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A IMPORTÂNCIA DOS LIVROS 

Embora recomende a leitura mensal 
de cada uma das obras da lista, caso 
você encontre dificuldade em 
adquiri-los, mas nutra o desejo de 
participar do Grupo de Estudos 
mesmo assim, não se desespere! 
Será possível acompanhar as aulas 
fazendo a leitura do material de 
apoio que você terá acesso através 
da plataforma indicada. Porém, 
ressalto que você terá muito mais 
proveito nos estudos e enriquecerá 
ainda mais seu conhecimento no 
tema, se puder ler cada um dos livros 
aqui listados.  

De qualquer forma, espero que você 
aproveite ao máximo! 

 

     

 

 

  

 

  SEQUÊNCIA DAS OBRAS 
 

             
 

Compartilho com você a lista de livros 
selecionados que irão servir de base para 
minha linha de estudos: Não Existe Feminista 
Cristã.  

O Grupo de Estudos será fechado só para 
membros.  

Você terá a oportunidade de fazer parte de uma 
turma focada em temas específicos e terá 
acesso a um material exclusivo e didático 
elaborado por mim.  

 

Uma religião sem 
Deus 
autor: Jean-Marc 
Berthoud 
 

03 

O outro lado do 
Feminismo 
autor: Suzanne Venker 
Phyllis Schlafly 
 

 

02 

Deuses Falsos  
autor: Timothy Keller 

 

01 DEUSES FALSOS 
O autor mostra que uma compreensão adequada da Bíblia 
revela a verdade acerca da sociedade e de nosso próprio 
coração. Nessa mensagem poderosa, enxergamos nossa 
tendência de buscar em outras coisas aquilo que só Deus pode 
nos dar. 

Para adquirir basta clicar nos links:  

 eBook Kindle                           Livro físico   

 
O OUTRO LADO DO FEMINISMO 
Rejeitar o feminismo significa rejeitar a igualdade para as 
mulheres? As autoras dizem que não, porque não é disso que 
trata o feminismo.  
 
Para adquirir basta clicar nos links:  

                                     (e-book) 

 

UMA RELIGIÃO SEM DEUS 
O autor faz uma crítica instrutiva com estabelecimento das origens do 
cristianismo (divina) e da ideologia dos direitos humanos 
(humanista).  Ajuda, ainda, no desvanecimento na falsa crença de 
"mundo ideal possível", o que é um conceito simplista e abstrato 
defendido pelo humanismo. Neste livro o autor, mais uma vez faz 
sobressair a Lei de Deus como princípio último do Direito. 

Para adquirir basta clicar nos links:  
 

              x                                   Livro físico 

https://amzn.to/2XFy2OM
https://amzn.to/2XFy2OM
https://amzn.to/2Pzg5gn
https://amzn.to/2Pzg5gn
https://o-outro-lado-do-feminismo.myshopify.com/?fbclid=IwAR2wlWg680HI_FEOb37rCLwHlj1zslrWb57WeuJj7GEeRYa0jW5gAd-YosQ
https://o-outro-lado-do-feminismo.myshopify.com/?fbclid=IwAR2wlWg680HI_FEOb37rCLwHlj1zslrWb57WeuJj7GEeRYa0jW5gAd-YosQ
https://amzn.to/2PzfAmn
https://amzn.to/2PzfAmn


 

                                                                     

 

     

 

 

 

 

12 Regras para a 
Vida – Um 
Antídoto para o 
caos 
autor: Jordan B. 
Peterson 
 
 06 

A Abolição do 
Homem 
autor: C.S. 
Lewis 
 

 05 

O Feminismo é 
para Todo 
Mundo  

autor: bell hooks 

04 

O FEMINISMO É PARA TODO MUNDO  

O feminismo sob a visão de uma das mais importantes feministas negras 

da atualidade. Eleita uma das principais intelectuais norte-americanas, 

pela revista Atlantic Monthly. O livro apresenta uma visão original sobre 

políticas feministas, direitos reprodutivos, beleza, luta de classes 

feminista, feminismo global, trabalho, raça e gênero e o fim da violência. 

Além disso, esclarece sobre temas como educação feminista para uma 

consciência crítica, política sexual feminista, espiritualidade feminista e o 

feminismo, entre outros temas. 

 

Para adquirir basta clicar nos links: 

eBook Kindle                         Livro físico 

 
A ABOLIÇÃO DO HOMEM 

Com bases sólidas e profundas, Lewis mostra que a tentativa de abolir a 

moralidade equivale, no fim, a abolir o próprio homem, e convida os 

leitores a não se render à tendência relativista que permeia a sociedade 

contemporânea. 

A obra está com nova edição em capa dura e acabamento de luxo. 

Para adquirir basta clicar nos links: 

   eBook Kindle                     Livro físico Capa dura 

 

12 REGRAS PARA A VIDA 

Em uma era de mudanças sem precedentes e polarização da política, 

sua mensagem franca e revigorante sobre o valor da responsabilidade 

individual e da sabedoria ancestral tem ecoado em todos os cantos do 

mundo. Neste livro, o autor oferece doze princípios profundos e práticos 

sobre como viver uma vida com significado.  

Para adquirir basta clicar nos links: 

 eBook Kindle                           Livro físico 

https://amzn.to/2XGrtLR
https://amzn.to/2XGrtLR
https://amzn.to/3fGay2f
https://amzn.to/3fGay2f
https://amzn.to/3gElxur
https://amzn.to/3gElxur
https://amzn.to/2FikkLf
https://amzn.to/2FikkLf
https://amzn.to/2FikkLf
https://amzn.to/2FikkLf
https://amzn.to/2PCnwU5
https://amzn.to/2PCnwU5
https://amzn.to/3iiRTLy
https://amzn.to/3iiRTLy
https://amzn.to/3iiRTLy
https://amzn.to/3iiRTLy


 

 

 

 


