LISIEUX

ISBN: 9786557131145
Dimensões: 23 x 16
624 Páginas

Leitores da autora;
Leitores da coleção Clássicos da
Espiritualidade;
Leitores de espiritualidade cristã e
estudiosos;
Religiosos em geral;

Público-alvo:

História de uma alma, cartas, poesias e
manuscristos

Leitores das obras de Santa Teresa D'Ávila;
Leitores de São João da Cruz;
Leitores de Elisabete da Trindade;
Leitores de mística;
Religiosos e Religiosas Carmelitas.



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

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

- Divulgação via redes sociais;
- Divulgação com parceiros.

- Única publicação com a "Obra completa de Teresa de Lisieux";

- Projeto gráfico segue o "Sermões" de Santo Antônio, capa cartona, transmitindo a percepção de clássico e obra
longeva;

- Oportunidade de adquirir uma obra completa de uma doutora da igreja e missionária que viveu em um claustro;

- Santa Teresinha é a santa das pequenas coisas e ler as suas obras é se inspirar a viver cada dia, dando valor as
coisas mais importantes, que são na realidade as pequenas coisas.

Obra completa
História de uma alma, cartas, poesias e manuscristos



"Este exemplar pretende ser um guia para a educação nas escolas
católicas: o Compêndio reúne a história e a identidade da prática
evangelizadora no âmbito escolar, bem como seus fundamentos e
desdobramentos pedagógicos. "Esta obra haverá de ser referência
para todo educador que abraçou a relação ensino-aprendizado
como trabalho e serviço à construção de uma sociedade justa e
solidária, fraterna e inclusiva"."

(Trecho da obra)

Compêndio de Pastoral Escolar

SÉRGIO  ROGÉRIO  AZEVEDO  JUNQUEIRA ,  IR .
VALÉRIA  ANDRADE  LEAL ,  ASCJ  E  GREGORY
RIAL  (ORGANIZADORES)

ISBN: 9786557133477
Dimensões: 26 x 16 
Páginas: 424
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"A Liturgia das Horas, Próprio da Conferência da Família
Franciscana do Brasil, deseja ser um auxílio para a celebração
diária da memória do Senhor Jesus. Com este Suplemento à Liturgia
das Horas desejamos oferecer à Fam ´lia Franciscana do Brasil a
possibilidade de celebrarmos o Mistério da Paixão, Morte e
Ressurreição do Senhor à luz de nossa espiritualidade, bebendo da
riqueza da vida de nossas santas e santos, bem-aventuradas e bem-

aventurados, em comunhão com a Igreja. Desejamos que as irmãs e
os irmãos possam utilizar deste Suplemento para o bem de nossa
vida e missão, nutrindo-se do Mistério do Cristo Palavra e do Cristo
Pão." (Trecho da obra)

Liturgia das Horas

CFFB- CONFERENCIA  DA  FAMÍLIA
FRANCISCANA  DO  BRASIL

ISBN: 9788532662286
Dimensões: 17,5 x 11,5 
Páginas: 1248

Próprio da Família Franciscana do Brasil



CARTA AOS LIVREIROS
Quem hoje entra em qualquer livraria, seja cristã ou não, ou acessa um site de uma grande rede, e busca por um livro de
espiritualidade, provavelmente encontrará muitas opções de obras e autores. E provavelmente, quem busca esses livros, conhece a
obra do monge beneditino Anselm Grün. Com muito mais de 100 obras publicadas, Grün traz uma concepção de espiritualidade que,
embora hoje seja comum, não o era há algumas décadas. 

Muitos dos livros escritos por Grün buscam abordar questões vivenciais, sempre dialogando com grandes mestres da espiritualidade,
com a tradição cristã e com os textos bíblicos, mas também com a filosofia e com a psicologia. Por vezes, Grün escreve em conjunto
com algum psicólogo, rabino ou outro profissional ou ainda um estudioso de outra área. A ideia do monge beneditino, que hoje foi
assumida por vários autores e autoras de espiritualidade, é estabelecer um diálogo entre a espiritualidade cristã e a vida cotidiana. 

Anselm Grün mudou o perfil editorial das obras de espiritualidade. Isso aconteceu primeiro na Alemanha, mas também no Brasil. Mas,
mais que isso, Grün contribuiu para um novo entendimento do que é a espiritualidade. Ela pode ser entendida como o diálogo que se
estabelece entre a vida humana e a oração, de modo a abrir a vivência pessoal àquilo que é rezado e contemplado. Na perspectiva
cristã, a espiritualidade pode ser entendida como a posição da pessoa que permite que Deus participe de sua vida. 

A série Cadernos de espiritualidade traz um novo perfil de obras de Anselm Grün. Inspirados em suas principais obras, os cadernos
trazem reflexões práticas e interativas, possibilitando que o leitor tenha acesso às reflexões do monge beneditino, mas que também
façam suas anotações, guiadas pelo tema e pelas questões e breves atividades proposta por cada obra. Esses cadernos confirmam a
espiritualidade como algo vivencial, concreto, mas também contemplativo e que leva o ser humano ao crescimento espiritual. 

"Descubra o sagrado em você", "Não desperdice sua vida" e "A sublime arte de envelhecer" são os três primeiros volumes desta série.
Neles o leitor encontrará o mesmo Grün de outras obras, com suas reflexões vivenciais e repletas de referências que enriquecem seus
textos. Mas também encontrará espaços para exercitar sua espiritualidade com anotações guiadas pelo autor.

 
Welder Lancieri Marchini

Editor da área de espiritualidade da Editora Vozes
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