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downloads.
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Our digital library spans in multiple countries, allowing you to get the most less latency time
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Janela dos Versos possui conteúdos variados que desnuda os pudores da poesia. Um convite
a reflexão do cotidiano caracterizado nas palavras dos poemas que compõem a obra. Traduz
uma relação poética distribuída nos vários temas abordados. Vindo a expressar um contexto
social da realidade nos determinados momentos vividos. A Janela está aberta, sequer saber o
que o que tem do outro lado, os poemas querem ser lidos, querem ser declamados, querem
ser ouvidos.
Neste ebook eu apresento minhas experiências pessoais em busca da sabedoria e paz
interior. Agora convido você para conhecer minhas descobertas. Ao longo do texto você lerá
vários exemplos práticos, experiências pessoais, dicas de livros e muito mais, onde coloquei
de forma simples e didática tudo o que você precisa para se libertar de sua prisão mental.
Ninguém pode nascer em seu lugar. Ninguém pode viver em seu lugar. Ninguém pode
morrer em seu lugar. Isso significa que você é o único responsável pela sua realidade e o
único que pode escrevê-la. Você tem poderes ocultos que Deus lhe deu, mas que foram
abafados por uma minoria dominadora. E esses poderes não são as fantasias dos filmes e
livros, mas a capacidade de criar sua própria realidade através de seus pensamentos e ações.
O padre Anthony de Mello disse: Todos os dias faça uma pessoa feliz! Mesmo que essa
pessoa seja você mesmo. Se quiser mudar o mundo, mude primeiro a si mesmo.

'Atreve-te a ser feliz' aborda uma história de vida com factos verídicos, partilhada com o
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objectivo de o levar numa viagem à descoberta de si mesmo e do caminho para a verdadeira
felicidade.
A felicidade, o sucesso, a realização a que todos, homens e mulheres, aspiram, dependem de
uma "força" que existe dentro de cada um, capaz de conduzir a essas metas: a força da
mente. Em Você é aquilo que pensa ‒ sucesso editorial de José Sometti ‒ o Autor ajuda as
pessoas a olharem para dentro de si, a descobrirem o potencial que trazem consigo e
"reprogramarem" o inconsciente, a fim de se desenvolverem em sua plenitude psíquica,
afetiva, espiritual. Com simplicidade e clareza, ele explica os mecanismos do mundo
inconsciente e oferece técnicas que ajudam o leitor a extrair deles o máximo proveito. Ao
mesmo tempo, distingue o que tem fundamento científico e o que é resultado de crendices e
superstições, dando pistas para uma vida psiquicamente saudável. O profundo da pessoa
tratado com linguagem simples. Temas como espíritos, alma, morte, demônio, capacidades
extranaturais, confiança em Deus, são abordados de modo a ajudar o leitor a superar o que
cria obstáculo para uma vida sadia, em plenitude.
Enquanto descia do cavalo, Úrsula viu a imagem de uma pessoa, vestida numa calça em
parte coberta por botas de cano longo, uma camisa branca de mangas compridas, um lenço
preto amarrado na cabeça cobrindo todo o cabelo e um chapéu de couro por cima. Tinha
ainda uma faca presa num dos lados da cintura e um revólver do outro lado. Ao se aproximar
dela, viu também seus olhos de profundo tom azul. Supôs ser Maria, que acabara de
aparecer na varanda. Esta é a história de Maria do Mato, uma moça criada na beira da praia,
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que se apaixona perdidamente. Mas, um fato muda a sua vida e a sua história. Um romance
cheio de lendas, segredos, conflitos, aventuras e um grande amor.Fernanda Vidal

Este livro é resultado do depoimento de vinte e uma mães sobre a atuação acadêmica no
contexto da pandemia. São antropólogas, historiadoras, cientistas sociais, advogadas,
professoras, estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadoras. Mães solos,
mães com guarda compartilhada, mães em relações afetivas com os pais dos seus filhos.
Mães brancas, negras e indígenas de todas as regiões do Brasil, e também do exterior. É
também fruto de uma rede de afeto construída ao longo de nossas trajetórias acadêmicas e
militantes. Essa rede nos permitiu reunir em um livro relatos de diversas mães que nas suas
rotinas vivem questões ora totalmente distintas, ora muito próximas sobre maternagem.
Nesta coletânea, compartilha-se a cotidianidade do enorme trabalho de cuidados dos/as
filhos/as, fundamental para garantir a produção e reprodução da vida social, ainda assim,
invisibilizado, solitário, pouco reconhecido. Fica evidente que não combateremos as
desigualdades sociais ‒ acadêmicas/profissionais ‒ sozinhas, mas exigindo dos homens, da
sociedade e do Estado a parte que lhes cabem na tarefa de produzir e reproduzir pessoas,
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com dedicação, políticas públicas e reconhecimento de todas as atividades que envolvem o
cuidado. No contexto de pandemia, vieram à tona os relevos da desigualdade social e uma
necessidade urgente de evidenciá-los, juntando narrativas e fazendo uma obra coletiva, desindividualizando os desafios e coletivizando as soluções. Aglomerar narrativas ‒ ainda em
um período em que não podemos aglomerar presencialmente ‒ foi o meio encontrado para
afirmar que o pessoal é político.
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