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CARTA AOS LIVREIROS

Prezado(a) Livreiro e Livreira,

Este mês trazemos livros bastante inspiradores para vocês.

Dentre nossos destaques há um livro que estimula termos uma atitude mental mais positiva se baseando nos pensamentos
de Marco Aurélio.

Outra novidade é um relançamento, na verdade! O livro "Imagens do inconscientes", de Nise da Silveira, volta com nova
capa encadernada e imagens em alta qualidade.

Outro destaque importante é o novo livro do Leonardo Boff, "O pescador ambicioso e o peixe encantado", que segue a
mesma linha do livro "A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana". Nele, se encontra uma metáfora da crise
de nossa cultura hoje mundializada.

São 12 novos títulos que abordam diferentes temáticas. Com certeza nenhum deles pode faltar na sua livraria.

Confira nas próximas páginas mais informações e já garanta os seus!

Boas vendas!!
Atenciosamente,

Editora Vozes
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"Nós todos sabemos a que ponto é importante que um ouvido
atento e benevolente nos acolha, quando estamos em
dificuldade, da mesma forma quando experimentamos alegrias.
Ora, pode acontecer de não podermos receber essa escuta à
qual aspiramos. E se nós nos tornássemos, então, para nós
mesmos, esse ouvido atencioso, esse amigo presente e
disponível? É a arte de se dar esse gênero de escuta que será o
objeto deste caderno. A escuta profunda de si é uma maneira
única e insubstituível de trazer para a sua vida ordem,

prioridades, clareza, consciência e ternura consigo mesmo. Daí
derivam, infalivelmente, centramento, ação correta e
benevolência por cada ser humano." (Trecho da obra)

Caderno de Exercícios de
escuta profunda de si

ANNE  VAN  STAPPEN

ISBN: 9786557134252
Dimensões: 22 x 16 x 0,3 
Páginas: 64



"É possível viver e conviver sem relações de confiança? Confiar é
uma importante atitude para a coexistência humana; nós já
nascemos com uma confiança básica que é testada
continuamente no decorrer da vida: confiança em si próprio,

entre as pessoas e também em Deus. Nesse sentido, a confiança
não se baseia em fatos prováveis, mas em uma certeza
promissora. Anselm Grün e Nikolaus Schneider abordam o tema
sob um ponto de vista ecumênico. Juntos, eles lançam luz sobre
as várias facetas dessa força vital que torna possível os
relacionamentos entre os humanos e dos humanos com Deus."
(Trecho da obra)

Confiança

ANSELM  GRÜN  E  NIKOLAUS  SCHNEIDER

ISBN: 9786557134832
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,7 
Páginas: 128

Sinta sua força vital!



"A meditação é uma obra espiritual, por vezes, difícil. Mas é uma
obra de amor e desejo. Não é algo a ser praticado sem esforço,

pelo menos no início. Se alguém imaginasse ser possível
entregar-se à meditação sem antes rezar para obter o desejo e
a graça de poder fazê-lo, em breve haveria de desistir. Mas o
desejo de meditar e a graça de começar a fazê-lo devem ser
tomados como uma promessa implícita de novas graças. Na
meditação, como em tudo mais na vida cristã, o fruto depende
de nossa correspondência à moção do Espírito Santo. A
meditação está contida quase inteiramente nesta única ideia:

despertar o nosso ser interior, sintonizando-nos intimamente com
o Espírito Santo, de maneira a correspondermos à Sua graça."

(Trecho da obra)

Direção espiritual e meditação
THOMAS  MERTON

ISBN: 9786557134344
Dimensões: 19,5 x 12 x 0,6 
Páginas: 112
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"Dinâmicas e jogos para aulas de ciências é aquele livro que
faltava na biblioteca do professor apaixonado por ajudar os
alunos a verem a mágica da vida em suas aulas. Várias sugestões
de formas divertidas e lúdicas para ensinar diferentes pontos na
disciplina de Ciências no Ensino Fundamental, tanto para aulas
presenciais, virtuais, de ensino híbrido como para projetos
diferenciados que você deseja fazer em sua escola."

(Trecho da obra)

Dinâmicas e jogos para aulas de
Ciências

SOLIMAR  SILVA  E  WALAS  CAZASSA

ISBN: 9786557134443
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,4 
Páginas: 96



"Esta é uma coletânea de textos curtos sobre aspectos
específicos – magia, ciência e religião; mitos e psicologia;

crenças em espíritos de mortos, significado e linguagem; sentidos
da guerra – todos com base em pesquisas feitas durante a
estada junto aos trobriandeses. O interesse em sua publicação
reside na atualidade dos temas desenvolvidos: se mesmo na
época em que foram escritos é notável a aproximação que
Malinowski faz entre as concepções dos “nativos” e as
preocupações e problemas de seu tempo nas sociedades
ocidentais, ainda surpreende a contemporaneidade de suas
reflexões, passados cem anos." (Trecho da obra)

Magia, Ciência e Religião
BRONISLAW  MALINOWSKI

ISBN: 9786557134269
Dimensões: 23 x 16 x 1,3 
Páginas: 272



"Neste livro você encontrará 79 perguntas sobre a vida e as respostas
dadas por Marco Aurélio, inspiradas em seu livro Meditações e
adaptadas para uma linguagem acessível e moderna. Os autores
também incluíram reflexões psicológicas que exploram as mensagens
com maior profundidade e nos ajudam a obter uma atitude mais positiva
perante a vida. Quando você enfrenta desafios em relação ao amor, ao
trabalho, à família, aos relacionamentos sociais ou às questões de saúde
essas mensagens o ajudarão a ganhar nova perspectiva e aumentar sua
consciência." (Trecho da obra)

Seja positivo com Marco Aurélio

JANA  CAPRI  E  CHARAN  DÍAZ

ISBN: 9786557134887
Dimensões: 19,5 x 12 x 0,8
144 Páginas

Leitores de estoicismo;
Leitores de Sêneca;
Leitores de espiritualidade;
Leitores de autoconhecimento.

Público-alvo:

79 pensamentos e perguntas que você pode
fazer para ter uma atitude mental mais positiva



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- E-mail marketing;

- Redes socias;
- Destaque nas vitrines das livrarias: Criar um ambiente que remeta aos tempos que Marco Aurélio viveu.

- Busca por textos clássicos de autoconhecimento vêm crescendo no Brasil;
- Busca crescente de textos de filosofia estóica;

- Os textos. Marco Aurélio foi Imperador Romano, estóico e possui muitas obras que estão sendo resgatadas nos
dias de hoje;

- Várias obras de Marco Aurélio estão na lista dos mais vendidos;
- Texto não é acadêmico, é para o público geral;
- O projeto gráfico da obra.

Seja positivo com Marco Aurélio
79 pensamentos e perguntas que você pode
fazer para ter uma atitude mental mais positiva
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"Você percebe que faz de 600 a 3.000 escolhas em um dia? Do
momento que você acorda até a hora que volta a dormir, você está
sempre fazendo uma escolha! Portanto, você tem a opção de escolher
bem para você. Faça a escolha certa é um dos muitos guias práticos
para uma vida feliz e contente. Dando sete afirmações positivas a seguir,
J.P. Vaswani nos inspira a ser intuitivos, corajosos, gentis e
misericordiosos. Uma vez que começamos a mostrar forte afeto por nós
mesmos, não ficamos mais enevoados com escolhas erradas. O caminho
fica mais claro." (Trecho da obra)

Faça a escolha certa

J .P .  VASWANI

ISBN: 9786557134313
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,7
144 Páginas

Leitores de autoconhecimento;
Leitores de espiritualidade;
Leitores de livros sobre veganismo e
estilo de vida saudável.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- E-mail marketing para base de dados;
- Divulgação nas redes sociais;
- Buscar grupos de seguidores do autor e da temática para propor parceria na divulgação;

- Inclusão de banner no E-commerce Vozes;
- Busca de especialista para escrever uma resenha crítica sobre o livro.

- Leitura acessível e que traz dicas práticas para aprender a fazer escolhas assertivas;
- O autor foi um líder espiritual de reconhecimento internacional e ajudou milhões de pessoas a
compreenderem o significado da vida;

- O autor  escreveu mais de 150 livros motivacionais e de autoconhecimento, alguns traduzidos para 17
idiomas;
- Crescimento da busca por textos de filosofia e espiritualidade baseados nas religiões antigas e 

 adaptados aos leitores de hoje.

Faça a escolha certa



"Neste livro o leitor é convidado a entender os processos de
formação docente para a Educação Básica e as práticas
pedagógicas individuais e coletivas. Somos embalados pelas
nossas experiências desenvolvidas em diferentes espaços, lugares
e cursos de licenciatura que transformam não somente a prática
formativa, mas o sentido de ser do docente que forma
professores."  (Trecho da obra)

Formação de professores para a
Educação Básica

ILMA  PASSOS  ALENCASTRO  VEIGA  E  JOCYLÉIA
SANTANA  DOS  SANTOS  (ORGS . )

ISBN: 9786557134436
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,1 
Páginas: 232



"Neste livro o leitor-pesquisador entenderá melhor os itens que
compõem um projeto de pesquisa e alternativas para conseguir um
orientador para sua ideia de pesquisa. Além de poder ler sobre formas
clássicas (entrevistas, questionários) e contemporâneas (redes sociais,
arte) de coletar dados e analisá-los e sobre como fazer pesquisa em
contextos como hospitais e penitenciárias, ampliando as opções
metodológicas que conhece para construir seu próprio projeto de
pesquisa em Psicologia e nas demais ciências humanas e sociais. Os
autores foram convidados por sua grande experiência com pesquisa e,

além do embasamento teórico, oferecem aos leitores-pesquisadores
dicas práticas em cada capítulo, visando suavizar o caminho dos novos
(e demais) pesquisadores. Esperamos que considerem obra útil e
prática, pois este foi o direcionador que tivemos ao escrevê-la." 

 (Trecho da obra)

Pesquisa em Psicologia e
Humanidades

SABRINA  MARTINS  BARROSO  (ORG . )

ISBN: 9786557134818
Dimensões: 23 x 16 x 2,6 
Páginas: 552
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"Este livro tornou-se conhecido por ter sido submetido a um processo
doutrinário pela Congregação da Doutrina da Fé, em 1984. Como
conclusão o livro teve sua edição suspensa, embora nenhuma doutrina
específica tivesse sido condenada. Diz-se apenas “que as opções do
autor podem pôr em perigo a sã doutrina da fé”. Com o passar dos
anos, constatou-se que esse perigo não ocorreu e a obra continuou a
ser publicada. No mesmo ano o autor foi submetido a um “silêncio
obsequioso”. Durou apenas 11 meses, pois o Papa João Paulo II, sabendo
do compromisso do autor com o mundo da pobreza, retirou a referida
pena. O livro contém a edição original de 1981, os pontos incriminados
pela Congregação, a resposta escrita, a “Notificação” (não é
condenação) daquela instância. Na nova edição ampliada se
acrescentou a resposta à “Notificação” antes impedida de vir a lume.

E, por fim, faz-se um balanço do que significou tal processo e a
permanente atualidade do poder e do carisma para a vida da Igreja."

(Trecho da obra)

Igreja: Carisma e poder
LEONARDO  BOFF

ISBN: 9786557134177
Dimensões: 23 x 16 x 2 
Páginas: 432



"Imagens do inconsciente traz dados reunidos através de muitos anos de
experiência vivida pela autora Nise da Silveira no hospital psiquiátrico.

Neste trabalho, a autora não se inspirou na psiquiatria caracterizada
pela escassa atenção que concede aos fenômenos intrapsíquicos em
curso durante a psicose. Ao contrário, o interesse maior foi o de penetrar,
pouco que fosse, no mundo interno do esquizofrênico.”

(Trecho da obra)

Imagens do inconsciente
NISE  DA  SILVEIRA

ISBN: 9788532649850
Dimensões: 23 x 16 x 1,3
280 Páginas

Psicólogos e terapeutas;
Arteterapeutas;
Professores e estudantes de Psicologia;
Leitores junguianos;
Artistas plásticos;
Profissionais da arteterapia;
Profissionais da psicologia analítica.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :
- Divulgação nas redes sociais;
- Divulgação com os contatos Junguianos oferecendo código promocional;
- Compra coletiva com desconto diferenciado como feito com os Livros Negros;
- Parceria na divulgação com o Museu Imagens do Inconsciente (que completa 70 anos esse ano);

- Marcador;
- Banner nos sites;
- Envio de e-mail marketing para toda base de Psicologia/Arte;

- Vídeo com o processo de produção da obra para divulgar nas redes sociais.

- A primeira publicação, feita em 2015, vendeu mais de 6.000 exemplares;
- Projeto gráfico diferenciado, com nova capa (encadernado) e publicação das imagens em alta qualidade;

- Hoje as instituições de recuperação e ressocialização adotam a arteterapia como tratamento e o livro será um
aliado na formação dos profissionais;
- Nise da Silveira é precursora da prática da psicologia analítica no Brasil e o livro mostra como ela usou a pintura
(arteterapia) como caminho de curas psicológicas;
- Nise da Silveira estudou e trabalhou em pesquisas com C. G. Jung.

Imagens do inconsciente



"O conto "O pescador ambicioso e o peixe encantado" segue o estilo de "A
águia e a galinha: uma metáfora da condição humana". Nele, se encontra uma
metáfora da crise de nossa cultura hoje mundializada: a falta da justa medida
nas principais dimensões da vida: nas relações pessoais, na sociedade, na
economia e em nossa relação para com a natureza. A falta de medida gera a
arrogância, que leva à discriminação dos diferentes, ao uso da violência e da
guerra. Os vários contos, fábulas e relatos tornam mais compreensível o tema do
que exposições teóricas. O livro procura orientar os espíritos na busca da
moderação e da autocontenção para fazermos frente às grandes ameaças que
pesam sobre o destino da vida na Terra e de nosso futuro." (Trecho da obra)

O pescador ambicioso e o peixe
encantado

LEONARDO  BOFF

ISBN: 9786557134238
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,3
176 Páginas

Autodidatas;
Leitores de autoconhecimento;
Leitores do autor;
Leitores de livros do selo Nobilis.

Público-alvo:

A busca pela justa medida



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :
- Evento de lançamento presencial e live de lançamento;

- Divulgação nas redes sociais estimulando o engajamento dos leitores/seguidores do autor;
- Marcador;
- Banner nos sites;
- Texto do autor para seção "Título destaque do mês" no site da Editora Vozes;
- Envio de e-mail marketing;

- Exposição nas livrarias de Experiência;

- Tiragem de 500 exemplares (prova de impressão) para distribuição entre livreiros;
- Envio de exemplares para artistas, políticos e outros amigos do autor.

- Esta obra pode ser comparada ao "A águia e a galinha". Assim como neste livro clássico, seu novo projeto direciona o olhar para
o humano. Leonardo Boff tem como ponto de partida a sabedoria de um conto de Otto Runge para abordar um tema de bastante
relevância para a sociedade atual: a justa medida. É um texto de muita força, que fala sobre e para cada um de nós, da condição
humana dos nossos desejos, da nossa racionalidade e espiritualidade. É uma obra que nos convida a olhar para como chegamos até
aqui, e o que queremos fazer daqui pra frente;

- Texto menos técnico e mais acessível ao leitor;
- Concepção mais próxima do A águia e a galinha;

- Projeto gráfico diferenciado, com concepção artística do Frei Pedro Pinheiro;

- Ampla divulgação.

O pescador ambicioso e o peixe encantado
A busca pela justa medida



CONHEÇA NOSSO CATÁLOGO
COMPLETO NO SITE:

WWW.VOZES.COM.BR

http://vozes.com.br/

