
Vivemos na sociedade da falta de tempo. Falta tempo para o lazer, falta tempo para 
cuidar do corpo, falta tempo de qualidade junto às pessoas mais importantes para nós, 
falta tempo para descansar, falta tempo para VIVER. Afinal, o que é a vida senão o 
tempo que temos?

É fugaz e transitório o tempo que possuímos entre o nosso nascimento e morte. Disso 
sabemos, por muito que evitemos refletir sobre a finitude humana.

De forma geral, as pessoas passam a maior parte de suas vidas no piloto automático, 
fazendo sempre a mesma coisa, seguindo sempre a mesma rotina, e obtendo sempre 
os mesmos resultados - que, em geral, não as satisfazem. Vivem segundo o que lhes 
contaram que era o “correto”, o “adequado”, ou mesmo o “esperado” delas. Mas será 
que tem que ser assim?

Você já parou para pensar sobre as marcas que quer deixar no mundo quando partir? 
Sobre a pessoa que quer ser? Sobre as direções que fariam VOCÊ sentir que a SUA 
jornada valeu a pena? 

O que aconteceria se você acordasse hoje e, como em um passe de mágica, passasse 
a perceber que o poder de assumir o rumo de sua própria história estava dentro de  
você o tempo todo? De que forma sua vida poderia ser diferente? 

O projeto literário Olhares Femininos: Honrando Histórias acredita que as mulheres 
possuem um potencial infinito de transformação positiva que tem sido sub -explorado há 
séculos. 

Neste livro você encontrará textos incríveis e inspiradores de mulheres únicas que 
escolheram assumir o protagonismo de suas vidas. Textos que registram e honram as 
histórias de participantes de diversas regiões do Brasil. 

Este projeto acredita que a escrita é uma das ferramentas mais poderosas e eficazes 
de promoção de autoconhecimento, contribuindo de forma única para potencializar o 
senso de confiança em nossa própria capacidade de fazer do mundo um lugar melhor.

www.editorafenixsefarad.com.br/olhares-femininos
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