
 

 

 
 

A obra definitiva de C.S. Lewis agora no Brasil 
 

Apontada como a obra mais madura do autor, Até que tenhamos rostos é um romance 
sobre as lutas e os dilemas do coração humano 

 
Livro preferido de Lewis, Até que Tenhamos Rostos é o reconto do clássico mito de Cupido e 
Psique, em uma história atemporal sobre duas princesas mortais e Cupido, o próprio deus do 
amor na mitologia grega.  
 
Por meio da ficção, Lewis explora na obra profundas ideias abordadas em muitas de suas obras 
de não-ficção. O pano de fundo é Glome, um mundo bárbaro e pré-cristão no qual são travadas 
as lutas entre amor sagrado e profano.  
 
O romance começa e termina com paralelos com o livro de Jó. Arrependimento, 
autoconhecimento e redenção são temas que perpassam a obra, mas a palavra cristianismo 
nunca é mencionada.  
 
Até que Tenhamos Rostos é um livro essencial para aqueles que apreciam a escrita de C.S. Lewis.  
Muitos consideram que ninguém pode compreender ou apreciar completamente o pensamento 
do autor sem conhecer esta obra. Sua criação mais difícil, e também a melhor, que chega agora a 
seus leitores brasileiros. 
 
 
--  
Ficha técnica  
Título: Até que Tenhamos Rostos 
Autor: C.S. Lewis  
Páginas:  256 
Formato: 16x23 
Preço: R$ 64,70 
--  
 
Sobre o autor 
 
C. S. Lewis (1898-1963) foi um dos gigantes intelectuais do século 20 e, talvez, o mais influente 
escritor cristão de sua época. Foi professor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 
1954, quando foi eleito por unanimidade para ocupar a cadeira de inglês medieval e 
renascentista na Universidade de Cambridge, cargo que ocupou até se aposentar.  
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Suas valiosas contribuições nos campos da crítica literária, literatura infantil, literatura fantástica 
e teologia popular lhe tornaram aclamado e reconhecido no mundo inteiro. Escreveu mais de 
trinta livros, que continuam a atrair milhares de novos leitores todos os anos.  
 
Entre as suas obras mais apreciadas estão a série As Crônicas de Nárnia, Os Quatro 
Amores e Cristianismo Puro e Simples. Outros livros que também se tornaram clássicos, são Um 
Ano com C. S. Lewis, Surpreendido pela Alegria, Lendo os Salmos e Leituras Diárias das Crônicas 
de Nárnia - Um Ano com Aslam, todos publicados pela Editora Ultimato. 
 
--  
 
O que disseram: 
 
C.S. Lewis apresenta com clareza e criatividade a realidade divina – aterrorizante e arrebatadora – 
em que todos nós vivemos. E aprofunda para os adultos o senso de admiração e verdade que 
delicia crianças nas histórias de Crônicas de Nárnia. 
- The New York Times 
 
A obra mais significativa e marcante produzida por C.S. Lewis. 
- The New York Herald Tribune Book Review 
 
C.S. Lewis, talvez mais do que qualquer outro escritor do século 20, levou aqueles que o ouviram 
e leram suas obras a rever seus próprios pressupostos filosóficos. 
- Los Angeles Times 
 
-- 
 
O livro em frases: 
 
Nenhum homem pode estar exilado se ele se lembra de que o mundo todo é só uma cidade. 
*** 
Amar e perder o que amamos são coisas igualmente feitas pela nossa natureza. Se não 
conseguimos lidar bem com a segunda, esse mal é nosso. 
*** 
“Filha, dizer o que realmente se quer dizer, integralmente, nada mais nem menos ou 
diferente do que realmente se quer dizer: essa é toda arte e a alegria das palavras”. 
*** 
Sei agora, Senhor, por que não me deste nenhuma resposta. Tu és a própria resposta. Diante do 
teu rosto, as perguntas desaparecem. 
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