Alan é um advogado bem-sucedido
de São Paulo e leva uma vida
aparentemente perfeita: mora em
uma cobertura luxuosa, namora uma
mulher lindíssima e pode ter tudo o
que quiser. Mas todas as noites é
atormentado por um sonho que o
leva a um amor de outra vida. Assiste
à morte na fogueira de uma jovem. E
nesse momento promete:
– Eu te amarei para sempre!
Quando desperta, o sonho fica em
sua cabeça. Envolvido por esse
mistério, Alan vive dias de angústia.

Tudo muda quando ele viaja para uma cidade do interior e encontra
uma moça semelhante à que aparece em seu sonho. A profunda
emoção que sente ao vê-la confirma que é a mesma pessoa. Essa é a
primeira de várias evidências de que na vida nada acontece por acaso.
Mas, para seu espanto, a moça foge aterrorizada ao deparar com ele.
Agora Alan precisa descobrir quem é essa mulher e qual é a ligação
entre eles. Para isso, terá que rever sua existência e descobrir que as
coisas realmente importantes não podem ser compradas.
Nascido sem os braços e sem as pernas, Nick
Vujicic tornou-se um palestrante motivacional que
busca, através de sua história, inspirar e encorajar
outras pessoas a encontrar seus propósitos na
vida, a despeito de quaisquer dificuldades que
apareçam.

Para a megaestrela Demi Lovato, a vida tem
sido
uma
jornada
—
de
conquistas
impressionantes e perdas arrebatadoras.
Cantora recordista de vendas, apresentadora de
TV e atriz, ela enfrentou batalhas com a
depressão e a dependência, tudo isso sem
desistir de encontrar a felicidade e a si mesma.
Demi compartilhou sua trajetória na mídia, nas
letras de suas músicas e para seus 17 milhões
de
seguidores
no
Twitter.
Esses tweets resultaram neste livro, uma obra
em 365 insights honestos, esperançosos e
impactantes. Aqui estão, nas próprias palavras
de Demi, as citações que a inspiraram, assim
como suas reflexões pessoais e seus objetivos.
Demi Lovato — 365 dias do ano é para todos,
em qualquer lugar, que precisem de conforto,
inspiração e um motivo a cada dia para serem
fortes em sua própria trajetória.

O livro de Madame Leprince Beaumont não se
limita a contar histórias e recontar episódios da
Bíblia, seguidos de comentários edificantes.
Aproveita também para dar aulas de
conhecimentos gerais — sobre ciências físicas
e naturais, história, geografia, etiqueta, e muito
mais. Pode-se até dizer que há uma espécie de
currículo a cumprir, e a preceptora o faz com a
habilidade de quem tinha experiência no
assunto. A variedade de assuntos que cobre é
assombrosa: as estações do ano, os
movimentos da Terra, o fenômeno dos eclipses,
os rios da Europa (e mais os diferentes
acidentes geográficos dos outros continentes),
a conquista do México e do Peru, a metamorfose das lagartas em borboletas…
Nesse sentido, cumpre também fazer a observação de que, mais uma vez, se
trata de uma precursora. Descobriu um filão que se revelaria muito fecundo. Hoje
em dia, quando a maioria das editoras que publicam para a infância e a juventude
em nosso país procura chamar literatura de “livros paradidáticos”, de olho nas
benesses de adoções em colégios ou vendas especiais para o governo distribuir
entre a rede escolar, este Tesouro de meninas nos permite comprovar que essa
mistura vem de longe, ao pretender submeter qualquer tentativa artística aos
valores supremos da pedagogia e da didática.

Quando os pais do Ele vão viajar, ela é obrigada a
acampar com sua Tia, seu Tio, seus primos e seu
irmãozinho Ben-Ben. Ela sabe lidar com
pernilongos e reconhecer plantas venenosas, mas
dividir uma cabana com seus parentes irritantes?
De jeito nenhum! Entre as regras duras de sua Tia
e as brincadeiras sem graça de seu primo Eric, Ele
precisa de seu diário para sobreviver a essas férias
em família!

Vencedor do britânico National Book Award
na categoria de melhor livro de estreia e
finalista do prestigiado Man Booker Prize, A
improvável jornada de Harold Fry, de Rachel
Joyce, tem como temas centrais os
sentimentos
de
amor,
amizade
e
arrependimento. A autora conta a história do
aposentado Harold Fry que numa manhã de
sol sai de casa para colocar uma carta no
correio, sem imaginar que estava começando
uma jornada não planejada até o outro lado
da Inglaterra. Ao receber uma carta de
Queenie Hennessy, uma velha amiga com
quem não tem contato há décadas, Harold
Fry descobre que ela está em uma casa de
saúde, sucumbindo ao câncer.
Então, escreve uma resposta rápida e, deixando sua mulher com seus
afazeres, vai até a caixa postal mais próxima. No caminho, tem um encontro
casual que o convence de que ele deve entregar sua mensagem para Queenie
pessoalmente. E assim começa a peregrinação improvável de Harold
Fry.Determinado a andar 600 milhas de Kingsbridge à Berwick-upon-Tweed,
acredita que enquanto caminhar, a amiga estará viva. Ao longo do caminho, ele
encontra personagens fascinantes, que o trazem de volta memórias
adormecidas: sua primeira dança com a mulher Maureen, o dia do seu
casamento, a alegria da paternidade. Todos os resquícios do passado vêm
correndo de volta para ele, permitindo-lhe conciliar as perdas e os
arrependimentos.

Bichinho novo? Sem problemas. Ser babá dele?
Ooops... A família da Ellie está fora de controle! Parece
que os animais estão por toda parte! Quando a
professora pede para os alunos apresentarem um
seminário sobre animais, Ellie não sabe qual escolher.
Mas, quando uma vizinha pede para ela cuidar do seu
papagaio, Alix, Ellie decide falar sobre esse pássaro
exótico. É quando algo inesperado acontece! Ellie
descobre que precisará da ajuda de uma bibliotecária,
um tratador de animais, sua família e alguns bons
amigos para salvar o dia.

Uma obra grandiosa que, certamente, abrirá novos
horizontes àqueles que apreciam e são fascinados
pela palavra de Deus. Com uma linguagem de fácil
entendimento e figuras ricamente ilustradas, marca
o início de grandes descobertas referentes à vida
de Jesus, seus seguidores- os discípulos- atos,
vida e morte, que deixaram um vasto e atual
legado a todas as gerações.

Quando o Talibã tomou controle do vale do Swat,
uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai
recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo
seu direito à educação. Mas em 9 de outubro de
2012, uma terça-feira, ela quase pagou o preço com
a vida. Malala foi atingida na cabeça por um tiro à
queima-roupa dentro do ônibus no qual voltava da
escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria.
Mas a recuperação milagrosa de Malala a levou em
uma viagem extraordinária de um vale remoto no
norte do Paquistão para as salas das Nações
Unidas em Nova York. Aos dezesseis anos, ela se
tornou um símbolo global de protesto pacífico e a
candidata mais jovem da história a receber o
Prêmio Nobel da Paz.
Eu sou Malala é a história de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta
pelo direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em
uma sociedade que valoriza filhos homens. O livro acompanha a infância da
garota no Paquistão, os primeiros anos de vida escolar, as asperezas da vida
numa região marcada pela desigualdade social, as belezas do deserto e as trevas
da vida sob o Talibã. Escrito em parceria com a jornalista britânica Christina Lamb,
este livro é uma janela para a singularidade poderosa de uma menina cheia de
brio e talento, mas também para um universo religioso e cultural cheio de
interdições e particularidades, muitas vezes incompreendido pelo Ocidente.

SEPARADOS PELA GUERRA. TESTADOS PELA
BATALHA. LIGADOS PELA AMIZADE. Joey, meio
puro-sangue, meio cavalo de tiro, é comprado por um
fazendeiro que bebe demais e está mergulhado em
dívidas. Albert, filho desse homem, e Joey tornam-se
companheiros inseparáveis. Mas quando eclode a
Primeira Guerra Mundial, o pai de Albert vende o
cavalo para o Exército britânico. Em meio à batalha,
ao barulho ensurdecedor dos disparos, aos que
morrem no caminho e ao sofrimento dos
sobreviventes, Joey se pergunta quando terminará
aquela guerra atroz. Quando isso acontecer, será
que ele poderá reencontrar Albert?

Se o assunto é relacionamento, o tipo de garota de
Colin Singleton tem nome: Katherine. E em se
tratando de Colin e Katherines, o desfecho é sempre
o mesmo: ele leva o fora. Já aconteceu muito.
Dezenove vezes, para ser exato. Depois do mais
recente e traumático término, ele resolve cair na
estrada. Dirigindo o Rabecão , com seu caderninho
de anotações no bolso e um melhor amigo bem fora
de forma no banco do carona, o ex-garoto prodígio,
viciado em anagramas, descobre sua verdadeira
missão: elaborar e comprovar o Teorema
Fundamental da Previsibilidade das Katherines, que
tornará possível antever, através da linguagem
universal da matemática, o desfecho de qualquer
relacionamento antes mesmo que as duas pessoas
se
conheçam.
Uma descoberta que vai mudar para sempre a
história amorosa do mundo, vai vingar séculos de
injusta vantagem entre Terminantes e Terminados
e, enfim, elevará Colin Singleton diretamente ao
distinto posto de gênio da humanidade. Também, é
claro, vai ajudá-lo a reconquistar sua garota. Ou,
pelo menos, é isso o que ele espera.

O Cuidado Necessário prolonga e aprofunda o livro
anterior Saber Cuidar. O novo livro investiga com
mais amplidão a categoria e o paradigma do
cuidado para os campos da vida pessoal, da saúde,
da educação, na ecologia, da ética e da
espiritualidade. O autor está convencido de que
somente sairemos do complexo de crises que já há
anos assola a humanidade se conseguirmos
articular a Sustentabilidade com o Cuidado.
Pertence ao cuidado essencial o momento da
espiritualidade: aquela aura que acompanha todas
as iniciativas humanas para que não sejam
meramente pragmáticas, mas que ancorem a vida
em um Sentido Maior e transcendente.

