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CARTA AOS LIVREIROS
Prezado(a) Livreiro e Livreira,

Entramos no segundo mês do ano com muitas novidades!
Na primeira semana de fevereiro temos 3 lançamentos de peso. “O Compêndio Jung” traz conceitos-chave sobre a
contribuição de C.G. Jung para a psicanálise e mostra como a obra do autor continua atual mesmo com o passar dos
anos.
Temos também “O Livro Vermelho de C.G. Jung para o nosso tempo”, publicado em dois volumes. Os livros trazem
atualizações dos conceitos do psicanalista feitas por especialistas da área. O livro pode ser visto como fundamento
para as teorias que viriam nos escritos e seminários posteriores de Jung.
As obras de C.G. Jung têm ganhado cada vez mais força no mercado editorial e essas obras vêm para somar e
mostrar que o autor também desperta o interesse dos leitores não especializados.
Além disso, temos também grandes lançamentos na área de Catequese. Em fevereiro, teremos mais uma edição do
“Catequistas Brasil”, que acontece em Aparecida, e estaremos presentes no evento com um lindo estande e 2 salas
exclusivas para palestras e encontros com autores. Lá, vamos lançar 6 novas obras e contar com a presença de mais
de 15 autores que irão dividir suas experiências e conhecimento em palestras para o público presente.
Estes são só alguns destaques dentre os 15 lançamentos que teremos no mês de fevereiro. Confira a lista completa nas
próximas páginas!
     Que juntos tenhamos mais um mês de grande sucesso e muitos livros vendidos!!

Atenciosamente,
Editora Vozes
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O Compêndio Jung

DAVID  TACEY

"Este Compêndio Jung é leitura essencial para alunos de graduação em
cursos de psicologia analítica, de psicoterapia, e para estudantes do
simbolismo, dos sonhos ou de abordagens arquetípicas de literatura, cinema,

estudos religiosos, sociologia ou filosofia. O texto é uma introdução
informativa para os leitores em geral, bem como para analistas e
acadêmicos que querem aprender mais sobre a contribuição de C.G. Jung
para a psicanálise e como suas ideias ainda são extremamente relevantes
no mundo de hoje.”  (Trecho da obra)

ISBN: 9786557132548
Dimensões:  23 x 16 x 2,8
576 Páginas

Leitores do Jung;
Psicólogos em geral;
Professores e estudantes de Psicologia e Psicoterapia;
Estudantes do simbolismo e dos sonhos.

Público-alvo:

Leituras essenciais da psicologia analítica



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Inclusão de banner no site;

- Promoção de venda casada com outros dois lançamentos (Compêndio + Livros vermelhos para o nosso
tempo);

- E-mail marketing;

- Divulgação junto aos grupos junguianos.

- Crescimento na venda dos livros do Jung;

- Obra inédita e muito aguardada por trazer os conceitos fundamentais da psicologia analítica;

O Compêndio Jung
Leituras essenciais da psicologia analítica



O Livro Vermelho de C.G. Jung para
o nosso tempo - Vol. 1

MURRAY  STEIN  E  THOMAS  ARZT  (ORGS . )

"Em muitos sentidos, O Livro Vermelho é um resumo de como Jung deixou de
ser freudiano e se tornou junguiano. É um relato de sua crise de meia-idade
e sua transição para ser o pensador independente que ele seria durante o
resto de sua vida. É uma história pessoal. Além disso, o livro pode ser visto
como fundamento para as teorias que viriam nos escritos e seminários
posteriores de Jung. Mas isso é tudo?” (Trecho da obra)

ISBN: 9786557133750
Dimensões:  23 x 16 x 1,8
392 Páginas

Leitores do Jung;
Psicólogos em geral;
Professores e estudantes de Psicologia e Psicoterapia.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

O Livro Vermelho de C.G. Jung para o nosso
tempo - Vol. 1

- Crescimento na venda dos livros do Jung;

- Atualização do conteúdo da obra "O Livro Vermelho" para o nosso tempo por um grande grupo de
especialistas, cada um abordando um tempo.

- Inclusão de banner no site;

- Promoção de venda casada com outros dois lançamentos (Compêndio + Livros vermelhos para o nosso
tempo);

- E-mail marketing;

- Divulgação junto aos grupos junguianos.



O Livro Vermelho de C.G. Jung para
o nosso tempo - Vol. 2

MURRAY  STEIN  E  THOMAS  ARZT  (ORGS . )

"Em muitos sentidos, O Livro Vermelho é um resumo de como Jung deixou de
ser freudiano e se tornou junguiano. É um relato de sua crise de meia-idade
e sua transição para ser o pensador independente que ele seria durante o
resto de sua vida. É uma história pessoal. Além disso, o livro pode ser visto
como fundamento para as teorias que viriam nos escritos e seminários
posteriores de Jung. Mas isso é tudo?” (Trecho da obra)

ISBN: 9786557133767
Dimensões:  23 x 16 x 1,7
376 Páginas

Leitores do Jung;
Psicólogos em geral;
Professores e estudantes de Psicologia e Psicoterapia.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Crescimento na venda dos livros do Jung;

- Atualização do conteúdo da obra "O Livro Vermelho" para nosso tempo por um grande grupo de
especialistas, cada um abordando um tempo.

O Livro Vermelho de C.G. Jung para o nosso
tempo - Vol. 2

- Inclusão de banner no site;

- Promoção de venda casada com outros dois lançamentos (Compêndio + Livros vermelhos para o nosso
tempo);

- E-mail marketing;

- Divulgação junto aos grupos junguianos.
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"A proposta deste livro é iluminar a busca por caminhos para uma catequese
querigmática e mistagógica colocando-nos nas mãos do oleiro, a fim de
que, num primeiro momento, observemos a ação de Jesus no processo de
formação de seus discípulos; depois, num segundo momento, seremos
convidados a nos deixarmos moldar pelas mãos da Igreja, corpo de Cristo,

inspirados nos seus ensinamentos e, para finalizar, encontraremos alguns
exercícios a fim de que durante o caminho haja abertura para o processo
de transformação e os leitores possam realizar a experiência de sentirem-se
como “vasos novos”, com esperança e alegria!" (Trecho da obra)

Caminhos...para uma catequese
querigmática e mistagógica
FLÁVIA  CARLA  NASCIMENTO

ISBN: 9786557134993
Dimensões: 24 x 17 x 0,6
136 Páginas

Catequistas;
Coordenadores de catequese;
Padres e religiosos ligados à Catequese.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Lançamento no evento "Catequistas Brasil" com presença/palestra da autora;

- Folder;
- Banner;
- Deve ser trabalhado no varejo Vozes e demais livrarias católicas como lançamento do "Catequistas
Brasil".

- Livro será lançado no evento "Catequistas Brasil";
- Ótimo livro para formação de catequistas;
- Autora tem a vivência prática de catequese;

- O livro traz exercícios práticos para o catequista avaliar seu trabalho.

Caminhos...para uma catequese querigmática
e mistagógica



"Você tem em mãos um dos tesouros da vida da Igreja, uma
preciosidade, que brota do chão da cidade de Jerusalém, através
de um grande pastor, místico e teólogo: Cirilo. É razão para se
colocar em atitude de reverência, de escuta profunda e de se
deixar conduzir pelas mãos desse mistagogo. Sim, dê a ele suas
mãos, escute sua voz, suas palavras, perceba sua pedagogia e
cuidado pastoral em cada catequese; entre em sintonia com seu
tempo histórico, com seu contexto, com seus dilemas, sonhos e
propostas para a comunidade eclesial e aqueles que estão no
processo de iniciação à fé cristã." (Trecho da obra)

Catequeses pré-batismais
SÃO  CIRILO  DE  JERUSALÉM

ISBN: 9786557133491
Dimensões: 18 x 12 x 2 
Páginas: 456



"Esta obra catequética favorecerá a compreensão dos catequistas sobre a
inspiração catecumenal, visando ajudá-los a promover uma prática
catequética iniciática que ajude os catequizandos a fortalecerem a
convicção do seguimento a Jesus Cristo. Ainda, contribui para que se
compreenda que a catequese de inspiração catecumenal se configure como
um aprendizado global da vida cristã em vista de ajudar os catequizandos
a se tornarem discípulos missionários de Cristo." (Trecho da obra)

Inspiração catecumenal...
sobre o que estamos falando?

DÉBORA  REGINA  PUPO

ISBN: 9786557134986
Dimensões: 24 x 17 x 0,3
48 Páginas

Catequistas;
Coordenadores de catequese;
Padres e religiosos ligados à Catequese;
Paróquias e Dioceses.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Lançamento no evento "Catequistas Brasil" com presença/palestra da autora;

- Folder;
- Banner;
- Vídeos promocionais com a autora para as redes sociais;
- Deve ser trabalhado no varejo Vozes e demais livrarias católicas como lançamento do "Catequistas
Brasil".

- Autora já é conhecida por palestras e assessorias nas Dioceses do Brasil;
- Livro complementa obras anteriores da autora;

- Palestrante no "Catequistas Brasil".

Inspiração catecumenal...
sobre o que estamos falando?



"Esta obra, escrita a várias mãos por catequistas e liturgistas, se propõe
iniciar, na vivência sacramental, catequistas, animadores da vida
litúrgica de nossas comunidades e outras pessoas interessadas no
assunto, para que compreendam melhor o significado de cada um dos
sacramentos, à luz dos ritos celebrados, e dimensionem sua
espiritualidade, à luz dessas descobertas. " (Trecho da obra)

Nas águas da salvação

PE .  VANILDO  DE  PAIVA ,  MARLENE  MARIA  SILVA ,
MARIA  CRISTINA  CENTURIÃO  PADILHA ,
CLÁUDIA  SUSANA  CRISTINO ,  MARIA  DO
CARMO  MARTINS  E  TÂNIA  REGINA  DE  SOUZA
ANTUNES

ISBN: 9786557134870
Dimensões: 24 x 17 x 1,3
208 Páginas

Catequistas;
Coordenadores de catequese;
Padres e religiosos ligados à Catequese;
Leitores de Liturgia.

Público-alvo:

Catequese a partir dos Ritos Sacramentais



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :
- Lançamento no evento "Catequistas Brasil" com presença/palestra dos autores;
- Folder;
- Banner;
- Vídeos promocionais com os autores para as redes sociais;
- Curso no Zoom com os autores;
- Deve ser trabalhado no varejo Vozes e demais livrarias católicas como lançamento do "Catequistas
Brasil".

- Palestrante esteve presente na "Super Semana de Catequese" da Editora Vozes (5.485 visualizações);
- Tema importante para formação dos catequistas;
- Palestrantes no "Catequistas Brasil".

Nas águas da salvação
Catequese a partir dos Ritos Sacramentais



"A catequese participa no compromisso da evangelização, conforme sua natureza
própria, a fim de que a fé possa ser sustentada em um permanente amadurecimento
que se expressa em um estilo de vida que deve caracterizar a existência dos
discípulos de Cristo” (DC 1). É através destas palavras que o recente Diretório para
a Catequese introduz o texto que possui 428 números divididos em três partes com
um total de doze capítulos. Neste Diretório apresenta-se que a catequese está
fortemente unida a evangelização e precisa assumir em si as características que lhe
são próprias. Segundo o Papa Francisco, no processo e em qualquer forma de
evangelização, “o primado é sempre de Deus, que quis chamar-nos para cooperar
com Ele e impelir-nos com a força do seu Espírito” (EG12). Ao assumirmos esta
perspectiva missionária, somos colaboradores do Espírito com o Reino de Deus
inaugurado por Jesus Cristo."  (Trecho da obra)

Reflexões do Diretório para a
Catequese
JÂNISON  DE  SÁ  SANTOS  E  LEANDRO
FRANCISCO  PAGNUSSAT  (ORGS . )

ISBN: 9786557134696
Dimensões: 24 x 17 x 1,4
272 Páginas

Catequistas;
Coordenadores de catequese;
Padres e religiosos ligados à Catequese;
Paróquias e Dioceses.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Lançamento no evento "Catequistas Brasil" com presença/palestra dos autores;
- Folder;
- Banner;
- Vídeos promocionais com os autores para as redes sociais;
- Deve ser trabalhado no varejo Vozes e demais livrarias católicas como lançamento do "Catequistas
Brasil".

- Pe. Janison é muito conhecido pelo trabalho realizado na Coordenação de Animação Bíblica-

Catequética da CNBB;

- Palestrantes no "Catequistas Brasil".

Reflexões do Diretório para a Catequese



"Esta obra é um instrumento para a realização de um processo de intervenção e
acompanhamento de pessoas que se empenham em pedir ou dar o seu perdão.

Trata-se de uma proposta que possibilita realizar um processo pessoal ou
comunitário, com a intencionalidade de vir a ser libertador e terapêutico para
cada indivíduo. Desta forma é um itinerário que permite refletir sobre a nossa vida e
identificarmos o que nos agride e nos faz sofrer. Se tudo que nos agride faz mal,
busquemos sair da frequência da experiência negativa para decisões assertivas em
favor da nossa vida. Vamos percorrer este itinerário e fazer escolhas conscientes
que levem ao bem-estar e à paz interior. Tudo o que pode ser mudado seja feito
com motivação e determinação, lembrando que a decisão de evoluir no processo
de autoconhecimento, autoaceitação e autoestima está em nossas mãos."
(Trecho da obra)

Terapia do perdão

PAULO  CESAR  GIL

ISBN: 9786557134955
Dimensões: 24 x 17 x 0,5
96 Páginas

Terapeuta familiar;
Psicólogos;
Catequista;
Clero e religiosos que trabalham com a pastoral familiar.

Público-alvo:

Caminho pessoal e comunitário para a paz



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :
- Lançamento no evento "Catequistas Brasil" com presença/palestra do autor;
- Folder;
- Banner;
- Vídeos promocionais com o autor para as redes sociais;
- Live de lançamento com o autor;
- Deve ser trabalhado no varejo Vozes e demais livrarias católicas como lançamento do "Catequistas
Brasil".

- Livro de fácil leitura;

- Lançamento no evento "Catequistas Brasil";
- Preço acessível;
- Esta obra é fruto do trabalho de acompanhamento do autor com as famílias que ele assiste;

- Participante do Instituto Cordis - Terapias integradas.

Terapia do perdão
Caminho pessoal e comunitário para a paz
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"A liberdade no Ocidente muitas vezes é abordada apenas sob o
seu aspecto social e político, mas a fé nas suas diversas expressões,
o interesse transcendente, o elemento religioso que cala fundo na
alma humana, quase sempre tiveram papel central nesse tão
importante debate. Caso as várias doutrinas e instituições religiosas
não tivessem feito parte da nossa história, muito daquilo que
pensamos e decidimos talvez nem teria sido cogitado. Embora a
Reforma e o Iluminismo tenham posição de destaque nas histórias
da filosofia ou da religião, nem sempre ficaram evidentes as
conexões entre ambos e o debate fundamental sobre a natureza
(metafísica) e sobre o lugar (ético e civil) da religião na vida dos
indivíduos. É esta a lacuna que o presente estudo se propõe a
preencher."  (Trecho da obra)

História da liberdade religiosa

HUMBERTO  SCHUBERT  COELHO

ISBN: 9786557133828
Dimensões: 23 x 16 x 1,6 
Páginas: 344

Da Reforma ao Iluminismo



"Que razão existe para que a memória de um galileu sobreviva em
tantos milhões de pessoas, de todas as condições econômicas,
religiosas e sociais e ao longo de toda a história do cristianismo?

Essa permanente busca pela identidade de Jesus de Nazaré é uma
prova inequívoca da centralidade desta questão na cristologia. Ela
nos conduz inevitavelmente à consideração do fato bíblico por
excelência: a existência histórica de Jesus de Nazaré e a profissão
de fé em Cristo, o Senhor. Fato e interpretação constituem
inseparavelmente o fato bíblico por antonomásia. A história – o
Jesus que viveu na Palestina e morreu em uma cruz – fica muda sem
a interpretação, e a interpretação – a fé no Ressuscitado – sem a
história, fica oca e vazia."  (Trecho da obra)

Jesus de Nazaré, suas palavras e
as nossas

JUAN  JOSÉ  HERNÁNDEZ  ALONSO

ISBN: 9786557132623
Dimensões: 23 x 16 x 2,2 
Páginas: 464



"Pensamentear foi como Mário de Andrade descreveu a junção
entre seu pensamento e ação de escritor que, lutando pela
democratização da cultura, buscava reinventar o Brasil. André
Botelho e Maurício Hoelz reveem esta práxis a partir do campo
musical, o mais heurístico na trajetória desse homem de múltiplos
talentos. Um entre lugar de fala-escuta – política de
reconhecimento que liga o lugar de fala ao de escuta do outro – em
que se forja uma ética dialógica e democrática do aberto e do
inacabado. Sociologicamente reposicionado, o Modernismo passa a
ser visto como movimento cultural: uma ação coletiva que disputa o
controle cultural pela mudança da sociedade. Mário de Andrade,

nosso contemporâneo."  (Trecho da obra)

O modernismo como movimento cultural

ANDRÉ  BOTELHO  E  MAURÍCIO  HOELZ

ISBN: 9786557133668
Dimensões: 23 x 16 x 1,3 
Páginas: 272

Mário de Andrade, um aprendizado
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"São José, que tanto sofreste para sustentar, proteger e ser presente
na Sagrada Família de Nazaré, quanto tens a nos ensinar, hoje,

diante dos avanços do mal, da divisão e destruição de nossas
famílias. As famílias e as almas correm grande perigo em nosso
tempo porque vivemos um período no qual o hedonismo e a cultura
da morte e do descarte imperam em toda parte. Cada vez mais os
idosos são descartados e abandonados; sempre mais a vida não é
valorizada, mesmo no seu estado mais puro da criança no ventre de
sua mãe. Que este pequeno devocionário possa contribuir para
aumentar a devoção e o seguimento do modelo de santo que foi
São José!"  (Trecho da obra)

Devocionário a São José
DIÁC .  FERNANDO  JOSÉ  BONDAN

ISBN: 9786557133453
Dimensões: 18 x 12 x 0,8 
Páginas: 176



"Com este livro, Tim Ingold continua a enriquecer as ciências sociais
com suas reflexões nitidamente estimulantes e críticas sobre as
práticas arqueológicas, arquiteturais e artísticas. Este volume será
útil a todos os que estão tentando integrar arte e pesquisa, fazer e
pensar, teoria e prática."  (Trecho da obra)

Fazer

TIM  INGOLD

ISBN: 9786557133514
Dimensões: 23 x 16 x 1,1 
Páginas: 216

Antropologia, Arqueologia, Arte e Arquitetura



"No Fédon, Platão mostra o vigor de sua arte de escrever dramas
filosóficos sobre temas de interesse geral à vida humana. O tema do
diálogo é a imortalidade da alma, mas, como faz em outros
diálogos do mesmo período, entre os quais Banquete e República,

Platão cria uma obra multifacetada que aborda aspectos da
filosofia e da vida humana de um modo geral."  (Trecho da obra)

Fédon

PLATÃO

ISBN: 9786557133651
Dimensões: 18 x 11 x 0,7 
Páginas: 168



CONHEÇA NOSSO CATÁLOGO
COMPLETO NO SITE:
WWW.VOZES.COM.BR

http://vozes.com.br/

