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CARTA AOS LIVREIROS

Prezado(a) Livreiro e Livreira,

Entramos no mês de Junho trazendo nossos queridos e tão aguardados sazonais. Além da já conhecida Folhinha do
Sagrado Coração de Jesus, temos também o Meditações para o dia a dia que está completando 30 anos de existência.

E não é só isso! Temos muitos destaques legais como o 1984, do George Orwell, um novo livro do Leloup, o tão aguardado
livro da Verena Kast e, não menos importante, a reedição do Imagens do Inconsciente com nova capa e imagens em alta
qualidade.

Ah, também tem um livro da mesma autora do best-seller "Resiliência".  Esse, definitivamente, não pode faltar na sua vitrine!

Outro livro bem interessante é o "Ecce Homo", uma autobiografia de Nietzsche.

Confira a seguir todos os lançamentos do mês e garanta já os seus!

 
Boas vendas!!

Atenciosamente,
Editora Vozes
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"O romance distópico escrito por George Orwell foi publicado no fim da

Segunda Guerra Mundial. No clássico, Orwell relata uma sociedade

monitorada pelo "Grande Irmão", que mantém a sociedade organizada e

em funcionamento, visando o bem comum. Até que o personagem

principal, Winston Smith, percebe que a tão bem articulada sociedade

não é tão livre quanto se pensava." (Trecho da obra)

1984

GEORGE  ORWELL

ISBN: 9786557134122
Dimensões: 18 x 11 x 2
424 Páginas

Leitores do autor;
Leitores da Coleção Vozes de Bolso;
Público geral;
Leitores de obras de Política;
Leitoras de Filosofia e Ciências Sociais.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Divulgação nas redes sociais com post de destaque para a obra;

- Banner para o site institucional;
- Destacar nas livrarias de experiência com foco nas que tem o expositor Vozes de Bolso;

- Marca-páginas com as duas obras, destacando o nome do autor.

- Autor conhecido (considerado um dos 50 maiores autores britânicos de todos os tempos pela Revista Times);
- Este livro é um Bestseller (um dos romances mais citados do século XX);

- Já foi traduzido em 65 países, virou minissérie, filmes, quadrinhos...;
- O assunto abordado é atual (totalitarismo e política);

- Preço da coleção Vozes de Bolso é acessível;
- Esta edição traz um material diferenciado com comentários e curiosidades sobre a obra escritos pelo
organizador da coleção.

1984



"Muitas vezes a “dúvida” é vista negativamente. Quem duvida ou
hesita perde a própria vida e fica inquieto. Na dúvida, você se
torna passivo e perde a própria vida. Costuma-se dizer:
“Somente aqueles que não se questionam terão sucesso”. Anselm
Grün explora a questão de como as dúvidas e o anseio por
certeza se complementam e que papel a dúvida desempenha em
nossas vidas e como lidamos com o desespero que se repete
constantemente. A dúvida também pode ajudar as pessoas, diz
Anselm Grün. Ela pode quebrar estruturas incrustadas e tornar
algo novo tangível." (Trecho da obra)

Abraçar a dúvida

ANSELM  GRÜN

ISBN: 9786557134184
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,7 
Páginas: 128

A crise como sinal de avanço pessoal



"Você sonha em se aproximar da mentalidade dos melhores? Este
livro é feito para você. Ele é baseado nos estudos mais recentes
em matéria de mentalidade e em técnicas utilizadas por grandes
dirigentes e atletas profissionais." (Trecho da obra)

Caderno de exercícios para desenvolver
uma mentalidade de ganhador

NICOLAS  DUGAY

ISBN: 9786557134160
Dimensões: 22 x 16 x 0,3 
Páginas: 64



"Se tiver uma conversa sincera com amigos ou colegas,
perceberá que a maioria deles se sente há algum tempo em um
período de mudança. O tempo parece ter se acelerado. Nossas
feridas ou zonas de sombra retornam com mais rapidez à
superfície para que não nos esqueçamos de curá-las, mas,
felizmente, nossa força de ação se multiplica tão rapidamente
quanto. Você está sentindo essa necessidade de novidade?

Gostaria de se beneficiar de um novo alento de vida? E se fosse
possível vivê-lo em qualquer idade, seja qual for nosso passado?

É o que propõe este caderno de exercícios para ser “sexy, zen e
feliz”. Não é o sonho de cada uma de nós se sentir bem em seu
corpo, em paz em seu espírito e felizes (ou alegres) em seu
coração?" (Trecho da obra)

Caderno de exercícios para ser sexy, zen
e feliz

CHRISTINE  MICHAUD

ISBN: 9786557134153
Dimensões: 22 x 16 x 0,3 
Páginas: 64
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"Com formato pocket, prática para levar na bolsa, no bolso da

camisa ou da calça, a Agendinha contém indicações das leituras

bíblicas da liturgia diária e belos pensamentos. Acabamento em

couro sintético. Disponível nas cores preta, marrom, marinho e

vinho." (Trecho da obra)

Agendinha Vozes - 2023

ISBN: 7898563142298
Dimensões: 11 x 7,5 x 1 
Páginas: 224



"O diversificado conteúdo da tradicional Folhinha do Sagrado

Coração de Jesus agora em um bloco com lugar para anotações,

suporte e caneta para você ter sempre em sua mesa. Assuntos de

religião até culinária, mensagens e cuidados para com a saúde.

Traz indicação litúrgica diária, calendário agrícola e de pesca,

fases da lua, pensamentos bíblicos e de autores diversos, datas

comemorativas civis e de santos, comentário do Evangelho

Dominical, concurso bíblico, reflexões, curiosidades, humor, etc."

(Trecho da obra)

Calendário do Sagrado Coração
de Jesus - 2023

ISBN: 7898563142205
Dimensões: 10,5 x 12,5 x 3 
Páginas: 768



"Contém indicações das leituras bíblicas da liturgia diária e

bonitos pensamentos, além de um calendário permanente 1901-

2092 e lista com mais de 180 sites úteis, calendário de

planejamento, informações importantes sobre as nações do

mundo, tabela de conversão de medidas, entre outros.

Acabamento de luxo em couro sintético. Disponível nas cores

preta, marrom e marinho." (Trecho da obra)

Diário Vozes - 2023

ISBN: 7898563142335
Dimensões: 23 x 16 x 2,5 
Páginas: 432



"Este livro convida o leitor a um encontro diário com Deus por

meio da meditação de mensagens e orações. Também traz

pensamentos, santos do dia, datas comemorativas, leituras

bíblicas e as mudanças da lua." (Trecho da obra)

Encontro Diário com Deus - 2023

ISBN: 7898563142250
Dimensões: 18 x 12 x 1 
Páginas: 216



"Publicada desde 1940 pela Editora Vozes e presente em mais de

um milhão de lares, a Folhinha do Sagrado Coração de Jesus é a

mais antiga publicação nessa área no país. Composta de uma

estampa com imagem do Sagrado Coração de Jesus e de um

bloco com o calendário anual que é encaixado na parte inferior

da estampa, possui conteúdo diversificado de religião até

culinária, mensagens e cuidados para com a saúde. Traz

indicação litúrgica diária, calendário agrícola e de pesca, fases

da lua, pensamentos bíblicos e de autores diversos, datas

comemorativas civis e de santos, comentário do Evangelho

dominical, concurso bíblico, reflexões, curiosidades e humor."

(Trecho da obra)

Folhinha do Sagrado Coração de
Jesus - 2023

ISBN: 7898563140000
Dimensões: 10 x 6,5 x 3 
Páginas: 768



"Guia para as celebrações litúrgicas do ano A, com calendário,

abreviaturas bíblicas, comemorações de santos, cores litúrgicas e

leituras para uso na liturgia da missa." (Trecho da obra)

Guia Litúrgico - Ano A - 2023

ISBN: 7898563142274
Dimensões: 16 x 12 x 0,3 
Páginas: 16



"Livro feito com a colaboração de católicos e protestantes

destinada a leigos, religiosos, agentes de pastoral e a todos os

que buscam uma leitura reconfortante e iluminadora.

Diariamente, a partir de um ou dois versículos bíblicos, são

apresentadas uma reflexão e uma breve oração para fortalecer

nossa fé em Deus, trazendo-nos novo vigor e compreensão para e

sobre a nossa vida." (Trecho da obra)

Meditações para o dia a dia -
2023

ISBN: 7898563142281
Dimensões: 21 x 11 x 1,7 
Páginas: 376



"Produto sazonal, multitemático. Além de calendário, curiosidades e

humor, apresenta dados científicos, literários e informativos. Publicado

anualmente, sempre novo e atual, o Almanaque Santo Antônio é rico em

sabedoria científica e popular, trazendo calendários (civil – com datas

comemorativas; litúrgico – com as leituras bíblicas; agrícola – com a

época de plantio e de colheita; de pesca – baseado na fase lunar

para boa pescaria; de astronomia – com a observação mensal dos

planetas), textos de cunho religioso, reflexões, mensagens, orações,

história, cuidados com a saúde, curiosidades, datas comemorativas,

receitas e dicas culinárias, dicas diversas, folclore, contos, trovas,

piadas, passatempos, vida de santos, temas sobre ecologia e

educação. Oferece uma cultura útil, para o dia a dia, que diverte,

informa e dá formação humana ao leitor. Fonte de pesquisa para o

professor e para o estudante. Entretenimento sadio para a família."

(Trecho da obra)

Almanaque Santo Antonio - 2023

ISBN: 7898563142267
Dimensões: 23 x 16 x 1 
Páginas: 224
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"Ecce Homo é a autobiografia de Nietzsche. Neste livro ele pretende

apresentar suas obras e o seu pensamento, e também como ele era.

Nietzsche mostra o sofrimento que teve durante sua vida, os ataques

nervosos, contribuíram para aperfeiçoar o seu julgamento sobre

homem. Este livro é como se fosse um guia de leitura para as suas

obras. O livro Zaratustra, tem enorme destaque na sua apresentação.

Em diversos momentos o filósofo parece fora de si, em delírios. Logo

após o término do Ecce Homo, Nietzsche sofreria o colapso mental que

o afastaria em definitivo da escrita de textos - além de não

reconhecer familiares e amigos. No decorrer do livro, são apresentados

tópicos como a transição do conceito homem bom para homem mau, a

moral dos décadents, os ressentidos e críticas em geral direcionadas

ao cristianismo. "  (Trecho da obra)

Ecce Homo

FRIEDRICH  NIETZSCHE

ISBN: 9786557133309
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,5 
Páginas: 112

Como alguém se torna aquilo que é



"Quando dizemos que tudo é um, isso não quer dizer que tudo está

misturado e que nós somos uma massa indistinta com o todo; pois a

unidade, como a união, é a relação. Relação que não é nem fusão nem

separação; nem mistura nem oposição: além da redução ao mesmo e da

incomunicabilidade com o outro, é preciso descobrir a

interindependência que não é apenas interdependência; essa esquece o

espaço entre as diferenças, ela é dependência, sem a vacuidade que

acolhe e respeita as diferenças." (Trecho da obra)

Metanoia

JEAN-YVES  LELOUP

ISBN: 9786557135983
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,7
144 Páginas

 Leitores e seguidores do autor;
 Leitores de espiritualidade;
 Leitores de autoconhecimento.

Público-alvo:

Uma revolução silenciosa



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- DIvulgação nas redes sociais;
- E-mail marketing;

- Divulgação no site institucional oferecendo desconto progressivo na compra de outros livros do autor;
- Exposição nas livrarias de experiência já que a capa do livro está bem atraente;

- Trabalho direcionado com os grupos de leitores do autor.

- O autor já é bastante conhecido e tem um público fiel que sempre adquire suas obras;
- Este livro é um pequeno manual de desenvolvimento pessoal e transpessoal;
- Os leitores do autor costumam comprar mais de um livro dele quando vão adquirir suas obras;
- Este texto é inédito e não foi publicado no Brasil anteriormente;

- O autor está entre os 30 mais vendidos na área de espiritualidade.

Metanoia
Uma revolução silenciosa



"Este livro demonstra a atualidade de São Bento, autor da Regra
monástica mais importante do Ocidente. Escrita originalmente para os
monges, essa Regra pode ajudar os cristãos de hoje a se manterem
firmes no seguimento de Jesus Cristo. Para isso, selecionamos temas
pertinentes de seu pensamento monástico e distribuídos em 35
capítulos orantes, cujos títulos são inspirados nos temas da Regra
Beneditina e fundamentados por versículos que são refletidos em
diálogo com outros capítulos e a Sagrada Escritura. Cada bloco se
conclui com um pedido direcionado a uma das pessoas da Santíssima
Trindade. Após uma explicação da Medalha do Exorcismo de São
Bento, tão difundida entre o Povo de Deus, a obra apresenta um
panorama da Regra, destacando os principais tópicos para a vida
espiritual. A conclusão traz dicas para aperfeiçoar o cotidiano." 

 (Trecho da obra)

BRUNO  CARNEIRO  LIRA

ISBN: 9786557135792
Dimensões: 18 x 12 x 0,7 
Páginas: 144

Rezar com São Bento
Orações para o cotidiano
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"O conceito dos complexos é um dos conceitos centrais da psicologia junguiana. Por
isso não surpreende que, na descrição dos analisandos, nos deparamos
frequentemente com afirmações do tipo: ‘Ele tem um complexo de mãe positivo ’. Ou:

‘Ela tem um complexo de pai dominante ’. Essas são afirmações sobre a cunhagem
fundamental dessa pessoa, que também nos diz algo sobre as dificuldades
específicas, mas também sobre as possibilidades especiais na vida dessa pessoa.

Descrições de casos e também vinhetas de casos dentro da psicologia junguiana
costumam se referir a esses complexos; o próprio Jung nos deixou várias descrições
de imagens de complexos individuais; pelo que sei, porém, os complexos de pai e
mãe nunca foram apresentados numa visão geral. Quero fazer isso neste livro, pois
acredito que, no contexto dos resultados obtidos pela observação de bebês, o
conceito dos complexos sofrerá uma atualização." (Trecho da obra)

Filhas de pai, filhos de mãe

VERENA  KAST

ISBN: 9786557133125
Dimensões: 19 x 12,5 x 1,3
272 Páginas

Junguianos;
Psicólogos(as);
Leitores da autora;
Professores e estudantes de Psicologia e Psicoterapia.

Público-alvo:

Complexos de pai e mãe e caminhos para a
identidade própria



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Inclusão de banner no site;

- Divulgação nas redes sociais com sorteio de exemplares;
- Resenha para o site institucional e redes sociais escrita por especialista da área;

- Desconto para quem comprar outro livro da autora ou da coleção Reflexões Junguianas em nosso site;

- E-mail marketing para base de contatos;
- Divulgação junto aos grupos junguianos com cupom de desconto.

- Este livro é bastante aguardado pelos Junguianos;
- Autora é muito reconhecida e o tema esperado;

- Grande busca por livros da autora nas redes sociais.

Filhas de pai, filhos de mãe
Complexos de pai e mãe e caminhos para a identidade própria



"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:

Com 271 ilustrações



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :
- Divulgação nas redes sociais;
- Divulgação para 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
Com 271 ilustrações



"Foram reunidos neste volume trinta e um ensaios de Richard

Bauckham, conhecido pesquisador do Novo Testamento, que

cobrem os mais variados aspectos do cristianismo nascente

presentes no Novo Testamento e nos períodos iniciais da

Patrística. São textos elaborados ao longo de décadas que

refletem a convicção do autor de que o estudo histórico do

cristianismo primitivo jamais deveria isolar a literatura

neotestamentária, mas tratá-la sempre em conjunto com as

demais fontes cristãs primitivas." (Trecho da obra)

O mundo cristão em torno do
novo testamento

RICHARD  BAUCKHAM

ISBN: 9786557132777
Dimensões: 23 x 16 x 4,5 
Páginas: 920



5ª SEMANA

EDITORA VOZES

29/06/2022



"Novos trabalhos de pesquisa interessantes nos ajudam a entender melhor o
processo da nossa individuação. Eles mostram quais circunstâncias de vida,

quais decisões exercem a maior influência sobre nós. Não são apenas os
maiores desafios na vida que nos fazem amadurecer. E também não precisamos
temer que experiências negativas e influências externas indesejadas deixem
necessariamente marcas negativas duradouras em nós. Até mesmo a
importância da infância tem sido superestimada até agora. Em grande medida,

nós mesmos podemos determinar como a nossa personalidade se desenvolve.

Não é tão importante quem nós éramos ontem. Muito mais importante é o que
somos hoje." (Trecho da obra)

A descoberta do eu

CHRISTINA  BERNDT

ISBN: 9786557135952
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,1
1216 Páginas

Coaches;
Leitores da autora;
Leitores do selo Nobilis;
Psicólogos, neurologistas e sociólogos;
Pessoas que buscam autoconhecimento e bem-estar;
Pessoas que buscam ferramentas para lidarem com os percalços da vida.

Público-alvo:

Como nos tornarmos quem somos



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Campanha de divulgação nas redes sociais;
- E-mail marketing;

- Banner nos sites;
- Promoção no site: comprando este livro, os outros 2 livros da autora saem com desconto;

- Marcadores personalizados;
- Matéria para o site com o tradutor falando sobre a importância do autoconhecimento na atualidade;

- Envio de exemplares para equipe de vendas para montagem de varal semanal com frases selecionadas pelos grupos;
- Cinta com a frase: "como nos tornamos quem somos e por que costumamos nos achar melhores que os outros".

- Este livro é um best-seller na Alemanha;

- O livro “Resiliência”, da mesma autora, teve excelente recepção no mercado;

- Serve também como ferramenta para lidar melhor com as dificuldades inatas do ser humano;

- O livro é de fácil leitura, ainda que seja denso.

A descoberta do eu
Como nos tornarmos quem somos



"Antropologia da religião é um texto introdutório acessível e

envolvente, organizado em torno de questões-chave que todos os

antropólogos da religião enfrentam. Este livro usa uma ampla

gama de exemplos históricos e etnográficos para abordar não

apenas o que é estudado por antropólogos de religião, mas

como esses estudos são abordados." (Trecho da obra)

Antropologia da religião

JAMES  S .  BIELO

ISBN: 9786557135914
Dimensões: 23 x 16 
Páginas: 216



CONHEÇA NOSSO CATÁLOGO
COMPLETO NO SITE:

WWW.VOZES.COM.BR

http://vozes.com.br/

