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CARTA AOS LIVREIROS
Prezado(a) Livreiro e Livreira,

Entramos em mais um mês de 2022 com lançamentos incríveis! Temos muitos destaques interessantes e temáticas variadas. 

Não podemos deixar de mencionar nossa aposta Nobilis para esse mês: "Em busca de si mesmo". Marlon Reikdal é
Psicólogo e escritor. Atualmente vive em Londres e estuda Sociologia. É bastante conhecido nas redes soiciais onde soma
mais de 35 mil seguidores. O autor virá o Brasil especialmente para lançar sua obra e já tem eventos marcados no Rio de
Janeiro, São Paulo e Curitiba. 

"Em busca de si mesmo" é uma proposta psicológica de trazer a complexa arte do auto descobrimento para o cotidiano.
Com certeza será sucesso em todas as livrarias do país.

Neste mês lançamos também o livro desenvolvido especialmente para o Dia das Mães. "As mais belas orações escritas por
grandes mulheres" traz um compilado de orações escritas e proferidas por mulheres, que vão desde os tempos bíblicos até
os dias atuais. 

Além desses, temos também livros do Pagola, Marx, sobre Jung e sobre enegrama. 

Confira nas próximas páginas o que reservamos para vocês nesse mês de Abril!

Boas vendas!!
Atenciosamente,

Editora Vozes
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Em busca de si mesmo

MARLON  REIKDAL

"Em busca de si mesmo é uma proposta psicológica de trazer a
complexa arte do auto descobrimento para o cotidiano, como uma
filosofia de vida capaz de transformar as pessoas, de dentro para fora,

decorrente do encontro interior." 

(Trecho da obra)

ISBN: 9786557133743
Dimensões:  21 x 13,7 x 1,2
256 Páginas

Pessoas que buscam autoconhecimento e bem estar;
Coach;
Leitor do Nobilis.

Público-alvo:

O poder do autodescobrimento como Filosofia



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Live de lançamento no dia 21 de abril de 2022, às 19h30, no canal da Editora Vozes no Youtube;

- Eventos de lançamento presenciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba;

- Campanha nas redes sociais da Editora e do autor;
- Título destaque no site da Editora Vozes (www.vozes.com.br);
- Marcadores;
- Brindes para os eventos de lançamento presenciais;
- Banners nos sites;
- Lançamento do e-book simultaneamente;

- E-mail marketing.

- O autor é bem reconhecido no tratamento da prevenção ao suicídio;

- O autor é conhecido no meio acadêmico e nas redes sociais, é professor de pós-graduação em Psicologia Analítica
com experiência internacional;
- Autor tem canal no Youtube com 19 mil seguidores;
- Temática do livro é atraente e o projeto gráfico pensado para atrair o público geral;
- Texto leve e de fácil leitura.

Em busca de si mesmo
O poder do autodescobrimento como Filosofia



As mais belas orações escritas por
grandes mulheres

DIÁC .  FERNANDO  JOSÉ  BONDAN

"Fortes, místicas, discípulas, devotas, intelectuais ou afetivas, as mulheres
mostram, em suas orações, uma sensibilidade e uma espiritualidade que
lhes são próprias. Nesta obra recolhemos orações escritas e proferidas
por mulheres, que vão desde os tempos bíblicos até os dias atuais. Em
cada uma delas o leitor poderá conhecer diferentes circunstâncias e
experiências místicas." (Trecho da obra)

ISBN: 9786557134481
Dimensões:  19,5 x 12 x 0,8
184 Páginas

Livro para projeto Benção das Mães
Mulheres
Religiosas (freiras)

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Na compra do livro, o cliente receberá um cupom para participar do sorteio de um kit de Dia das Mães, contendo:

uma toalha de mão, um terço, dois livros e um recipiente para água benta (que será benzida na live de Benção das
Mães);
- A obra será a inspiração da Benção das Mães 2022, serão fornecidos uma urna, cartão do sorteio, kit para sortear,
cartaz, marcador/postal, banner e artes virtuais;
- Banner nos sites;
- Divulgação no folheto de Dia das Mães da Livraria Leitura;

- Live de Benção das Mães com Pe. Almerindo da Silveira Barbosa;

- Vídeos com nossas autoras que são mães lendo algum trecho do livro para usar nas redes sociais.

- Presente para o Dia das Mães;
- O autor é conhecido no meio religioso.

As mais belas orações escritas por grandes
mulheres



"O livro é um material de apoio pedagógico que tem como
principal objetivo compartilhar propostas didáticas para o
letramento literário no âmbito escolar, contribuindo
significativamente com as práticas pedagógicas desenvolvidas
dentro e fora da sala de aula. Ele se se propõe a ser um material
“que vai direto ao ponto”. Valendo das discussões teóricas mais
atuais, este livro traz várias sugestões didáticas para tornar
nossas práticas pedagógicas mais efetivas e críticas." (Trecho da
obra)

Práticas escolares de
letramento literário

PAULO  RICARDO  MOURA  DA  SILVA

ISBN: 9786557134931
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,6 
Páginas: 112
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"Uma palavra somente, irmão leitor, seja você quem for, e sejam
quais possam ser, ademais, sua posição e opiniões pessoais neste
mundo; pois, ainda que se diga, proverbial e comumente – todos
os irmãos não são parentes –, ante o sempiterno horror da tão
bizarra distribuição de honrarias e calúnias, condecorações e
aprisionamentos, privilégios e interdições, riqueza e miséria, é
preciso, não obstante, reconhecer que, no todo (in globo), somos
todos irmãos segundo a natureza e a Cristandade."

(Trecho da obra)

O discurso da servidão voluntária

ÉTIENNE  DE  LA  BOÉTIE

ISBN: 9786557134689
Dimensões: 18 x 11 x 0,4 
Páginas: 64



"Esta importante introdução à etnografia foi inteiramente
atualizada e substancialmente reescrita. O volume oferece uma
introdução sistemática aos princípios e à prática da etnografia,

incluindo um capítulo novo sobre a “Etnografia no mundo digital”.
Os autores argumentam que a etnografia deve ser entendida
como um processo reflexivo. Isso implica reconhecer que a
pesquisa social faz parte do mundo que ela estuda, e exige que
os/as pesquisadores/as reflitam sobre como eles/as moldam
seus da dose sua análise. " (Trecho da obra)

Etnografia

MARTYN  HAMMERSLEY  E  PAUL  ATKINSON

ISBN: 9786557133460
Dimensões: 23 x 16 x 2,3 
Páginas: 472



"Este livro traz os momentos sublimes em que Nossa Mãezinha do
céu se fez visível para falar conosco em várias partes do mundo,

e também a história de outros títulos da Virgem Maria que
invocamos com toda a confiança e fé. Em suas aparições, Nossa
Senhora pede penitência, conversão e a recitação diária do
terço. Por isso, você encontrará ainda nestas páginas todo o
esplendor do rosário: uma oração simples que tem suas bases na
Bíblia e sua orientação passada pela própria Virgem Maria a
São Domingos." (Trecho da obra)

Maria entre nós
SOLANGE  GARCIA ,  TATIANA  VENDRAMIM ,
EVEN  SACCHI  E  PE .  ENIO  MARCOS  DE
OLIVEIRA

ISBN: 9786557134320
Dimensões: 19,5 x 12 x 1,1 
Páginas: 232



"No primeiro momento não dei importância ao fato de "O segredo da
flor de ouro" constituir um tratado alquímico, além de ser um texto
taoísta da ioga chinesa. Um estudo posterior e aprofundado dos tratados
latinos me esclareceu e demonstrou que o caráter alquímico do texto
tinha um significado essencial." (Trecho da obra)

O segredo da flor de ouro

C .G .  JUNG  E  R .  WILHELM

ISBN: 9788532603821
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,8
160 Páginas

Junguianos;
Estudantes e professores de psicologia;
Interessados em psicologia;
Estudantes de religião;

Público-alvo:

Um livro de vida chinês

Interessados em taoismo;
leitores de Richard Wilhelm;
Leitores de I ching;
Leitores de filosofia chinesa;
Interessados em meditações chinesas.



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- E-mail marketing para públicos específicos;
- Post nas redes sociais;
- Campanha de leitura da obra - Post nas redes pedindo aos leitores do livro para postar algo que mais
gostou do livro;

- Envio de exemplares para personalidades e instituições ligadas à temática da obra;

- Divulgação nos grupos junguianos.

- Os autores tem nome de peso;

- Por reunir instrumentos budistas e tauistas, o livro é uma referência da antiga tradição chinesa para
quem faz meditação;

- É uma obra simbólica que complementa algumas das obras de Jung e da própria filosofia chinesa;

- Renovação do projeto gráfico;

- Público-alvo amplo.

O segredo da flor de ouro
Um livro de vida chinês
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"A leitura orante do Evangelho nos convida de forma
permanente a tomar decisões para renovar vários aspectos
de nossa vida cristã. Essa renovação interior vai se
concretizar principalmente em duas direções: aprender a
viver especificamente a espiritualidade de Jesus e
aprender a viver abrindo caminhos concretos para o
projeto humanizador do Pai." (Trecho da obra)

Despertar uma atitude de busca

JOSÉ  ANTONIO  PAGOLA

ISBN: 9786557134788
Dimensões: 19,5 x 12 x 0,8

136 Páginas

ISBN: 9786557134825
Dimensões: 19,5 x 12 x 1
168 Páginas

"Jesus oferece mais do que uma teoria ou uma teologia. Ele
oferece um projeto de vida que não se limita ao intimismo, mas
se propõe a mudar o entorno e a sociedade na qual o cristão
está inserido. Pagola, reconhecido por suas reflexões bíblicas e
pastorais, também propõe neste volume a renovação interior
do cristianismo atual, o que possibilita, consequentemente, uma
espiritualidade centrada em Jesus." (Trecho da obra)

A renovação do Cristianismo



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :
- Curso gratuito para apresentação dos dois livros;
- E-mail marketing promovendo o curso gratuito como incentivo a compra dos livros;
- Redes sociais, promovendo curso gratuito como incentivo a compra dos livros.
- Envio dos livros para influenciadores como Padre Julio Lancelotti divulgarem nas redes sociais, lives, palestras, cursos, etc;

- Destaque dos dois livros nas Livrarias Católicas com banner oferecendo o curso;

- Banner no site institucional e loja virtual;
- Promoção para quem adquirir o livro ter direito a participar do curso;

- Marcador com QR CODE que direcione para o curso.

- Autor reconhecido no meio católico (da teologia, espiritualidade e pastoral);
- Autor com ótimo desempenho nas livrarias e eventos católicos - 62% das vendas acontecem nesses canais;
- Autor buscado no Google - pelo google trends vemos que ele é 4 vezes mais buscado que o Anselm Grün, por isso o
bom desempenho nos sites = 14%.

Despertar uma atitude de busca e A renovação do Cristianismo
PÚBLICO  ALVO :
- Lideranças católicas em geral;
- Padres;
- Religiosos e religiosos;
- Paróquias e movimentos em busca de materiais para reflexão e estudo em grupos.



"Na raiz de toda religião há uma profunda experiência espiritual
que chamamos também de mística. A essência da mística reside
numa experiência de maravilhamento de que algo exista. Sábios
das mais diferentes culturas e até entre cientistas como Albert
Einstein testemunham este extasiar-se face ao mistério da
existência, do mundo, da vida e do meu próprio existir. O objetivo
deste livro é revelar os múltiplos percursos da experiência mística
nas muitas tradições. Todas elas se encontram na busca da
comunhão com o Uno. Ela se dá no cotidiano como se expressa nas
palavras do místico inglês William Blake: “ver o mundo num grão de
areia, o céu num campo florido, o infinito na palma da mão e a
eternidade numa hora de vida”. Isto é mística."  (Trecho da obra)

A mística e os míticos
EDUARDO  GUERREIRO  LOSSO ,  MARIA  CLARA
BINGEMER  E  MARCUS  REIS  PINHEIRO  (ORGS . )

ISBN: 9786557132845
Dimensões: 23 x 16 x 3 
Páginas: 632
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"Esta biografia – um estudo em grande escala da vida e obra de Jung por
uma aluna, amiga e associada próxima por mais de trinta anos – e um relato
lucido e penetrante sobre a carreira de Jung, que enfatiza a integridade
essencial do homem e traça o caminho difícil pelo qual essa totalidade foi
alcançada. Desde seus primeiros anos até sua morte, através dos eventos
bastante plenos, internos e externos, de sua longa vida, Barbara Hannah
apresenta uma visão do Jung real, em vez de mais uma perspectiva da
lendária e cultuada criatura. Tratando lado a lado seu aparato teórico e
questões pessoais, como seu relacionamento com Toni Wolff e seu suposto
flerte com o nazismo, ela revela, mais do que em qualquer outro trabalho
até agora, a humanidade de Jung e seu gênio como um “navegador do
inconsciente”. (Trecho da obra)

Jung - Vida e obra

BARBARA  HANNAH

ISBN: 9786557134849
Dimensões: 23 x 16 x 2,6
512 Páginas

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

Público-alvo:

Uma memória biográfica 



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Inclusão de banner no site;

- E-mail marketing com cupom promocional;
- Divulgação nos grupos junguianos com cupom promocional personalizado;

- Divulgação nas Redes Sociais.

- Crescimento nas vendas dos livros do Jung;

- Proximidade da autora com o Jung;

- Grande procura de biografia sobre o Jung;

- Crescimento do movimento junguiano.

Jung - Vida e obra
Uma memória biográfica 



"O Eneagrama é uma porta que conduz à consciência profunda, um guia rumo à
fonte interior que pode curar nossa ferida fundamental: a sede de ser, que se
manifesta como uma sensação de viver pela metade ou de estarmos
incompletos. Tal sensação é a origem de muitos de nossos problemas, já que ao
viver pela metade nos perdemos em automatismos e em falsificações com as
quais tentamos preencher nosso vazio. O Mulá Nasrudin, célebre personagem do
esoterismo islâmico, guiará você ao longo das páginas desta obra. Com ele,

você poderá rir de seus próprios disfarces psicológicos, e talvez receba uma
ajuda valiosa para prescindir deles. Com seu humor, Nasrudin afasta os
obstáculos que se interpõem no caminho rumo à consciência, partindo da ideia
de que, para crescer e dar frutos, só precisamos nos despir do ego." (Trecho da
obra)

O Eneagrama do Mulá Nasrudin

DAVID  BARBA

ISBN: 9786557134375
Dimensões: 21 x 13,7 x 2
416 PáginasPsicólogos;

Leitores que usam o Eneagrama para seu
autoconhecimento e autodesenvolvimento;
Leitores de autoconhecimento e
autodesenvolvimento;
Leitores de contos orientais.

Público-alvo:

Aceitar o ego para trasnformar a consciência



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Lançamento com apresentação do livro no dia 12 de maio, na Livraria Martins Fontes, em São Paulo;

- Divulgação nas redes sociais da Editora Vozes, do autor e do Instituto SAT;

- Evento em Brasília, no mês de maio, organizado pelo SAT com a presença do autor;
-E-mail marketing.

- Livros de autoconhecimento e autodesenvolvimento continuam com crescimento de vendas;
- A abordagem que o autor faz do Eneagrama de Malu Nasrudin é muito interessante. Os leitores em
busca de sua autoconsciência encontrarão um mapa bem humorado;

- A linguagem da obra é leve e bem humorada, sem perder a profundidade;

- Projeto gráfico adequado ao público geral;
- Autor faz cursos e palestras no Brasil e tem um grupo que irá divulgar e usar a obra.

O Eneagrama do Mulá Nasrudin
Aceitar o ego para trasnformar a consciência



"Algumas das argumentações de Marx podem parecer ao leitor não iniciado bastante
discursivas, confusas ou metafísicas. Na verdade, essa impressão surge em consequência
da falta de hábito de se abordar fenômenos demasiadamente habituais de maneira
científica. A mercadoria se tornou tão onipresente, costumeira familiar em nossa
existência diária que nós, embalados para dormir, nem mesmo tentamos considerar por
que os homens renunciam a objetos importantes, necessários para sustentar a vida, em
troca de minúsculos discos de ouro ou prata (i. e. as moedas metálicas) que não têm
nenhuma utilidade terrena. No entanto – embora as realidades do processo econômico
sejam trabalho humano, as matérias-primas, as ferramentas, as máquinas, a divisão do
trabalho, a necessidade de distribuir produtos acabados entre os participantes do
processo de trabalho e assim por diante – tais categorias como mercadoria, dinheiro,

salários, capital, lucro, imposto e semelhantes são apenas representações semimísticas
nas cabeças dos seres humanos dos vários aspectos de um processo econômico, o qual
eles não entendem e não está sob seu controle. Para decifrá-los, é indispensável uma
análise científica completa." (Trecho da obra)

O essencial de Marx

KARL  MARX

ISBN: 9786557134894
Dimensões: 19,5 x 12 x 1,7
296 Páginas

Estudantes e professores de Filosofia;
Filósofos;
Leitores de Marx;
Leitores dos clássicos da filosofia;
Leitores de obras sobre política.

Público-alvo:

Editado por Otto Rühle



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Divulgação nas redes sociais e grupos de WhatsApp;

- Banner para o site;

- Resenha sobre o livro para o site institucional escrita por especilista;

- E-mail marketing;

- Destaque nas Livrarias de Experiência.

- A filosofia de Marx exerce influência em várias áreas do conhecimento, tais como Sociologia, Política,

Direito e Economia;

- A filosofia de Marx estimula a conversa/discussão.

O essencial de Marx
Editado por Otto Rühle



"Estudar História da Igreja na América Latina é mergulhar no
passado tendo os pés fixados no presente. É a busca de
fundamentação para posturas no tempo presente rumo à
construção do futuro. É um retorno às fontes para ter um
testemunho, na atualidade, de credibilidade evangélica e não
somente visibilidade religiosa. O rigor do estudo científico
possibilita a vivência dos sinais do Reino de Deus de maneira
autêntica. A ausência de um estudo científico e crítico, ao longo
da história, sempre levou à perda de identidade de pessoas e da
própria instituição religiosa, o contrário também é verdadeiro.

Por isso, este livro oferece notas introdutórias para um abrir e
ampliar horizontes neste vasto campo de estudo da História da
Igreja." (Trecho da obra)

História da Igreja na América
Latina

NEY  DE  SOUZA

ISBN: 9786557133521
Dimensões: 21 x 13,7 x 3,3 
Páginas: 696



CONHEÇA NOSSO CATÁLOGO
COMPLETO NO SITE:

WWW.VOZES.COM.BR

http://vozes.com.br/

