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O Catálogo

O Catálogo
“Imaginai que o mundo é um círculo, que o centro é Deus, e que os raios são as
diferentes maneiras de viver dos homens. Quando estes, desejando aproximar-se de
Deus, caminham para o interior do círculo, aproximam-se uns dos outros ao mesmo
tempo em que se aproximam de Deus. Quanto mais se aproximam de Deus, mais
se aproximam uns dos outros. E quanto mais se aproximam uns dos outros, mais se
aproximam de Deus.” (Doroteu de Gaza, Instruções VI)
Em sintonia com este escrito inspirador está o presente Catálogo, exemplo fiel
das reflexões supracitadas. Cada livro aqui reunido serve de estímulo para você
alimentar sempre mais sua espiritualidade e caminhar, junto com os seus, em
direção ao nosso único e maior Sol: Deus! Quanto mais perto Dele estivermos, mais
próximos ficaremos também uns dos outros.
Viva sua espiritualidade, celebre a vida, desacelere o ritmo, aquiete a mente e o
coração. A rotina sufocante à qual nos submetemos hoje em dia acaba minando
os raros momentos de paz e a possibilidade que poderíamos ter de manter um
diálogo com Ele, nosso Pai. Logo, cabe a pergunta: como irmos sempre mais ao Seu
encontro em tempos ditados pela pressa, medo, consumo e individualismo?
O ponto de partida crucial esquecido por muitos é: não existe ninguém no mundo
igual a você! Tendo em mente esse pressuposto, nossa contribuição à existência
deverá também ser especial, de acordo com nossa natureza, nossa capacidade
inata de ser, de criar, de enaltecer o dom da vida. Quando cultivamos nossos laços
com o Sagrado, podemos ser um portal de sabedoria, solidariedade, harmonia e
lição de vida, do qual deve emanar sempre a admiração pelo crescimento, pela
evolução espiritual. Por ser um diamante bruto incrustado na rocha, o ser humano
precisa ser lapidado até ter consciência de sua natureza divina, entendida e
assumida na intimidade do ser e expressa em cada ato. Claro que o exercício não é
fácil. Contudo, é preciso praticá-lo com dedicação.
Para ajudar o leitor a assimilar os fundamentos da espiritualidade, preparamos um
Catálogo repleto de obras de referência na área. Com ele você conhecerá o estilo
de vida exemplar de Santa Teresinha do Menino Jesus, o olhar contemplativo e filial
do frei Maria-Eugênio do Menino Jesus, a compaixão e intrepidez de Santa Catarina
de Sena e muitos outros comportamentos e assuntos que são a prova e o reflexo do
amor de Deus em nossas vidas.
O infográfico da página ao lado, simples e esclarecedor, foi elaborado para que
você oriente sua consulta da melhor forma possível. Veja como foram organizadas
as informações dos livros deste Catálogo e aprecie o conteúdo trabalhado de cada
um deles.
Boa leitura!
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Aqui você tem a localização da
seção do Catálogo em que está.

Dentro do Catálogo de Espiritualidade, cada seção
está separada por cores diferentes. Esta aqui é a
da “Como navegar neste Catálogo”.

Aqui, nesta primeira linha,
você sempre encontrará o
título do livro.

João Paulo II

Mensagens de paz e esperança

João Paulo II

Neste campo está(ão) o(s) nome(s)
do(s) autor(es) que escreveu(eram)
e/ou organizou(aram) a obra.

Sinopse

João Paulo II deixou uma profunda marca na Igreja e no mundo. Suas
palavras sempre precisas foram fundamentais diante dos grandes conflitos
mundiais, dos problemas da humanidade e principalmente em questões de
fé e da vida cristã. Esta coletânea resgata algumas de suas mais profundas
mensagens de amor, fé e esperança, na certeza de iluminar cada leitor no
caminho do seguimento de Cristo.

Avulso
Formato: 10 cm x 15 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534923774

Esta informação
corresponde à
coleção.

Esta é a coluna da sinopse, um resumo
sobre o assunto tratado no livro.

Este número refere-se
ao do código de barras.
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Adoração eucarística pela santificação
dos sacerdotes e maternidade espiritual
Congregação para o Clero
Sinopse

Pede-se a todos os bispos diocesanos que percebem, em particular,
a especificidade do ministério ordenado na vida da Igreja, juntamente
à urgência de uma ação comum a favor do sacerdócio ministerial, de
se tornarem parte ativa e de promoverem verdadeiros cenáculos onde
clérigos, religiosos e leigos se dediquem à oração, sob forma de adoração
eucarística contínua. Para tal fim, inclui-se um fascículo que tem como
finalidade fazer compreender melhor a índole da iniciativa, para aderir
em espírito de fé ao projeto representado por este livro.

Adoração
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534931045

O amor não cansa nem se cansa
São João da Cruz
Sinopse

O carmelita descalço São João da Cruz não é um teórico dos caminhos
da espiritualidade, mas alguém que, tendo se decidido a procurar a Deus
e a entrar em comunhão com Ele, põe-se a caminho e canta, com alegria,
a difícil aventura da fé. Para ele, “Deus é noite”, ou seja, somente quem
corajosamente o busca consegue encontrá-lo. Esta obra mostra ao leitor
que, durante toda a sua vida, este homem contemplativo, sedento do
infinito, não fez outra coisa senão viver o amor, cantar o amor e ensinar
o amor.

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 144
Cód.: 9788534910705

O anjo da guarda no meu dia a dia
Meditações bíblicas para todo o mês

Frei Mauro Strabeli
Sinopse

Este livrinho tem a intenção de conduzir o leitor a um encontro com os
mensageiros de Deus — os anjos — e abrange as quatro semanas do mês.
Para cada dia da semana é oferecido um texto bíblico sobre os anjos: nas
duas primeiras semanas, os textos são do Antigo Testamento; para as duas
últimas, os textos são do Novo Testamento. Além do texto, há, para cada
dia, uma pequena reflexão sobre o tema bíblico proposto. Os anjos na
Bíblia e Rezando com os anjos são as leituras complementares sugeridas
ao final, ambas da PAULUS.

Avulso
Formato: 11 cm x 17 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534903110
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Ao Deus da minha juventude

Retiro individual para jovens e adolescentes

José Fernandes de Oliveira (Pe. Zezinho, scj)
Sinopse

Escritas para jovens, estas páginas não trazem respostas, e sim reflexões;
também não oferecem métodos, pois é somente depois de lê-las que se
torna possível criar alguns. Padre Zezinho trabalha com os jovens há mais
de 20 anos e sabe que no meio de suas brincadeiras, sonhos e lágrimas,
da teimosia e coragem que lhes são tão particulares, da descontração e
contestação que vivem, há também feridas e sofrimento. Ler, refletir,
meditar e orar são as orientações fornecidas para os jovens agirem de
maneira mais madura.

Jovens-Adultos
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534906685

Ao sopro do Espírito
Oração e ação

Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus, ocd
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 264
Cód.: 9788534931052

O ensinamento apresentado pelo frei Maria-Eugênio do Menino Jesus
está no coração de sua experiência pessoal e de sua doutrina espiritual.
Familiar do Espírito Santo, ele nos ensina os caminhos da oração
silenciosa, que abre à ação transformadora do Espírito. Ora, esse mesmo
Espírito se apossa sempre de uma pessoa, para dá-la como apóstolo à
Igreja. É essa colaboração afetuosa e fecunda que o frei descreve aqui,
para nos revelar suas exigências e riquezas. No período de intensa busca
espiritual em que vivemos, este livro abre ao cristão que quer viver
plenamente sua graça batismal o horizonte imenso da santidade.

Aparições de Nossa Senhora
Suas mensagens e milagres

Ernesto N. Roman
Sinopse

Maria, a mãe de Jesus, é também a mãe da Igreja, por isso, a história
do cristianismo está repleta de suas manifestações. Este livro apresenta
as mensagens de Nossa Senhora em suas principais aparições e alguns
milagres, dispostas em ordem cronológica (do século I ao XX), bem
como o posicionamento e as orientações do Magistério eclesiástico sobre
este assunto. Antes disso ele discorre, em sete momentos, sobre alguns
tópicos da vida da Virgem Maria, a Nova Aliança e como se portar diante
das aparições.
Temas Marianos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534917018
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Bebendo nas fontes do povo
Dom Itamar Vian
Sinopse

Esta obra é um exemplo de como é possível levar a Boa-Nova ao povo.
Trata-se de uma coletânea de histórias populares e folclóricas, todas ricas
em conteúdo, mediante as quais a mensagem do Evangelho flui com toda
a simplicidade e coerência, segundo a pedagogia de Jesus ao falar em
parábolas. São histórias extraídas do domínio público, que facilitam na
evangelização por trazerem, ao final, perguntas para reflexão e debate.
Histórias nascidas do povo, vindas dele e a ele retornadas, transformadas
em Evangelho.
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788534909884

Bem-aventurado frei Galvão
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534914086

O bem-aventurado Frei Antônio de Sant’Anna Galvão sempre procurou
andar na luz da fé, no fervor da caridade com Deus e com o próximo, e na
alegria da esperança cristã. Brilhou na piedade eucarística, na devoção a
Jesus Crucificado e no amor à Virgem Maria Imaculada. Cultivou o espírito
de oração e de sacrifício. Admirável foi também o ardor apostólico no
cuidado dos pobres e doentes e na pacificação de famílias. A novena
relata os milagres atribuídos a frei Galvão — o da beatificação e o da
canonização —, sua comovente trajetória de vida e apresenta o método
de oração para o fiel rezar.

Bom dia, Senhor!
Antonio Gracia
Sinopse

Em Oração
Formato: 7,5 cm x 11 cm
Páginas: 208
Cód.: 9788534907668
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Bom dia, Senhor! nasce à luz de um hino de laudes da Liturgia das Horas.
O hino começa exatamente com esse mesmo verso. Apoiado em um texto
bíblico, convertido com frequência em oração livre, o autor percorre
todos os dias do ano fazendo deste livrinho um calendário do coração.
Ele incentiva: “Quem não dispõe de um minuto para dizer pela manhã
‘Bom dia, Senhor!’”? O objetivo é entusiasmar o leitor a acordar todos os
dias com satisfação de saudar a Deus, nosso Pai, pedindo-lhe proteção,
agradecendo-lhe pela vida e louvando a felicidade que é poder apreciar
Suas maravilhas. As leituras são passagens extraídas da própria Bíblia.
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Caminhando para Deus

Um pensamento de Santa Teresinha para cada dia do ano

Santa Teresinha do Menino Jesus
Sinopse

Caminhando para Deus – Um pensamento de Santa Teresinha para cada dia
do ano apresenta 365 pensamentos de Santa Teresinha do Menino Jesus
para você ler e meditar a cada dia do ano. Ler os escritos de Santa Teresa
é aproximar-se de uma fonte cristalina, onde brota água viva. Nela não se
encontram frases rebuscadas ou conceitos difíceis, mas o relato da vida
simples de cada dia. Os pensamentos foram selecionados pelo frei Patrício
Sciadini, carmelita descalço, autor de vários livros de espiritualidade
publicados no Brasil e no exterior.
Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 408
Cód.: 9788534909921

Caminho de perfeição
Santa Teresa de Jesus
Sinopse

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 256
Cód.: 9788534911801

A missão de Teresa em meio às suas filhas consiste em ajudá-las a viver,
cada uma de modo personalíssimo e singular, sua própria experiência. É
este um elemento básico que nenhuma análise histórica nem teológica
poderá fazer-nos perceber. Ao escrever este ensaio a conselho ou por
ordem de seu confessor, Teresa nos deixou um roteiro para a santidade.
Ela aponta o caminho da perfeição com muita acuidade psicológica,
baseando-se em sua introspecção, sua experiência pessoal e observação
do exemplo de outras pessoas. Um livro para leigos e religiosos darem
sentido à vida, com linguagem simples, acessível e inspiradora.

Caminhos de oração
Michel Quoist
Sinopse

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 262
Cód.: 9789723013962

Por meio destas orações e meditações cheias de verdade e de amor,
descobrimos o olhar de Michel Quoist, que observa apaixonadamente
o mundo e escuta Jesus Cristo, que lhe fala dos problemas dos homens.
Os mais simples gestos da vida cotidiana e as mais simples palavras
convertem-se em oração, sinais, apelos. Para o autor, “a grandeza de um
homem deve ser medida por sua capacidade de comunhão com outros”,
e é a partir dessa autêntica reflexão que nascem obras como esta, escrita
para guiar e conduzir os filhos em direção ao singelo e verdadeiro amor
do Pai.
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O carisma do fundador
Giancarlo Rocca
Sinopse

Fonte de Vida
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534932240

Hoje, na vida consagrada, o termo “carisma” é muito usado,
frequentemente com significados bastante diferentes que às vezes
geram confusão. O autor, com a competência e a clareza que o
distinguem, desenvolve um trabalho de especificação terminológica
e de esclarecimento de conteúdos. É uma contribuição pontual para
compreender quando a palavra “carisma” assumiu um significado
teológico-técnico, diferente do significado comum de “dom”, e em que
sentido hoje esse termo é empregado para se referir aos fundadores de
institutos religiosos, explicitando o sentido da expressão “carisma do
fundador”.

Carta aos jovens sobre as vocações
Thierry-Dominique Humbrecht
Sinopse

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 120
Cód.: 9789723014440

O dominicano Thierry-Dominique Humbrecht dirige este texto, em forma
de carta, aos jovens que estão à procura de sua verdadeira vocação. O
seu ponto de partida são as constantes questões que lhe são colocadas
por jovens durante o exercício de seu ministério sacerdotal. Diz ele:
“É por isso que eu te escrevo. Farás desta carta o quer quiseres; no
entanto, fica consciente de que eu pus todo o meu coração de sacerdote
a tentar responder às tuas perguntas, e também a fazer-te equacionar
várias outras. Caber-te-á a ti, depois disso, ter a ousadia de viver a tua
vocação”.

Carta encíclica “Caritas In Veritate”

Sobre o desenvolvimento humano integral na caridade
e na verdade

Bento XVI
Sinopse

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 88
Cód.: 978851036493

14

A encíclica Caritas in Veritate teve e continua tendo um amplo eco
mundial. A profundidade do ponto de vista antropológico e teológico e
a multiplicidade e a atualidade dos temas tratados dão espaço a uma
importante reflexão sobre os critérios orientadores da ação moral. Tratase de uma verdadeira mensagem de esperança, pautada no convite que
nos é feito por Bento XVI para que busquemos conhecer as verdadeiras
causas do subdesenvolvimento e o porquê da falta de fraternidade entre
os povos. É a partir da análise e da discussão de tais pontos que as
sociedades poderão agir em prol da justiça e do bem comum.
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As cartas
Santa Catarina de Sena
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534910576

Apresentamos nesta publicação 33 cartas escritas por Santa Catarina de
Sena, textos estes considerados um dos grandes trabalhos da literatura
toscana. Dentre seus vários confessores, destacam-se especialmente
Raimundo de Capua, os reis da França e Hungria e numerosas figuras
religiosas. Catarina tinha uma linguagem clara, lógica. No início dos
escritos, ela diz logo qual é o seu objetivo. O leitor verá Catarina se
ocupar de assuntos diversos: questões familiares, pessoais, carcerárias,
monacais, sacerdotais, espirituais, eclesiais, místicas e governamentais
(tanto no campo político quanto religioso).

Castelo interior ou moradas
Santa Teresa de Jesus
Sinopse

Esta é a grande descoberta que Santa Teresa pretende divulgar: Deus
habita no mais íntimo da alma. Tal verdade — compreendida por ela
por meio da experiência — é uma das formulações mais antigas de seu
pensamento. Deus se encontra na alma como se encontra no céu, no qual
pode entrar pela oração. Castelo interior ou moradas é guia para a vida
de oração, “guia de viagem” pelo imenso mundo íntimo. Composto de sete
“moradas”, ou partes, cada uma traz alguns capítulos para reflexão.
Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 272
Cód.: 9788534903332

Celebrações ecumênicas
Pe. Antônio Francisco Bohn
Sinopse

As celebrações ecumênicas realizam-se em bênçãos e cultos, inaugurações
de locais públicos, formaturas. Elas propiciam a escuta e o estudo da
Palavra de Deus, a pregação, a catequese. Tais celebrações podem,
também, suscitar a colaboração em iniciativas caritativas e sociais nas
escolas, hospitais, prisões, além do trabalho pela paz, pela justiça, pelos
direitos humanos e pela liberdade religiosa. Essas iniciativas relatadas no
livro do padre Bohn mostram a eficácia da aplicação social do Evangelho e
a força prática de uma sensibilidade ecumênica.
Celebrações
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534930161
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Celebrar o aniversário
Darlei Zanon
Sinopse

“Cada criatura, ao nascer, traz-nos a mensagem de que Deus ainda não
perdeu a esperança nos homens.” A frase, do poeta, romancista, músico
e dramaturgo bengali Rabindranath Tagore, é uma das mais felizes
expressões do significado da palavra “aniversário”. O dia, convidativo à
comemoração, também propicia reflexões e chama-nos a fazer um balanço
das primaveras vividas, dos planos traçados, das metas alcançadas. Este
livro alia dizeres e imagens cativantes para mostrar a você, leitor(a), a
importância de ter vindo e estar neste mundo!
Gift
Formato: 10 cm x 15 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534927796

Cinco minutos com Deus
Roque Schneider
Sinopse

Catálogo

Cinco minutos com Deus é um subsídio para quem deseja reservar no dia
a dia um tempinho para a meditação e o encontro com Deus. Entre as 82
de
Espiritualidade
mensagens
apresentadas, você encontra passagens referentes à caridade
de um sorriso, à paz e à felicidade, ao tempo, à felicidade de partilhar,
e muito mais! Ao final delas, uma reflexão é proposta para concluir a
leitura e desencadear possíveis e frutuosos debates. A oração, remédio
e terapia universal, transforma as pessoas. Não apenas por fora, mas
sobretudo por dentro.

Vida Nova
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 152
Cód.: 9788534903165

Como rezar o terço (folheto)
B. Caballero
Sinopse

Avulso
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 8
Cód.: 9788534914482
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A origem do terço é muito antiga. Remonta aos anacoretas (monges)
orientais que usavam pedrinhas para contar suas orações vocais. Em 1328,
segundo a lenda, Nossa Senhora apareceu a São Domingos, recomendando-lhe a reza do Rosário para a salvação do mundo. Nasceu assim a devoção
do Rosário, que significa “coroa de rosas oferecidas a Nossa Senhora”.
O papa dominicano Pio V animou vivamente a prática da recitação do
Rosário, que se tornou a oração popular predileta da cristandade. Este
folheto fornece orientações sobre como rezar o terço com todos os
mistérios e também a ladainha de Nossa Senhora.
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Como rezar o terço (folheto colorido)
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Avulso
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 8
Cód.: 9788534923606

A origem do terço é muito antiga. Remonta aos anacoretas (monges)
orientais que usavam pedrinhas para contar suas orações vocais. Em 1328,
segundo a lenda, Nossa Senhora apareceu a São Domingos, recomendando-lhe a reza do Rosário para a salvação do mundo. Nasceu assim a devoção
do Rosário, que significa “coroa de rosas oferecidas a Nossa Senhora”.
O papa dominicano Pio V animou vivamente a prática da recitação do
Rosário, que se tornou a oração popular predileta da cristandade. Este
folheto fornece orientações sobre como rezar o terço com todos os
mistérios e também a ladainha de Nossa Senhora.

Confissões (bolso)
Santo Agostinho
Sinopse

De escrita densa, nutrida de citações meditadas das Escrituras e de
reflexões filosóficas, as Confissões são um grande espelho da alma inquieta
e perturbadora de Agostinho. Revelam vontade intensa de encontrar a
verdade definitiva que satisfaça sua imensa sede de saber, de crer, de ser
perdoado. Livro único, Confissões revela os dotes, o impulso da vida, a
sensibilidade aos problemas da existência humana. O título da obra indica
justamente o seu propósito. A palavra significa simultaneamente confissão
dos erros, das falhas, dos pecados e louvor a Deus.
Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 464
Cód.: 9788534918985

Confissões (brochura)
Santo Agostinho
Sinopse

De escrita densa, nutrida de citações meditadas das Escrituras e de
reflexões filosóficas, as Confissões são um grande espelho da alma inquieta
e perturbadora de Agostinho. Revelam vontade intensa de encontrar a
verdade definitiva que satisfaça sua imensa sede de saber, de crer, de
ser perdoado. Livro único, Confissões revela os dotes, o impulso da vida,
a sensibilidade aos problemas da existência humana. Trata-se realmente
de uma “confissão”, no duplo sentido que o latim confere a esse termo:
confessar a própria miséria e confessar a grandeza da misericórdia divina.
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 464
Cód.: 9788534904971
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Confissões (vol. 10)
Santo Agostinho
Sinopse

De escrita densa, nutrida de citações meditadas das Escrituras e de
reflexões filosóficas, as Confissões são um grande espelho da alma inquieta
e perturbadora de Agostinho. Revelam vontade intensa de encontrar a
verdade definitiva que satisfaça sua imensa sede de saber, de crer, de
ser perdoado. Livro único, Confissões revela os dotes, o impulso da vida,
a sensibilidade aos problemas da existência humana. Trata-se realmente
de uma “confissão”, no duplo sentido que o latim confere a esse termo:
confessar a própria miséria e confessar a grandeza da misericórdia divina.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 464
Cód.: 9788534907613

Conhecer e rezar os salmos

Comentário popular para nossos dias

José Bortolini
Sinopse

A Bíblia e o Povo
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 624
Cód.: 9788534916851

“Salmo” é uma palavra que vem do grego. Significa uma “oração cantada
e acompanhada de instrumentos musicais”. Ao todo são 150 e formam o
mais extenso livro da Bíblia, chamado “Livro dos Salmos” (em hebraico
chama-se Tehillim, ou seja, “louvores”). Os salmos nasceram para ser
cantados. Isso não quer dizer que não se possa rezá-los, e sim que a
melhor forma de rezá-los é cantando-os. Este comentário popular dos
salmos procura reconstruir o “chão” em que nasceu cada uma dessas
orações. O objetivo é fazer com que cada um conheça melhor os salmos,
para poder rezá-los como se tivessem sido, desde sempre, nossas orações
preferidas; como se tivessem sido escritos para nós.

Conselhos e lembranças
Teresa de Lisieux
Sinopse

Ao serem propostos os exemplos e ensinamentos admiráveis de Santa
Teresa do Menino Jesus, testemunhamos a validez e a atualidade de sua
mensagem e de sua doutrina, que são a vivência mesma do Evangelho.
Nestas páginas, vemos a síntese da doutrina e a verdadeira fisionomia de
Santa Teresinha como pedagoga, mestra espiritual, doutora da Pequena
Via e santa, de uma santidade ao alcance de todos. O leitor conhecerá seu
pensamento, sua doutrina e minuciosas lições para a vida cotidiana. São
exemplos de pobreza, humildade, confiança e amor.
Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 200
Cód.: 9788534901710
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Conversando com o mestre
Pe. José Dias Goulart
Sinopse

Entre muitas perguntas e respostas, compondo uma conversa sincera
e espontânea com Deus, o autor apresenta um diálogo orante, rico em
tessituras espirituais, passagens bíblicas e contextualizações doutrinais
e pastorais. A obra dispõe de uma coletânea de reflexões do padre José
Dias sobre diversos conteúdos literários, poemas e passagens bíblicas
que explicitam como é importante nos aproximarmos cada vez mais de
Jesus, mestre que nos ensina a progredir e a assumir nossos sentimentos
e projetos de vida.
Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 208
Cód.: 9788534930994

Creio na esperança

Mensagem de luz e vida nos caminhos da dor

Pe. José Dias Goulart
Sinopse

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534923033

Trinta e um textos foram escritos por José Dias Goulart, sacerdote paulino
que atuou maciçamente nas pastorais da Igreja e foi por 12 anos assessor
de imprensa da CNBB. Sua trajetória inspirou-o a elaborar dizeres
extremamente belos sobre o amor, a paz interior, as aprendizagens que
podemos colher dos sofrimentos, a saudade, a despedida, a confiança...
São muitas as abordagens que não nos deixam esmorecer. O autor dirige
nossos pensamentos para o Filho de Deus e para a Santa Mãe, a fim de
que nas mãos deles depositemos nosso sofrimento e ganhemos em troca
muita, muita fé.

Creio na ressurreição do corpo
Meditações

Rubem Alves
Sinopse

“Os cristãos incluíram uma declaração estranha no seu Credo. Dizem
que creem e desejam a ressurreição do corpo, como se o corpo fosse a
única coisa que importasse. Mas haverá coisa que importe mais? Haverá
coisa mais bela? Ele é como um jardim, onde crescem flores e frutos...”
Com estas palavras e com a sabedoria de sempre, Rubem Alves oferece
ao leitor belas e profundas meditações sobre o corpo e o espírito.
Acompanhada de vários textos da Bíblia e de outros autores, a obra é ideal
para reflexões e também para os momentos de oração pessoal.
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534906791
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Crescendo com o eneagrama
na espiritualidade
Domingos Cunha, csh
Sinopse

Manual de atividades práticas, para quem já conhece e experimenta
o eneagrama como um caminho de crescimento. Os exercícios, em
sua maioria, procuram ligar a dimensão do autoconhecimento com a
experiência de Deus pela oração, como faces da mesma moeda que
se interpenetram e enriquecem mutuamente, numa visão integral da
pessoa humana. Para quem conhece o eneagrama e o experimenta numa
perspectiva de integração com a espiritualidade, eis aqui um mapa para
continuar caminhando!
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 408
Cód.: 9788534924337

A cruz

A imagem do ser humano redimido

Anselm Grün
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534931557

A obra inspira nova reflexão teológica e espiritual sobre a cruz,
explanando sua simbologia e conduzindo o leitor a lidar de modo mais
consciente com as muitas cruzes presentes no cotidiano. O autor explica
que, independentemente da morte de Jesus na cruz, este símbolo já
era visto como sinal de salvação no Antigo Egito, na Ásia, na Europa
(especialmente em Roma), na Índia e na América Latina. O caminho
percorrido por Grün apresenta o significado da cruz para os cristãos
depois da crucificação de Jesus e os aspectos espirituais dessa imagem
já presentes naquelas civilizações.

A cura das lembranças mediante
a oração e a reconciliação
Dennis Linn, sj e Matthew Linn, sj
Sinopse

Avulso
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534903585
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Os autores deste livro descobriram que há muitos católicos que querem
tornar o ato de receber o sacramento da reconciliação (confissão) mais
significativo. Em particular aqueles que dizem não serem capazes de
encontrar confessores que saibam combinar confissões com oração para
a cura interior. Essa necessidade do sacramento, proposta pelos padres
Matthew e Dennis, está no âmago do problema pastoral. Eles ensinam
como os indivíduos podem preparar-se para a confissão de maneira
significativa, ou como podem aprender a orar por si mesmos. Leitura que
acalenta o espírito e mostra como é possível alcançar essa cura por meio
dos caminhos da renovação carismática.
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A cura interior
Pe. Michael Scanlan, tor
Sinopse

Avulso
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534908023

Não é notícia para ninguém o fato de vivermos em um mundo que está
em chamas, corrompido pelo ódio, pelos ressentimentos, pela depressão,
violência, ambição e uma série de outros fatores degradantes. Os meios
de comunicação parecem deleitarem-se ao noticiar casos pautados por
essas características tão pesarosas. Todavia, os cristãos conscientes
não se desesperam ao tomarem conhecimento deles e mantêm a paz
interior. Qual o segredo dessa atitude de confiança? Apenas uma palavra
de Cristo: “Referi estas coisas a vocês para que tenham a paz em mim.
No mundo, vocês hão de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo” (Jo
16,33). Inspirado por esse e outros dizeres de Jesus, padre Michael aponta
caminhos sólidos em direção à paz e à cura interiores.

Descobrindo o caminho da espiritualidade
Simone Pereira
Sinopse

Aprendendo a Orar
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534914369

Por misericórdia, Deus nos tem conduzido à evangelização. Este livro é só
mais uma prova deste amor misericordioso. Ele foi redigido em oração e
observância aos ensinamentos de Jesus. Por isso, tem como fundamento
a própria palavra de Deus, ainda que, como complemento, traga à
lembrança algumas citações de personalidades das mais diversas áreas
do conhecimento humano, buscando assinalar que a ciência e a filosofia
acabam se rendendo à supremacia divina. A autora entretém um diálogo
amigável e íntimo com o leitor, convidando-o a conhecer a jornada que
Deus lhe reservou.

O despertar dos carismas

Uma surpresa maravilhosa para a Igreja de hoje

Serafino Falvo
Sinopse

Caminhos do Espírito
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 216
Cód.: 9788534901185

“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; há diversidade
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo; há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada qual, pois, é dada
a manifestação do Espírito para que redunde em vantagem comum.”
(1Cor 12,4-6). Este livro, indicado especialmente para participantes da
Renovação Carismática Católica, apresenta os principais dons do Espírito
Santo, tendo por fundamento a Palavra de Deus. Além de explicar o
sentido de cada dom, oferece elementos para que o cristão possa abrirse aos carismas que Jesus derrama sobre sua Igreja e aplicá-los em favor
dos irmãos.
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Os dez mandamentos da oração
Pe. Roberto DeGrandis, ssj
Sinopse

Aprendendo a Orar
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534906098

Hoje em dia, milhares de pessoas tomam parte na Renovação Carismática.
Para muitos, este é o início de uma vida de oração muito séria. Há falta
de material sobre os elementos fundamentais da oração. Este trabalho
surgiu de um curso intitulado “Oração Contemporânea” e conserva o estilo
falado. Trata-se de uma introdução e menciona alguns pontos que podem,
certamente, ser aprofundados. Para os principiantes, o livro é assunto de
reflexão e uma tentativa de orientar nossas orações diárias. Ao final da
leitura há uma breve conclusão acerca da obra e um apêndice inspirado no
filme “Os Médicos que Oram”, produzido pelo padre DeGrandis.

Os dez mandamentos

Ferramenta da comunidade

Carlos Mesters
Sinopse

Por Trás das Palavras
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534902205

Os dez mandamentos são o guia para a manutenção do projeto libertador
que Deus tem para seu povo. À medida que as pessoas seguem estas
recomendações, experimentam a liberdade, pois quando Javé deu
esta Lei ao povo, queria acabar com todas as formas de escravidão.
Porém, ainda hoje encontramos em nosso país situações de sofrimento,
desemprego, baixos salários, miséria... Isto significa que o projeto dos dez
mandamentos foi esquecido e que o nome de Javé está sendo pronunciado
em vão. Esta obra é uma excelente ferramenta para as comunidades que
desejam conhecer a vida com a palavra de Deus, que dá ânimo na luta por
um mundo melhor.

Dialogando com Deus

Cem orações para todos os momentos da vida

Hugo Schlesinger e Humberto Porto
Sinopse

Procura e Encontro
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534903783
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O homem de hoje vê-se esmagado pelas mais diversas ramificações da
ciência e da técnica, colocadas não ao serviço altruísta da promoção
integral e harmônica de cada homem, mas ao serviço egoísta da promoção
insaciável de pessoas, grupos, comunidades; vê-se esmagado também
pelas mais diversas ideologias, oriundas de visões parciais e geradoras de
tensões. Assim asfixiado, o homem necessita atravessar as nuvens que o
envolvem para respirar o oxigênio vivificador, que somente Deus, fonte
infinita de vida, poderá lhe dar. Dialogando com Deus ajuda o leitor a
construir, nas mais diversas situações de sua vida, pontes que o levam
para o Deus da Vida.
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Diálogo com Deus

Introdução à “Lectio Divina”

D. García M. Colombás, mb
Sinopse

Avulso
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534906890

Os últimos anos têm testemunhado na Igreja um movimento de retorno
às fontes mais antigas e genuínas da espiritualidade cristã, tanto entre
leigos como entre religiosos. Uma antiga prática vem sendo como que
“redescoberta” e vivamente estimulada: é a lectio divina, a leitura
meditada e orante da Sagrada Escritura, e isso entre religiosos e leigos,
católicos e protestantes, e até muitos não cristãos. Expor-se com
simplicidade, perseverança e filial confiança ao fogo purificador da
Palavra e deixar-se absorver e transformar por ela é o meio pelo qual
o praticante da lectio divina procura alcançar sua finalidade última: o
encontro com Deus.

O diálogo
Santa Catarina de Sena
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 416
Cód.: 9788534901161

O livro contém a conversa entre a serva Catarina e Deus Pai Todo-Poderoso. Interação emocionante entre uma alma e o próprio Deus,
que lhe responde instruindo sobre numerosas e úteis verdades. Também
conhecida como “Livro da Divina Doutrina”, “Revelações” e “Diálogo da
Divina Providência”, a obra de Catarina reflete sobre a missão redentora
de Cristo, o clero, a conversão da humanidade, entre outros assuntos,
sendo referência para quem deseja se aprofundar na sua mística e
emocionante trajetória. Nesta edição, o leitor encontrará uma breve
cronologia da santa, além de informações sobre suas mais de trezentas
cartas e vastas notas de referência para a compreensão de seu conteúdo.

Diálogos noturnos em Jerusalém
Sobre o risco da fé

Cardeal Carlo M. Martini e Georg Sporschill
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534929660

A juventude de hoje, embora distante da vivência da fé, dos mandamentos
da Igreja e da vida pastoral, demonstra sinais de que ainda tem vontade
de transformar a realidade, de questionar e de dialogar sobre as
incertezas da fé e da vocação. Diálogos noturnos em Jerusalém apresenta
as dúvidas dos jovens referentes à Igreja, à fé e à doutrina católica e
divide-se em temas por capítulo, com as perguntas e as respostas das
conversas entre os autores e os jovens de Jerusalém e região. O leitor
perceberá que algumas passagens se referem à experiência do cardeal
Martini, enquanto outras correspondem aos muitos contatos do padre
Georg com jovens da sua pátria e do exterior.
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Diário da alma
João XXIII

Loris F. Capovilla
Sinopse

Estas páginas revelam toda a vida de um sacerdote que veio a ser papa.
Os escritos espelham a alma de João XXIII mesmo naquilo que por detrás
do sorriso e por vezes da brincadeira inocente ele conservou de modo
mais secreto: a sua oração, a sua alma. De fato, este volume contém as
notas, os propósitos, as meditações feitas por ocasião de vários retiros e
exercícios espirituais desde 1895, quando João XXIII tinha apenas 14 anos,
até 1962, poucos meses antes da sua morte, ocorrida aos 81 anos. Abarca,
portanto, ao longo de um arco de quase 70 anos, toda a sua existência.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 384
Cód.: 560232115501

A direção espiritual

Pastoral do acompanhamento espiritual

Tomás Rodríguez Miranda, sj
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 464
Cód.: 9788534929790

A atividade de dirigir alguém, ou a experiência de ser dirigido por
alguém, já não pertence à cultura atual porque implica uma recusa à
responsabilidade pessoal. Desse modo, “direção espiritual” pode soar
como um autoritarismo que uma teologia e uma psicologia atuais podem
repudiar, simplesmente pelo fato de tais palavras estarem impregnadas
de conceitos e fórmulas que nem sempre encontram terreno fértil. Com o
objetivo de desmistificar a primeira impressão causada pela união desses
termos, este subsídio ajuda o indivíduo no discernimento do plano de
Deus para a sua vida. Organizado em quatro capítulos e finalizado com um
apêndice que apresenta as modalidades de direção espiritual.

Do ventre da Terra, o grito que vem
da Amazônia
Valdecir Luiz Cordeiro (org.)
Sinopse

Avulso
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 216
Cód.: 9788534930000
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Esta publicação nasceu para ser um instrumento a serviço da preparação
para o 12º Interclesial das CEBs, que aconteceu na Arquidiocese de
Porto Velho/RO, de 21 a 25 de julho de 2009. O livro está dividido em
três partes e segue o método ver-julgar-agir. A primeira descreve a
realidade a partir de um olhar amplo, atento, e proporciona ao leitor
uma compreensão do que é a Amazônia. A segunda possui viés mais
interpretativo e busca refletir sobre a realidade descrita a partir da fé.
Na última parte, o texto aponta algumas pistas de ação e dá atenção
principalmente ao tema da missão.
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O dom de si

Santa Teresinha do Menino Jesus

Pedro Paulo Di Berardino
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 200
Cód.: 9788534906395

Santa Teresinha antecipou caminhos percorridos pelo Vaticano II, entre
os quais o chamado universal à santidade. O apelo evangélico a todo
cristão para que abrace a cruz de cada dia encontra em Santa Teresinha o
exemplo da mestra perfeita. A sua “pequena via” indica o caminho para ir
ao encontro da sua santidade e fornece com precisão os meios, ao alcance
de todos, para não frustrar os desejos mais sonhados do ser humano.
Nesse sentido, a publicação O dom de si recolhe os grandes desejos que
avivaram fortemente a vida de Santa Teresinha, conferindo-lhe sentido.
Em particular, detém-se no martírio.

Dom Helder Camara

Um modelo de esperança

Martinho Condini
Sinopse

Este livro caminha pelas razões históricas, políticas e teológicas que
colaboraram para que Dom Helder se fizesse como se fez. O autor destaca
o homem, o religioso, suas circunstâncias, sua trajetória, os dramas e os
enredos que conduziram esse ícone na direção de uma atividade pastoral
progressista, revolucionária, humanista e profundamente cristã. Temos
a possibilidade de conhecer um pouco mais o caminho de esperança
percorrido por Helder Camara ao longo de sua vida.
Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 200
Cód.: 9788534928328

Os dons de cura do Espírito Santo
Agnes Sanford
Sinopse

Agnes Sanford foi curada de uma depressão aguda por um ministro
que acreditava na força da cura pela oração. Desde então, passou a
trabalhar ativamente na cura das pessoas que sofriam de doenças físicas
e mentais. Falando de sua experiência, ela explica nesta leitura como as
pessoas podem ajudar-se a si mesmas e ajudar os outros. O caminho para
uma doação generosa se dá verdadeiramente pela entrega aos dons de
cura do Espírito.
Caminhos do Espírito
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 200
Cód.: 9788534912716
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Doze faces do luto

Como superar a dor individualmente ou em grupo

Charlie Walton
Sinopse

Doze faces do luto é um recurso que tem por objetivo ajudar a
pessoa enlutada a recuperar-se da dor da perda, podendo ser usado
individualmente ou em grupos de apoio. Cada “face” do luto é revelada
por um estudo de caso, por questões para discussão/reflexão e por
meditações sobre o tema. Este material inspirador, prático e encorajador
pode ser usado sempre que necessário ou recomendável durante a difícil
jornada de volta à vida normal depois de uma ocorrência de luto.
Avulso
Formato: 10 cm x 15 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788534918145

Elisabete da Trindade

Viver a partir do interior da alma

Frei Pedro Paulo Di Beradino
Sinopse

O que leva uma jovem alegre, inteligente, bonita, de família burguesa,
com um talento musical reconhecido e apreciado a abandonar tudo
justamente no momento áureo de sua vida? A vida de Elisabete da
Trindade é a resposta a esse questionamento. Bela e rica, aos 21 anos
a moça deixou tudo para buscar a felicidade e o verdadeiro amor na
consagração a Deus. Descobriu, nos cinco intensos anos em que viveu na
clausura, o verdadeiro significado de seu nome: “Casa de Deus”.
Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534923965

O espírito de Santa Teresa do Menino Jesus
Conforme seus escritos e as testemunhas oculares
de sua vida

Carmelo do Imaculado Coração de Maria e Sta.Teresinha
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 192
Cód.: 9788534904544
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A leitura expõe com clareza a característica da vida interior de Santa
Teresa do Menino Jesus, que é o amor de Deus servindo de base a
seu edifício de perfeição. Com sua vida e seu espírito, ela nos ensina
que, para atingir a plena realização humana e a santidade, não é
preciso milagres nem êxtases, não é preciso realizar nenhuma ação
extraordinária; basta aceitar, dia a dia, a tarefa determinada por Deus
e realizá-la por amor e com confiança filial, vivendo a simplicidade
evangélica. Revistamo-nos de seu espírito. Nós atingiremos também a sua
glória e felicidade, na luz do Senhor!
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O Espírito Santo em nossa vida

Caminho à santidade no impulso do Espírito

Salvador C. Alday
Sinopse

Caminhos do Espírito
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534901499

O Espírito Santo em nossa vida é uma síntese muito bem feita da
espiritualidade cristã, desde o chamado universal à santidade até a
ação discreta do Espírito Santo, mestre e agente dinamizador dessa
espiritualidade. É o Espírito Santo que faz do cristão nova criatura, e
graças a ele é possível encontrar a liberdade de filhos em Deus. Tudo
isso à luz da Palavra e da Eucaristia, compartilhadas em comunidade e
em constante conversão. As pessoas têm sede de Deus e o buscam por
toda a parte, tateantes, para ver se o encontram. E aqui, o leitor tem os
princípios fundamentais da espiritualidade carismática cristã.

O Espírito Santo no mundo
José Comblin
Sinopse

Espiritualidade Bíblica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 136
Cód.: 9788534930918

“Se vivemos pelo Espírito, guiemo-nos também pelo Espírito.” (Gl 5,25).
Diante de novos paradigmas e valores da sociedade, como viver sob
a luz de Deus? Em O Espírito Santo no mundo, José Comblin procura
responder a pergunta a partir de ampla abordagem relacionada à terceira
pessoa da Santíssima Trindade, contextualizando tanto sua presença
na missão de Jesus na terra como o momento depois de sua morte e
ressurreição, em Pentecostes. O autor apresenta o Espírito Santo como
força transformadora do presente, que proporciona para todos um futuro
verdadeiramente feliz.

O Espírito Santo, nossa força
Dom Benedito Beni dos Santos
Sinopse

Este livro vem contribuir no plano teológico para o aprofundamento da
fé no Espírito Divino, analisando o renascimento da fé no Espírito a partir
do Concílio Ecumênico Vaticano II. Apresenta ainda, a partir de uma
perspectiva trinitária, uma espécie de janela para se olhar a pessoa e
a missão do Espírito, indicando elementos da verdade pneumatológica
contida no Antigo e no Novo Testamentos. Serve de subsídio para a
reflexão pessoal, a pregação e também para o aprofundamento da
teologia do Espírito.
Caminhos do Espírito
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788534912082
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Espiritualidade cristã

Mística da realização humana

Valdir José de Castro
Sinopse

Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534914284

Espiritualidade cristã pretende ser subsídio a quem deseja aprofundar-se nos aspectos da espiritualidade e mística cristãs. Trata, inicialmente,
do fenômeno do despertar da espiritualidade neste novo milênio e do
cristianismo como resposta atual ao desejo de Deus. Depois, indo à raiz
bíblica, mostra como a experiência do Absoluto acontece no cotidiano
do ser humano considerado em sua integridade. Em seguida, descreve de
maneira detalhada a pessoa de Jesus Cristo, apresentando-o como centro
da espiritualidade cristã. Na última parte, o leitor é convidado a refletir
sobre alguns lugares onde, hoje, é chamado a fazer a experiência de Deus.
No final de cada tema são oferecidas algumas perguntas práticas para o
aprofundamento pessoal ou em grupo.

A espiritualidade do eneagrama
Da compulsão à contemplação

Suzanne Zuercher, osb
Sinopse

Suzanne Zuercher, recorrendo a vinte anos de experiência, desenvolve
uma discussão inovadora, profunda e avançada da teoria do eneagrama,
ao mesmo tempo que faz efetivamente conexões com a espiritualidade.
A espiritualidade do eneagrama é um exame responsável e competente
de um antigo sistema que permite descobrir as características das
pessoas, ou seja, os diversos tipos de personalidade; um sistema que
atraiu a imaginação moderna. Mesmo quem não conhece o eneagrama
vai descobrir que este livro se refere à sua própria experiência.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 184
Cód.: 9788534919388

Espiritualidade e finitude
Aspectos psicológicos

Dulcinéa da Mata Ribeiro Monteiro (org.)
Sinopse

Diante de um mundo fragmentado e envolvido pelo consumismo e pela
busca de prazer imediato, podemos perguntar como Jung: O que nos
reserva o futuro? Neste livro, junguianos de maior representatividade no
Brasil buscam refletir sobre a necessidade do ser humano de encontrar um
sentido para a vida, isto é, vivenciar a espiritualidade, conectar-se com
sua alma, com seu self. A resposta para este vazio angustiante está na
renovação espiritual, no encontro com Deus, na busca pela individuação.
Psicologia e Espiritualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 352
Cód.: 9788534925471
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Espiritualidade litúrgica

A partir do Ofício Divino das Comunidades

Centro de Liturgia
Sinopse

Cadernos de Liturgia
Formato: 15,5 cm x 22 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534921336

Há vários anos vem funcionando, na Faculdade de Teologia Nossa
Senhora da Assunção, em São Paulo, o que hoje denominamos Curso de
Especialização em Liturgia. O objetivo deste curso é proporcionar um
aprofundamento na ciência litúrgica tendo como referencial a liturgia
situada na história e na cultura dos povos, partindo da realidade litúrgica
do Brasil e refletindo sobre ela à luz da Sagrada Escritura e da Tradição.
Estas páginas revelam a necessidade de a liturgia ser realmente vivida e
celebrada em toda a Igreja como sacramento do Reino, como fonte e lugar
de comunhão e evangelização.

Este mundo de Deus

Educar para a espiritualidade do cotidiano

Therezinha Motta Lima da Cruz
Sinopse

Em Espírito e Verdade
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 152
Cód.: 9788534914796

Este mundo de Deus chama a atenção para o cultivo de uma
espiritualidade mais atenta à possibilidade de crescimento pessoal
que Deus nos oferece no chamado “mundo secular”, como também dá
elementos para o diálogo com aquelas pessoas que têm sensibilidade para
o bem, a beleza, a contemplação. Podemos, a partir daí, imaginar uma
estrada de mão dupla, onde ambos os lados partilham seu jeito de “ver
o invisível”. Este texto é dirigido especificamente a pessoas envolvidas
na tarefa de educar seus irmãos e irmãs na fé: catequistas, líderes de
grupos de oração, equipes de preparação para os diversos sacramentos,
dinamizadores de encontros e movimentos e demais agentes dedicados a
proclamarem a confiança na presença salvadora de Deus.

Eu sou o amor e a própria misericórdia
A mensagem do Senhor à Irmã Faustina

Bruno Rychlowski, sdb
Sinopse

A vida dos santos sempre foi um exemplo a ser seguido em razão da
abundância de suas virtudes e preciosidade de suas lições. A vida da
bem-aventurada irmã Faustina, apóstola da misericórdia de Deus, narrada
neste livro, oferece uma série de exemplos concretos de como Ele age em
meio à humanidade e nos chama para a prática da caridade e da piedade.
O diário da serva de Deus irmã Faustina Kowalska foi a principal fonte
do autor para redigir este livro, dividido em três partes e com notas que
esclarecem ainda mais o texto.
Avulso
Formato: 10 cm x 15 cm
Páginas: 136
Cód.: 9788584902816
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Eu, Francisco
Carlos Carretto
Sinopse

Avulso
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 232
Cód.: 9788534901772

Hoje em dia, falar da atualidade de São Francisco significa arriscar-se a
cair no lugar-comum, sobretudo quando isso é feito por um franciscano.
Seria bom, porém, acrescentar que Francisco, antes de ser o fundador
de uma Ordem, deve ser considerado como um dom de Deus a toda a
Igreja, um dom que a torna mais rica em virtudes e a estimula, com
seu extraordinário testemunho, a reviver o Evangelho de Cristo. Estas
páginas, convincentes, provocatórias e estimulantes, mostram São
Francisco de Assis como o tipo ideal do cristão para a nossa época.
O livro, jovial, dá às novas gerações uma resposta às exigências de
autenticidade e coerência cristãs.

Evangelizar
José Comblin
Sinopse

Evangelizar é o centro da missão da Igreja. Mas o que ela significa?
É anunciar e publicar a mensagem dos Evangelhos, que consiste em
anunciar Jesus Cristo. Ele proclamou o advento do reino do Pai,
que é vida e liberdade para as criaturas humanas. A fonte última da
evangelização é, portanto, o Evangelho anunciado por Jesus, Filho de
Deus e homem verdadeiro. Compreender o Evangelho é vivê-lo de novo,
reinventá-lo a cada situação, recebê-lo como resposta a uma interrogação
da vida presente.
Espiritualidade Bíblica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 144
Cód.: 9788534932370

Examerão (vol. 26)
Os seis dias da Criação

Santo Ambrósio
Sinopse

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 280
Cód.: 9788534931021
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A doutrina de Ambrósio de Milão forma um surpreendente sistema de
verdades cristãs. Seus textos são de grande beleza literária. O Examerão,
isto é, o relato dos seis dias da Criação do mundo, narrado no primeiro
capítulo do Livro do Gênesis, é inspirado na obra homônima de Basílio.
Neste livro, composto de nove homilias, Ambrósio endossa a interpretação
literal de que cada dia de 24 horas corresponde a uma ou várias ações
criadoras de Deus, que finalmente descansou no sétimo dia, o sábado.
Sua leitura desproblematizada da Criação conforma-se com a intenção
geral dos padres de desfazer a contradição entre espírito e matéria, Ser
absoluto e seres contingentes – característica da filosofia helenística.
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Experiência de Deus em família
Wilson João Sperandio
Sinopse

Avulso
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534902809

A família é o ninho normal de toda criatura humana, por isso mesmo é
o ninho de Deus. É o lugar de se aprender a experiência de vida global.
É o espaço onde pais e filhos se desdobram e caminham em direção a
Ele. A melhor herança que podemos deixar aos nossos descendentes é a
educação em Deus. Filhos educados n’Ele serão mais livres, conscientes,
solidários e comprometidos com a construção da história à luz do
Evangelho. Este livro, composto de 16 temas, é especialmente indicado
para encontros de noivos, cursos de batismo, retiro de casais e pastoral
familiar. É um convite a fazer a experiência de fé em família com a
possibilidade de aprofundamento bíblico. Após cada reflexão, há sempre
uma indicação bíblica para iluminar o que foi discutido.

Explicação de algumas proposições da Carta
aos Romanos/Explicação da Carta aos Gálatas/
Explicação incoada da Carta aos Romanos (vol. 25)
Santo Agostinho
Sinopse

Nos séculos IV e V, tanto no Ocidente quanto no Oriente, houve grande
interesse pelas cartas do apóstolo Paulo. Exemplo disso é a quantidade de
textos patrísticos compostos a propósito do corpus paulinum no referido
período. Esses comentários às epístolas de Paulo ou buscavam apresentar
a questão central de sua doutrina em determinada carta, ou o ponto
fundamental do todo de sua doutrina nas diversas epístolas. Agostinho
insere-se entre os comentadores desse corpus tendo presente esta vasta
gama de possibilidades, sem focar nas controvérsias doutrinais.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 192
Cód.: 9788534930338

Falando com Deus
Orações do povo

José Dias Goulart
Sinopse

Avulso
Formato: 10,5 cm x 15,5 cm
Páginas: 336
Cód.: 9788534903400

Você encontrará neste livro sua devoção preferida em orações, tríduos,
novenas, trezenas e bênçãos. E com os santos, amigos de Deus, exemplos
de oração e vida, particularmente com a Virgem Maria, Mãe de Jesus,
eleva-se o pensamento e o coração ao Pai Criador, com Jesus, o Redentor,
na graça do Espírito Consolador. A leitura oferece, também, breve
catequese fundamental sobre a Igreja e os mandamentos de Deus, dias
santos, virtudes, pecado, sacramentos, dons do Espírito Santo etc., além
de orações mais comuns, bênção do Santíssimo Sacramento, ofício da
Imaculada Conceição.
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Fale-me de amor
Michel Quoist
Sinopse

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 256
Cód.: 99788534905657

Magníficos textos poéticos, que poderão ser destacados de seu contexto
para serem lidos por ocasião de vigília ou celebração, fazem deste
trabalho original uma obra notável. Ela fará com que muitos jovens e
adultos reflitam, dando-lhes ou devolvendo-lhes o prazer de amar. Textos
de reflexão e de meditação sobre o amor foram compilados para que
pensemos sobre como esse sentimento é perigosamente desvalorizado
no mundo de hoje. Isso não pode acontecer! Os jovens precisam de uma
educação que proporcione experiências valorosas, boas, sem preconceitos.
Portanto, a história lida aqui baseia-se nas regulares visitas de um jovem
ao sábio, que guia o rapaz na descoberta do amor.

A fé no evangelho
José Comblin
Sinopse

Ensinava-se que a fé consistia em acreditar em toda a doutrina proposta
pelo magistério eclesiástico. Os dogmas eram apresentados de tal
maneira que pareciam puros mistérios incompreensíveis. Já faz tempo
que os teólogos têm procurado mudar essa longa prática catequética. A
fé consiste em entregar a vida a Jesus; é um ato de confiança para ser
praticado vida afora. A obra de José Comblin abre novos horizontes para o
nosso caminhar em direção a Deus.
Espiritualidade Bíblica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788534926348

Fé viva

Como a fé inspira a justiça social

Curtiss Paul DeYoung
Sinopse

Fé viva – Como a fé inspira a justiça social é um mergulho que o autor
faz na vida e nas palavras dos líderes e ativistas que, inspirados pela fé,
trabalharam por mudanças sociais no século XX. O objetivo deste livro é
mostrar como os ativistas se tornaram pessoas desafiadoras da sociedade
e capacitadas para efetuar mudanças. Formar líderes no século XXI
exige esse conhecimento, semente que os deixa mais equipados para
interagirem com um número maior de perspectivas do mundo do que as
gerações anteriores.
Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 288
Cód.: 9788534928762
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Festas marianas

Seguindo os passos de Maria

Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Orar com Maria
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534904292

Este livro está dividido em três partes: “Festas Marianas”, “Suplemento”
e o “Santo Rosário”. Encontram-se nele os dias do ano com as principais
festas marianas; uma breve história do título festivo dado a Maria nessa
festa; e a indicação de um texto bíblico para nossa leitura e meditação,
que certamente irá possibilitar-nos assumir o compromisso de também
acompanhar em nosso cotidiano os passos de Maria. Finalmente, depois da
interiorização da Palavra de Deus, cada dia é concluído com uma oração
própria. E para quem desejar ou gostar, poderá concluir as orações com a
reza do terço proposta pelo padre Tiago Alberione.

O Francisco que está em você

Vida de São Francisco de Assis narrada
para o homem de hoje

Wilson João Sperandio
Sinopse

Cidadãos do Reino
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 144
Cód.: 9788534902175

Francisco é alguém marcado por seu tempo, e acima de tudo marcado
por uma classe social burguesa, que vivia pensando nas riquezas, no
supérfluo e no prestígio social. Prosperidade, carreira, influência, sucesso
eram os ideais da época. Hoje, o coração do jovem continua o mesmo.
Tanto tempo depois de Francisco, os ideais humanos continuam iguais.
Apenas trocam de nome. Vivemos uma sociedade de consumo, onde o
que mais interessa é produzir e consumir. Francisco buscou valores: o
desprendimento, a pobreza para si e a dedicação a uma causa. Como ser
espiritualizado(a) no século da ambição econômica e do materialismo? É a
essa questão que o autor pretende responder.

A glória de Deus é o homem vivo
A profissão de fé de Santo Irineu

Donna Singles
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 208
Cód.: 9788534932028

“A vocação do homem está inscrita em sua carne, portadora da imagem
de Deus”, escreve Santo Irineu. Essa afirmação foi, para Donna Singles,
um choque decisivo. Separado de nós por dezoito séculos, mas muito
próximo das origens da fé cristã, o pensamento de Irineu – o primeiro
grande teólogo da Igreja – é, com efeito, desses que tem muito a dizer
às mulheres e aos homens de hoje. Aliando a paixão ao rigor e à
competência de um longo contato com a obra de Irineu, a autora nos
propõe aqui uma “chave de leitura” que torna clara e acessível a
linguagem de Irineu, a fim de que possamos descobrir de que modo ela
pode nos tocar e nos iluminar hoje.
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História de uma alma

Manuscritos autobiográficos

Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 344
Cód.: 9788534904568

Manuscrito autobiográfico de Santa Teresinha do Menino Jesus, que
retrata sua vivência dos valores evangélicos. Simplicidade interior,
acolhimento da vontade de Deus, abertura para os irmãos, intensa vida
de oração: o exemplo da pequena carmelita de Lisieux suscita ainda
hoje o crescimento espiritual nas pessoas. A equipe organizadora do
presente volume leva em conta uma dupla exigência: fidelidade ao texto
autêntico, produzido pela pena de Teresa e pacientemente reconstituído
em seu teor original, e fidelidade ao esquema da primeira edição de
l’Histoire d’une Âme (1898), concebida pela madre Inês de Jesus como
uma biografia completa de Teresa.

História de uma alma (bolso)
Santa Teresinha
Sinopse

Tendo os três cadernos de sua irmãzinha como ponto de partida, madre
Inês de Jesus soube elaborar uma biografia coordenada, a Histoire
d’une Âme [História de uma Alma], demonstrando verdadeiro talento
editorial. Recorreu, nesse intuito, a várias operações: refundir o próprio
texto mediante acréscimos, cortes, classificações, sem falar de inúmeros
retoques no tocante à forma. Também distribuiu o texto teresiano em
onze capítulos e inseriu um prólogo, que evoca as origens da família,
e um epílogo, que descreve a doença e a morte da santa de Lisieux.
Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 352
Cód.: 9788534919739

Hora santa eucarística

Eucaristia: Alimento – Reconciliação – Presença

Maria Helena Zandonadi (org.)
Sinopse

Avulso
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 24
Cód.: 9788534910163
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A hora santa eucarística é um momento de adoração ao santíssimo
sacramento, para que o fiel se entregue totalmente à meditação e
converse com Jesus. Essa entrega pode ser feita tanto individualmente,
para quem desejar um momento de oração mais reservado e preferir o
silêncio, como pode ser realizada em grupo, acompanhada de cantos
e até instrumentos musicais. O modo como será feita a contemplação
fica a critério de quem medita. O ideal seria que em todos os dias fosse
dedicada apenas uma hora para a adoração de Jesus presente em corpo,
sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. Este livreto traz reflexões
e orações contemplativas que conduzem a comunidade no momento de
adoração ao santíssimo sacramento.
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As ideias fundamentais da espiritualidade
de Santa Teresinha
Frei Pedro Paulo Di Berardino
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 288
Cód.: 9788534915076

Santa Teresinha do Menino Jesus é considerada uma mestra insuperável
e recebeu o merecido título de Doutora da Igreja. Por meio desta obra,
devotos e admiradores podem empreender uma caminhada fascinante
rumo ao melhor conhecimento das linhas mestras da espiritualidade dessa
santa, que emerge para a nossa época como uma pedra milenar que divide
duas épocas: a tridentina e a moderna. Ela iniciou os novos tempos e os
assinalou com o seu gênio espiritual. As bases que fundamentam as novas
linhas da espiritualidade cristã encontram-se, sem dúvida, na vida e nos
escritos da pequena santa de Lisieux.

Imitação de Cristo (grande)
Anônimo
Sinopse

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 444
Cód.: 9788534901697

Escrito nos tempos do misticismo medieval, este livro atravessou os
séculos sem perder o seu valor terapêutico para os males que afligem
a alma humana. Ele leva luz à inteligência e conforto ao coração. A
Imitação de Cristo compreende quatro livros: 1º) Avisos úteis para a vida
espiritual; 2º) Exortações à vida interior; 3º) Da consolação interior; 4º) Do
sacramento do altar. O primeiro visa a desprender o homem de si mesmo.
O segundo trata da vida interior. O terceiro, de todos o mais extenso,
compõe-se de diálogos entre Cristo e o discípulo que aprende os segredos
do amor divino. E o quarto versa acerca da união da alma fiel com Cristo
por meio do sacramento da Eucaristia.

Imitação de Cristo (mirim)
Anônimo
Sinopse

Avulso
Formato: 7 cm x 10,5 cm
Páginas: 528
Cód.: 9788534906234

Escrito nos tempos do misticismo medieval, este livro atravessou os
séculos sem perder o seu valor terapêutico para os males que afligem
a alma humana. Ele leva luz à inteligência e conforto ao coração. A
Imitação de Cristo compreende quatro livros: 1º) Avisos úteis para a vida
espiritual; 2º) Exortações à vida interior; 3º) Da consolação interior; 4º) Do
sacramento do altar. O primeiro visa a desprender o homem de si mesmo.
O segundo trata da vida interior. O terceiro, de todos o mais extenso,
compõe-se de diálogos entre Cristo e o discípulo que aprende os segredos
do amor divino. E o quarto versa acerca da união da alma fiel com Cristo
por meio do sacramento da Eucaristia. Possui formato ideal para ser
levado por toda parte.
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O incômodo e magnífico Jesus de Nazaré
José Fernandes de Oliveira (Pe. Zezinho, scj)
Sinopse

De que lado nós estamos? Somos cristãos ou ateus? O que sabemos a
respeito de Jesus? Acreditamos nisso ou Jesus é uma grande incógnita
para nós também? Estas e muitas outras perguntas resultaram neste livro,
que descreve com linguagem aberta e franca a vida de Jesus de Nazaré,
um homem que no seu tempo foi muito incômodo e, ao mesmo tempo,
extraordinário, até mesmo para os seus inimigos. Fiel à sua metodologia
de não trazer respostas prontas, o autor pergunta ao leitor: o magnífico
Jesus de Nazaré também o incomoda?
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 176
Cód.: 9788534908900

A infância espiritual (Santa Teresinha)
Ângelo R. Lucena
Sinopse

Avulso
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534911344

Numa linguagem acessível, menos teórica e filosófica do que muitas
outras obras do gênero, Ângelo R. Lucena escreveu A infância espiritual
(Santa Teresinha). Em sua sétima edição, o livro apresenta a trajetória
encantadora de Santa Teresinha do Menino Jesus, perpassando o
ascetismo, o misticismo e a vida espiritual dessa francesa que descobriu
na Igreja, quando ainda era criança, a sua vocação. Em 96 breves
capítulos, o autor apresenta pequenos textos que carregam mensagens
inspiradoras. Trata-se de um verdadeiro testemunho de sabedoria e fé,
capaz de demonstrar a profunda espiritualidade de Santa Teresinha e a
sua intensa vida de oração.

Intimidade com Deus
Thomas Keating
Sinopse

Em Espírito e Verdade
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 232
Cód.: 9788534913928

36

Somos convocados à presença de Deus desde o nosso nascimento,
mas só nos tornamos presentes para Deus com nosso consentimento.
À medida que nossas faculdades e capacidades de relacionamento
desenvolvem-se e expandem-se, aumentam as condições de iniciarmos
um relacionamento com Ele. Cada novo despertar para Deus muda nosso
relacionamento com nós mesmos e com tudo e todos. Crescimento
na fé é crescimento na percepção correta de toda a realidade. Cheia
de discernimento e de conselhos práticos, a obra demonstra sólido
conhecimento sobre a maneira como a oração centralizadora aprofunda
nossa intimidade com Deus.
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A invocação do nome de Jesus
Anônimo
Sinopse

A invocação do nome de Jesus é a forma de oração cristã mais simples
que se pode imaginar. Foi a oração dos doentes, dos cegos e de todos os
necessitados que pediam ajuda a Jesus. E os Evangelhos conservaram a
lembrança da oração desses mais pobres e desfavorecidos. Esta invocação
foi sempre a oração dos simples, dos trabalhadores nos campos e nas
oficinas, a oração das donas de casa, das lavadeiras e cozinheiras, a
oração dos prisioneiros e mártires. O autor mostra claramente todo o valor
dessa oração cultivada por todos os povos, do Ocidente ao Oriente.
A Oração dos Pobres
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534912631

Itinerário espiritual de Santa Teresa de Ávila
Mestra de oração e Doutora da Igreja

Pedro Paulo Di Berardino, ocd
Sinopse

O autor busca, num primeiro momento, apresentar certas circunstâncias
que exerceram forte influência na vida de Santa Teresa de Ávila, a ponto
de delinearem a fisionomia de sua oração e espiritualidade. Em seguida,
faz uma abordagem prática daquilo que a Teologia Espiritual convencionou
chamar de “Método Carmelitano-teresiano de Oração”, para depois, a
partir dos escritos de Santa Teresa, estabelecer os diferentes estágios
oracionais em relação com o desenvolvimento da vida espiritual, bem
como os conselhos e ascese próprios de cada fase.
Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 240
Cód.: 9788534914253

Itinerário espiritual de São João da Cruz
Místico e Doutor da Igreja

Pedro Paulo Di Berardino, ocd
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534909358

Com a presente obra, frei Pedro Paulo Di Berardino — religioso carmelita
que, no estudo e na meditação, quis percorrer, passo a passo, o caminho
de dois autênticos gigantes da santidade cristã: Santa Teresa de Ávila
e São João da Cruz — coroa um longo trabalho atingindo um tríplice
objetivo: ele completa uma trilogia que honra e celebra dignamente
um grande santo da Igreja; oferece verdadeiras primícias espirituais
ao público brasileiro; e propõe um conhecimento mais profundo e
completo de São João da Cruz, estabelecendo uma bela síntese entre
palavra e vida.
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Itinerário rumo a Deus
Ignacio Larrañaga
Sinopse

Pelos quatro capítulos deste livro (“Princípios Constantes da Oração”;
“Purificação e Ascensão Penitencial”; “Rumo ao Encontro”; “Oração e
Vida”), Ignacio Larrañaga descreve-nos as diversas fases do itinerário rumo
a Deus. Nesse caminho de vida espiritual, as primeiras fases são iniciativa
da alma, mas, pouco a pouco, o próprio Deus vai tomando a iniciativa,
conduzindo-a até as últimas alturas.

Em Espírito e Verdade
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534915816

Jesus de Nazaré
José Comblin
Sinopse

Pretendemos meditar sobre a vida humana, simplesmente humana,
de Jesus Cristo. Queremos abordar esse Jesus de Nazaré tal como os
discípulos o conheceram e o compreenderam quando caminhavam com
ele pelas estradas da Galileia, percorrendo os povoados de Israel, quando
ainda não o conheciam como Senhor e Filho de Deus. Desejamos ver esse
Jesus tal como ele aparecia quando ainda não manifestava sua relação
pessoal com Deus; quando, aos olhos dos discípulos, ele ainda era um
homem, simplesmente homem.
Espiritualidade Bíblica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534932226

João Paulo II

Mensagens de paz e esperança

João Paulo II
Sinopse

João Paulo II deixou uma profunda marca na Igreja e no mundo. Suas
palavras sempre precisas foram fundamentais diante dos grandes conflitos
mundiais, dos problemas da humanidade e principalmente em questões de
fé e da vida cristã. Esta coletânea resgata algumas de suas mais profundas
mensagens de amor, fé e esperança, na certeza de iluminar cada leitor no
caminho do seguimento de Cristo.

Avulso
Formato: 10 cm x 15 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534923774
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João XXIII

Biografia oficial para a beatificação do Papa Bom

Mario Benigni e Goffredo Zanchi
Sinopse

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 304
Cód.: 5602327189021

Os autores fazem um panorama da história da Igreja nos primeiros 60
anos do século XX e da carreira diplomática do cardeal Roncalli (papa
João XXIII) na Bulgária, na Turquia, na Grécia e, finalmente, na França,
quando abriu a Igreja aos horizontes do ecumenismo e do diálogo com
as outras religiões. Seu testemunho de fé deixou profundas impressões
de unidade dos espíritos. Seus dois grandes desejos ficaram expressos
nas encíclicas Pacem in terris e Mater et magistra, que faz um apelo ao
mundo para a proclamação de maior justiça social. Na base da ordem
que deve reinar entre os homens, o papa coloca a pessoa humana,
sujeito de direitos e deveres.

Leitura orante da Bíblia

Comunidade, pessoa, sociedade

CEBI
Sinopse

Leitura orante da Bíblia, da série Roteiros para Reflexão, contém cinco
roteiros e cinco subsídios. Neste volume, o último da coleção, vamos
confirmar que o que está na Bíblia “foi escrito para nós” (1Cor 10,11) e,
com a ajuda do Livro Sagrado, ver que a palavra de Deus está na nossa
vida, na nossa história e na vida e na história do povo. Trata-se de um
auxílio no aprofundamento bíblico para lideranças populares, agentes de
pastoral, obreiros, assessores e grupos de estudo bíblico.
Roteiros para Reflexão
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 82
Cód.: 9788534919128

Liturgia das Horas
Música

CNBB
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 1.712
Cód.: 9788534927178

A obra é fruto de anos de trabalho de vários compositores, entre eles
o padre José Weber, svd, e o frei Joel Postma, dois ex-assessores da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Conta com riquíssimas
explicações e notas introdutórias para que quem for utilizá-la possa
executar os cantos e as orações da melhor forma possível. O subsídio
tem como objetivo primordial proporcionar aos fiéis uma vivência mais
intensa do mistério pascal de Cristo, celebrado nestes três momentos do
dia (laudes, vésperas e completas). A importância da Liturgia das Horas na
história da Igreja é tão significativa que vários documentos eclesiais não
cansam de incentivar e exortar todos os fiéis a adotá-la como prática de
oração diária.
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Livro da vida
Santa Teresa de Jesus
Sinopse

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 368
Cód.: 9788534903318

O homem da cultura ocidental percebe-se como alguém dividido,
atomizado entre o ser e o agir. Essa dicotomia é acentuada pelo progresso,
que o manipula como meio, relegando-o à periferia e colocando como
centro a técnica, a ciência, os interesses econômicos... Mas por que o
homem do ocidente não busca na história e no exemplo dos santos as
respostas que busca no oriente para uma vida espiritual mais profunda
e autêntica? A autobiografia de Santa Teresa de Jesus, o Livro da vida,
põe ao nosso alcance uma experiência rica de totalidade, fruto de seu
encontro com Deus – encontro que esta doutora da Igreja alimentou em
sua vida de oração.

Livro de orações
Família Paulina

VV.AA.
Sinopse

Avulso
Formato: 9,5 cm x 15 cm
Páginas: 368
Cód.: 9788534932691

Este é um livro de orações à maneira como a Família Paulina rezava
no tempo do seu fundador, padre Tiago Alberione. O presente texto é
uma tradução do livro Le Preghiere della Famiglia Paolina, de 1971,
considerado o último livro de oração da época fundacional, com umas
poucas alterações em vista de um uso mais prático. Aqui, o fiel encontrará
orações cotidianas, semanais e mensais e outras que fazem parte da
tradição orante da Família Paulina (como “Via Humanitatis” e “Ao
Mestre Divino”). Leitura de alto valor espiritual, oferecida a todos os que
desejam rezar à luz da espiritualidade paulina.

O livro do mestre

Texto integral do original alemão do século XIV

Rulman Merswin
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 136
Cód.: 9788534925501
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O livro do mestre é uma verdadeira joia de espiritualidade cristã
autêntica, considerada por muitos anos obra anônima e hoje atribuída
a Rulman Merswin (1307-1382), um leigo pertencente ao movimento dos
“amigos de Deus”, ativo na Alemanha do século XIV. “Jamais como nestes
tempos foi necessário dizer às pessoas a verdade...”. E o Mestre a diz,
colocando-se como modelo, como protagonista das instabilidades humanas
e religiosas. Este livro, simples e surpreendente, é dedicado a todas as
pessoas, independentemente da condição à qual pertencem ou do lugar
em que se encontram.
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Louvores e preces a Maria, nossa mãe
Moisés Viana
Sinopse

Orar com Maria
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534924498

“Na pluma elevada, um sopro de amor. Sobem simples preces, a Maria um
louvor. Pétalas e rosas a ti, à Senhora de nomes vários, preces e ladainhas,
terços e rosários. Elevam-se orações, hinos e améns. Tudo sobe a ti, não
esqueces de ninguém.” Este é apenas um dos vários poemas escritos sobre
Maria no livro Louvores e preces a Maria, nossa mãe. Trata-se de uma
coletânea de orações e poemas a Maria, que nos conduz à meditação e ao
contato mais íntimo com Nossa Senhora. As diversas ilustrações coloridas
nos ajudam a captar o sentido profundo das preces e louvores, divididas
em três grupos: “Maria”, com dez textos; “Mãe, Mestra e Rainha”, com
onze; e “Senhora nossa”, com dezesseis.

A luz que vem de dentro

O caminho interior da meditação

Laurence Freeman
Sinopse

Estas páginas propõem a meditação como caminho para a fidelidade
espiritual e contínuo crescimento dos seres humanos, trazendo vários
capítulos que esclarecem a importância dessa atividade. Apresenta
também a arte de meditar, a dificuldade que as pessoas têm em
realizar tal prática, as exigências necessárias para se obter êxito no
empreendimento e a melhor maneira de saborear seus frutos. O livro
disponibiliza palestras proferidas pelo autor ensinando a alguns grupos
a arte de meditar de acordo com o método mantra.
Em Espírito e Verdade
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 144
Cód.: 9788534912402

A mãe do meu Senhor
Pe. Virgílio
Sinopse

Vida Nova
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534918077

Sim, Maria de Nazaré é Mãe de Deus e nossa também. Faz mais de 1.500
anos que a Igreja, reunida em Éfeso, sob a ação do Espírito Santo,
proclamou esta verdade para a alegria do povo cristão. É certo que Maria
nos é um grande motivo de esperança, o “grande sinal”, posto entre o
céu e a terra, a nos lembrar que o Pai celeste nos ama. Maria é a mãe
de nossos sonhos, porta para Cristo entrar no mundo. E porta para a
humanidade remida entrar no céu. Imbuído dessa luz verdadeira, padre
Virgílio apresenta aqui, em 118 breves capítulos, várias reflexões sobre
Maria, a mãe do filho de Deus, luz verdadeira a iluminar todo ser humano.
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Maria e a Trindade

Implicações pastorais – Caminhos pedagógicos –
Vivência da espiritualidade

Barbara P. Bucker, Lina Boff e Maria Carmen Avelar
Sinopse

Temas Marianos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 176
Cód.: 9788534918121

Escrito por três teólogas que, com as comunidades, experimentaram Maria
como mãe protetora, companheira de estrada e libertadora de todos
os males terrenos e espirituais, este livro se organiza em três partes.
A primeira apresenta discussões a respeito dos desafios encontrados na
inculturação da fé, considerando a devoção popular mariana; a segunda
mostra Maria como modelo para uma educação solidária; e a terceira traz
reflexões marianas e trinitárias em vista de uma espiritualidade integrada
e comprometida com os processos históricos de nosso tempo, a fim de que
seja possível gerar um mundo de comunhão, justiça e fraternidade.

Maria e o feminino de Deus
Para uma espiritualidade mariana

Lina Boff, smr
Sinopse

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534910903

O feminino de Deus é uma imagem do amor total e radical de Deus
como comunidade que se revela em Jesus Cristo pelo Espírito. Dentro
das relações humanas, esse amor pode se expressar seja no modo
de ser feminino, seja no modo de ser masculino da pessoa humana.
Por intermédio desta breve reflexão pastoral, vamos partilhar uma
preocupação comum de muitos pastoralistas e teólogas. A partilha irá nos
motivar para uma abertura profética, considerando o grande significado
que tem a espiritualidade popular inspirada na mulher do povo de Nazaré,
Maria, a mãe de Jesus, o Filho de Deus Pai.

Maria na Igreja em oração

Solenidades, festas e memórias marianas no ano litúrgico

Corrado Maggioni
Sinopse

Este livro é uma peregrinação mariana no decorrer do ano litúrgico. Nele
são aprofundados temas e imagens — da forma como são sugeridos pela
Palavra de Deus — de todas as dezessete solenidades, festas e memórias
marianas celebradas na atual liturgia da Igreja. Além disso, aprofunda
as coordenadas teológico-litúrgicas do culto à Mãe do Senhor da Igreja,
evidenciando o papel e o lugar marianos no mistério de Cristo.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534912754
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Maria na piedade popular
Murilo S. R. Krieger
Sinopse

Se o tema da piedade popular é importante para quem quer conhecer o
lugar de Maria na vida de um povo, mais o é para nós, latino-americanos.
Afinal, a piedade mariana é, com frequência, o vínculo resistente que
mantém fiéis à Igreja setores que carecem de atenção pastoral adequada.
Ela precisa ser cada vez mais a pedagoga do Evangelho na América Latina.
Essa Igreja, que com lucidez e decisão quer evangelizar na raiz, na cultura
do povo, volta-se para Maria, para que o Evangelho se torne ainda mais o
cerne, o coração da América Latina.
Temas Marianos
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534924375

Maria@sempre

Uma mulher de nosso tempo

Alfonso Francia e Gema Sánchez
Sinopse

Juventude
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 216
Cód.: 9788534927284

Maria viveu sempre unida à humanidade, e seu testemunho foi captado
pelas diversas civilizações, culturas e ideologias. Hoje, em um mundo
em permanente mudança, no qual os avanços incríveis convivem com as
maiores desgraças e calamidades, podemos sentir a presença de Maria,
ouvir sua voz e seguir seu exemplo. Este livro ajuda-nos a descobrir, com
Maria, a chave feminina de Deus. Cada capítulo é acompanhado de uma
série de perguntas e atividades que facilitam seu aprofundamento e sua
relação com o restante dos elementos do tema, tendo sempre presentes
os objetivos e a realidade do grupo que vai estudar o assunto.

Maturidade sacerdotal e religiosa (vol. 1)
A formação para a maturidade

Gaston de Mézerville
Sinopse

Maturidade sacerdotal e religiosa é um livro benéfico a leigos, noviços e
seminaristas, sacerdotes, religiosos e religiosas que se interessam tanto
pela promoção do próprio crescimento pessoal como pela formação de
outras pessoas no caminho que leva à maturidade mais plena em sua vida.
O livro dedica, em seu primeiro volume, uma seção para cada uma das
etapas de formação, ou seja, a do cristão ou aspirante à vida sacerdotal
ou consagrada, e a que se refere aos noviços e seminaristas.
Psicologia Pastoral
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 334
Cód.: 9788534914505
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Maturidade sacerdotal e religiosa (vol. 2)
A vivência da maturidade

Gaston de Mézerville
Sinopse

Psicologia Pastoral
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 400
Cód.: 9788534915601

Pretenderam-se conjugar, na elaboração deste livro, visões e conceitos
de caráter psicológico e magisterial considerados tradicionalmente
contrapostos, visando a uma reflexão unificada sobre os elementos
essenciais que definem tanto a maturidade humana e cristã como a
maturidade da vida sacerdotal ou consagrada. A intenção desta obra
consiste, portanto, em apresentar um enfoque bem fundamentado,
unificado e congruente, tanto no que se refere à psicologia quanto ao
magistério, que proporcione reflexão séria, unida a aplicações práticas,
sobre alguns dos conceitos fundamentais que sustentam os processos de
amadurecimento humano e eclesial.

Meditação cristã
John Main
Sinopse

Este livro nasceu de uma conferência proferida na abadia de Gethsêmani,
onde Thomas Merton viveu. Como iniciação à oração e à prática cristã,
esta publicação é insuperável em simplicidade e testemunho de vida. O
autor mostra que o desafio a qualquer comunidade cristã é descobrir o
poder que ela recebe do Espírito Santo e reviver a santidade que lhe é
própria. O autor descreve sua própria caminhada espiritual mostrando o
caminho da oração e da meditação como via aberta a todos.
A Oração dos Pobres
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534903882

Meditação cristã

Uma oração integradora

Domingos Cunha, csh
Sinopse

Encontramos na meditação um meio de oração profunda, a oração do ser,
um caminho que nos leva ao centro de nós mesmos, onde nos encontramos
com Deus-Trindade numa relação de amor. Este livro auxilia quem busca
este caminho de oração, tão antigo e sempre tão novo, querido em todas
as grandes tradições religiosas da humanidade e genuíno da tradição
cristã, embora esquecido.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 110
Cód.: 9788534924719
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Meditando com pecadores e pecadoras
do evangelho
José Bortolini
Sinopse

Raramente aceitamos meditar a partir dos que foram estigmatizados como
pecadores notórios. No entanto, são exatamente eles que têm material
mais abundante e profundo para quem não duvida que meditar faz bem.
Para meditar, segundo a proposta do livro, é necessário despojar-se da
arrogância de ser justo e perfeito e aceitar que essas pessoas se tornem
nossos mestres para a meditação e a oração. Quem tiver essa humildade
descobrirá, a partir deste texto e de suas meditações, um rosto nunca
imaginável de Deus.
Meditações
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534918176

Meditando com Rabindranath Tagore
Roteiro para um mês

Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

O autor nos faz um convite para passarmos um mês inteiro na companhia
de Rabindranath Tagore, poeta, contista, teatrólogo, filósofo e crítico
de arte hindu. Suas preocupações sociais levaram-no a defender a
independência da Índia em diversos ensaios que redigiu, embora sempre
tenha considerado que a mudança individual deva preceder a social.
A morte da esposa e de dois de seus filhos inspirou-o alguns dos mais
profundos poemas místicos, entre os quais Gitanjali (1910), que rendeu-lhe o Nobel de Literatura de 1913.
Um Mês em Meditação
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534922883

Meditando com Santa Catarina de Sena
Roteiro para um mês

Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

O autor nos faz um convite para passarmos um mês inteiro na companhia
de Santa Catarina de Sena, nascida em 1347 na cidade de Sena, Itália.
Aos 6 anos celebrou o matrimônio místico com Cristo, que já anunciava
o início de uma extraordinária experiência mística. Aos 16 anos, Catarina
começava a fazer parte da Ordem Terceira de São Domingos, iniciando
uma vida de penitência e extremado rigor. Analfabeta, começou a ditar
a vários copistas as suas 382 cartas, profundas e sábias, endereçadas a
papas, reis e líderes, como também para o povo humilde.
Um Mês em Meditação
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534925495
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Meditando com Santa Teresa de Jesus
Roteiro para um mês

Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Um Mês em Meditação
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534922746

O autor nos faz um convite para passarmos um mês inteiro na companhia
de Santa Teresa de Jesus ou Santa d’Ávila, mais conhecida com este
segundo nome porque nasceu na cidade de Ávila, na Espanha. Os dois
nomes, portanto, referem-se à mesma santa. Dividido pedagogicamente
para facilitar sua leitura e reflexão, o livro traz textos que são
literalmente dela mesma. Seu itinerário místico é descrito em suas
obras: Vida (denunciada à Inquisição), Caminho da Perfeição, As Moradas
da Alma (ou Castelo Interior) e outros escritos pedagógicos e líricos,
inspirados na mística.

Meditando com Santo Antônio de Pádua
Roteiro para um mês

Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Um Mês em Meditação
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534922708

O autor nos faz um convite para passarmos um mês inteiro na companhia
de Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Dividido pedagogicamente para
facilitar sua leitura e reflexão, o livro traz textos que são literalmente
do próprio santo. Foi canonizado em 1232, dia de Pentecostes, pelo
papa Gregório IX – que o chamava “arca do Testamento” por causa de
seu método de exegese. Em 1946, o papa Pio XII o proclamou Doutor da
Igreja com a especificação de “Doutor Evangélico”, o que significa que
Santo Antônio contribuiu original e autenticamente para a vivência e
conhecimento da fé cristã.

Meditando com São João da Cruz
Roteiro para um mês

Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

O autor nos faz um convite para passarmos um mês inteiro meditando com
São João da Cruz. Dividido pedagogicamente para facilitar sua leitura e
reflexão, o livro traz textos que são literalmente do próprio santo. Com
esses simples pensamentos extraídos das obras de São João da Cruz, você
tem em mãos um resumo de parte do seu magistério espiritual. E assim,
durante um mês, você estará em muito boa companhia. Ao mesmo tempo
em que medita, conhece também um pouco a respeito desse grande
mestre da espiritualidade e místico carmelita.
Um Mês em Meditação
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534927673
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Meditando com São Paulo
Roteiro para um mês

Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Este pequeno livro é um convite para você passar um mês inteiro na
companhia de São Paulo. A obra está pedagogicamente dividida para
facilitar a leitura e a reflexão. Todos os textos são das cartas atribuídas
a São Paulo. Com esses simples pensamentos do santo, você tem em suas
mãos um imenso resumo de parte do seu magistério espiritual. Além disso,
ao mesmo tempo em que medita, conhecerá um pouco a respeito dos
grandes mestres da espiritualidade.
Um Mês em Meditação
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534923323

Mensagem aos jovens
Tiago Alberione
Sinopse

Gift
Formato: 10 cm x 15 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534927802

“O ser humano deve seguir a própria vocação, porque só nesse caminho
encontrará a felicidade.” Esta afirmação, nascida da própria experiência
de vida de quem a proferiu – o bem-aventurado Tiago Alberione –, é uma
mensagem a ser seguida por todos os homens de boa vontade, mas mais
ainda pelos jovens. Estes ainda estão tateando a vida, receosos com
o futuro e, ao mesmo tempo, sequiosos por descobertas. Como aliar a
ânsia pelo desconhecido com a prudência de um comportamento maduro?
Padre Alberione dá valiosíssimos conselhos aos adolescentes neste livrinho
repleto de fotos e frases que certamente os farão se sentir bem mais
seguros com o amanhã.

Mensagens de esperança
Arnaldo Álvaro Padovani
Sinopse

Avulso
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534905879

O autor, da Academia de Letras de Ribeirão Preto, traz pensamentos
de quem, “sendo iluminado pregador, é também um prosador de altos
méritos”. É um livro que diz muito em poucas palavras e cuja leitura
agrada, ensina e conforta. Confessa o autor que seus conceitos da vida
e do mundo são apenas sementes que ele vai espalhando, na esperança
de frutos para o amanhã. “Para aqueles que não creem e não oram, as
esperanças de ontem se tornam dolorosas realidades amanhã. Quem os
consolará? Quem fará ouvir, aos espíritos abatidos, a palavra que eleva e
consola? Só a esperança poderá cumprir essa tarefa.”

47

>>

Catálogo de Espiritualidade

Mensagens dos santos
Pedro Teixeira Cavalcante
Sinopse

Neste livro, encontram-se pensamentos de santos de todos os tempos
(antigos, medievais, modernos e contemporâneos), de todos os estados
sociais (solteiros, casados, viúvos), de todas as condições sociais
(reis, rainhas, escravos, pobres e ricos), de todas as faixas etárias
(adolescentes, jovens, maduros e anciãos), de todos os continentes e das
mais variadas espiritualidades (do ermitão ao inserido no mundo social).
Portanto, Mensagens dos santos possui pensamentos para todos os gostos,
circunstâncias e situações.
Avulso
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 496
Cód.: 9788534922227

O meu Cristo de cada dia
Pe. Virgílio, ssp
Sinopse

Vida Nova
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 168
Cód.: 9788534903288

Este é um livro capaz de contagiar qualquer tipo de leitor. Ensina a pensar,
torna acessível todo e qualquer esforço por compreender a fé católica e, o
que é mais importante, transparece autenticidade a cada parágrafo. Uma
obra com reflexões nascidas do Evangelho, que convida para um caminho
de felicidade. O amanhã é preparado hoje, na convivência com Cristo,
cada dia, paulatinamente. Padre Virgílio, com sua escrita precisa e ao
mesmo tempo poética, nos fala de fé, coragem, esperança, amor, missão.
Ao todo são 41 capítulos que dissertam sobre o nosso maior e melhor
amigo: Jesus.

Meu livrinho de orações antes de dormir
Felicity Henderson
Sinopse

“Jesus, Amigo das Criancinhas”, “O Dia de Hoje”, “Desculpa”, “Antes de
Dormir”, “A Família”, “Meu Amigo está Doente”, “Quando Sinto Medo”,
“Tomando Banho”, “Na Cama”, “Mamãe e Papai”, “Hora de Dormir”,
“Bênção” e “Fica Comigo, Senhor Jesus” são os nomes das orações
especialmente elaboradas para as crianças fazerem antes de dormir e
que integram este livrinho. Com formato prático, que facilita o leitor
levá-lo para a escola, a praia, a casa da vovó e do amiguinho. Ilustradas
com traços que lembram os desenhos infantis, estas páginas têm um texto
Venham a Mim os Pequeninos extremamente fácil e agradável. Ótima leitura até para os maiorzinhos.
Formato: 8 cm x 11 cm
Páginas: 28
Cód.: 9788534911542
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Meu livrinho de orações de agradecimento
Felicity Henderson
Sinopse

“Agradecimento”, “Deus é Poderoso”, “Mamães e Papais”, “Vovós e
Vovôs”, “Nossos Bichinhos”, “Meu Amigo”, “Irmãs e Irmãos”, “O Mundo
que Deus Fez”, “Deus me Ama”, “Roupas Novas”, “A Família de Deus”
e “O Arco-Írís” são os nomes das orações em sinal de agradecimento
especialmente escolhidas para as crianças e que integram este livrinho,
com formato prático que facilita o leitor levá-lo para a escola, a praia,
a casa da vovó e do amiguinho. Ilustradas com traços que lembram os
desenhos infantis, estas páginas têm um texto extremamente fácil e
Venham a Mim os Pequeninos agradável. Ótima leitura até para os maiorzinhos.
Formato: 8 cm x 11 cm
Páginas: 28
Cód.: 9788534911528

Meu livrinho de orações diárias
Felicity Henderson
Sinopse

“Hoje”, “Pai, Nós te Agradecemos”, “Compras”, “Obrigado por Nossa
Comida”, “Em Minha Casa”, “Recreio”, “Alimentando os Patos”, “Jesus,
Igual a Ti”, “Todas as Coisas Alegres e Bonitas”, “Dois Olhinhos”,
“Brincando ao Ar Livre”, “Ajudando em Casa” e “Bênção” são os nomes
das orações especialmente elaboradas para as crianças agradecerem os
“presentinhos” que Deus lhes disponibiliza ao longo do dia, camuflados
nas mais simples tarefas. Com formato prático, que facilita o leitor levá-lo
para a escola, a praia, a casa da vovó e do amiguinho. Ilustradas com
Venham a Mim os Pequeninos traços que lembram os desenhos infantis, estas páginas têm um texto
extremamente fácil e agradável. Ótima leitura até para os maiorzinhos.
Formato: 8 cm x 11 cm
Páginas: 28
Cód.: 9788534911511

Meu livrinho de orações especiais
Felicity Henderson
Sinopse

“Dias Especiais”, “Domingo”, “Natal”, “Páscoa”, “Aniversários”, “Na
Casa da Vovó”, “Um Dia Fora”, “O Novo Nenê”, “Férias”, “Não me Sinto
muito Bem”, “Meu Amigo Dormirá em Casa”, “Mamãe Faz Aniversário” e
“Deus nos Abençoe” são os nomes das orações especialmente escolhidas
para as crianças e que integram este livrinho, com formato prático
que facilita o leitor levá-lo para a escola, a praia, a casa da vovó e do
amiguinho. Ilustradas com traços que lembram os desenhos infantis, estas
páginas têm um texto extremamente fácil e agradável. Ótima leitura até
Venham a Mim os Pequeninos para os maiorzinhos.
Formato: 8 cm x 11 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534911535
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Meu rosário
Darlei Zanon
Sinopse

Avulso
Formato: 10 cm x 15 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534923941

A fé é a nossa resposta ao grande amor de Deus e se manifesta
principalmente por meio da oração. O Rosário é uma das melhores
formas de iniciar o caminho de fé, porque concentra as principais
orações cristãs e medita sobre os momentos mais importantes da vida
de Jesus e de Maria. Enquanto rezamos, recordamos a história de Jesus,
desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu. As imagens deste
livrinho que ilustram cada mistério ajudam a educar na fé, fazendo
cada criança conhecer a vida e os ensinamentos de Jesus e se colocar
permanentemente ao seu lado.

Missarum sollemnia
J. A. Jungmann, sj
Sinopse

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 968
Cód.: 9788534928199

A celebração da santa missa teve seu início na noite em que Jesus foi
entregue. Naquela hora, Ele confiou aos discípulos o sagrado sacramento
como herança viva para a Igreja, partindo o pão e compartilhando o
vinho na última ceia. A história e o desenvolvimento litúrgico desse
tão belo mistério é apresentado em Missarum sollemnia. Com quase
mil páginas, o livro analisa as origens, a liturgia e a teologia da missa
romana, constituindo-se como guia fundamental para a compreensão e a
interpretação históricas do desenvolvimento da celebração eucarística na
Igreja ao longo dos séculos.

Mistérios do rosário
Pe. José Dias Goulart
Sinopse

O rosário é a oração mariana por excelência. Na piedade mariana,
o rosário ocupa lugar importante como oração de louvor, súplica,
homenagem e invocação. À medida com que elevamos nossa prece,
buscamos pela meditação experimentar sempre mais ações salvadoras
de Jesus, nas quais encontramos Maria. Padre José Dias Goulart explica
os mistérios que habitam a oração em honra de Nossa Senhora com uma
belíssima linguagem.
Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 68
Cód.: 9788534912440
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O momento de Cristo
A trilha da meditação

John Main
Sinopse

O momento de Cristo é em si um guia simples e prático da tradição
cristã e do exercício da meditação. Entre os muitos aspectos da oração
silenciosa abordados na leitura estão: o caminho do silêncio, da
quietude, o caminho do mantra, os caminhos e recursos utilizados para
deixar as distrações para trás, para transcender a autoconsciência, para
superar as técnicas de oração e para alcançar a plenitude da vida no
amor e no silêncio.
Avulso
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 168
Cód.: 9788534912303

Mônica, uma mulher forte

Vida de Santa Mônica narrada para o homem de hoje

Hylton M. Rocha
Sinopse

O autor se propõe a narrar a vida de Santa Mônica para o homem
de hoje, apresentando-a como modelo para a mulher do século XX.
Quem conta a história de Santa Mônica é seu filho, Santo Agostinho,
frequentemente citado ao longo do texto. Desajustamento conjugal,
conflito de gerações, opressão da mulher, amor livre, violência e
licenciosidade são problemas presentes nestas páginas, discutidos à luz
do exemplo desta mulher: Santa Mônica.
Cidadãos do Reino
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534905893

Na escola da vida
Dom Itamar Vian e frei Aldo Colombo
Sinopse

Vida Nova
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 152
Cód.: 9788534928953

Diversos temas são enfocados e utilizados como ponte para chegar ao
objetivo central dos autores/educadores, que é convidar o(a) leitor(a)
para o exercício da reflexão sobre as questões que envolvem todos nós:
o amor, as qualidades individuais, a família, a educação, os valores
materiais e espirituais. Dom Itamar e frei Aldo, além das atividades
pastorais, mantêm intensa e valiosa colaboração em veículos de
comunicação. É desta produção jornalística que eles retiraram a maior
parte dos textos que integram este livro, como lendas e fábulas, cenas do
cotidiano, trechos bíblicos etc. Ao final de cada um há sempre algumas
perguntas para aprimorar a reflexão.
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Na presença de Jesus eucarístico
Pe. Fábio Gleiser Vieira Silva
Sinopse

O livro Na presença de Jesus eucarístico tem como objetivo ajudar as
pessoas na adoração da Eucaristia. Por isso, divide-se em três partes: a
primeira traz momentos de reflexão sobre a Eucaristia, explicitando o que
é a adoração. A segunda convida as pessoas à adoração. A terceira oferece
várias orações populares de culto eucarístico, que podem ser utilizadas de
acordo com a necessidade do momento. A reflexão e as orações desta obra
são também inspiradas nos escritos das grandes místicas Santa Catarina de
Sena e Elisabete da Trindade.
Adoração
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534928809

Nada é pequeno onde o amor é grande

Vida de Santa Teresinha do Menino Jesus narrada
para o homem de hoje

Carlos Afonso Schmitt
Sinopse

A santidade não está longe de nós. É o que se conclui após a leitura
desta obra simples e de linguagem moderna. O conhecido autor Carlos
Afonso Schmitt nos apresenta Teresa de Lisieux, no seu caminhar feito das
pequenas coisas de cada dia. Sem dúvida totalmente dedicada ao Pai e
ao próximo no amor sem limites, amor missionário. Teresinha não passou,
porque nos breves anos de existência tão plena conseguiu entrar jovem
para a história, e é como jovem que ela continua hoje a marcar presença
ativa no Reino.
Cidadãos do Reino
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534908306

Não digas não a Deus

Convite, Inquietude, Resposta, Compromisso,
Comunidade

José Fernandes de Oliveira, scj
Sinopse

A época em que vivemos parece marcada por um vazio produzido por
palavras que a nada levam. Aquilo que se promete hoje amanhã já é
esquecido. É necessário que aquilo que seja dito traduza em fatos e em
gestos nossas convicções mais profundas. O autor fala da experiência de
um “sim” que disse a Deus, na liberdade e na sede de servir o homem
por meio da vida religiosa. Não digas não a Deus é quase um depoimento
de quem conhece na pele a aventura fascinante, mas ao mesmo tempo
profundamente inquieta, de seguir Jesus Cristo e ser seu profeta.
Jovens-Adultos
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 136
Cód.: 9788534903264
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Não morra com seus mortos
René J. Trossero
Sinopse

Avulso
Formato: 7,5 cm x 11 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534909174

“Não morra junto com seus mortos. Ao contrário, diga-lhes que a árvore,
ao ser podada, não morre, apenas se veste outra vez, para devolver
os frutos em lugar das feridas!” Compreender o significado da morte e
aceitá-la é uma tarefa difícil, ainda mais quando se trata da perda de
uma pessoa querida. Algumas vezes acaba-se “morrendo” junto com o
ente que partiu. Uma morte não física, mas espiritual, interna. A obra
procura ajudar a superar esse momento tão doloroso, retirando da
mais irrevogável das experiências lições, sentimentos bons e força para
prosseguir.

Não morro... entro na vida
Últimos colóquios

Santa Teresinha
Sinopse

O leitor encontrará nestas páginas o testamento de Santa Teresinha do
Menino Jesus. Não se trata, apenas, de uma maneira de agir, mas de um
ensinamento, ou seja, como sofre, ama e morre uma santa. Uma santa
afetuosa, que não tem medo de amar sua família e sua comunidade.
Uma santa que, nos momentos mais difíceis e dolorosos, soube gracejar e
guardar o bom humor. Pelas suas últimas palavras, Teresa do Menino Jesus
e da Santa Face, assim como a proclamou Pio XI, permanece para nós uma
“palavra de Deus”.
Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 288
Cód.: 9788534912297

No caminho da Palavra
Pe. Fábio Gleiser Vieira Silva
Sinopse

Como uma resposta ao apelo dos senhores bispos no Sínodo da Palavra,
este livro pretende ser uma proposta adequada da Lectio Divina, em
linguagem simples e ao alcance de todos, conjugando meditação e ação,
auxiliando no desenvolvimento de um projeto à luz da Palavra de Deus,
encontrando nela respostas às inquietações pessoais e motivação para
a transformação interior. Convidamos o leitor a imergir no misterioso e
surpreendente amor de Deus, tendo sempre como proposta a redescoberta
da criatura humana e do encontro com Deus.
Avulso
Formato: 15,5 cm x 22 cm
Páginas: 280
Cód.: 9788534931076
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Nossa espiritualidade
Dom Pedro Casaldáliga
Sinopse

A espiritualidade cristã é, por definição, a espiritualidade de Jesus,
segundo seu Espírito. Sua opção deverá ser nossa opção, suas atitudes
nossas atitudes, sua práxis nossa práxis. Para nós, como para Paulo, viver
é o Cristo, e morrer com ele e por ele é o verdadeiro lucro (cf. Fl 1,21).
Nesta obra, Dom Pedro Casaldáliga aborda o tema “espiritualidade”
com linguagem simples e direta, aprofundando o assunto de forma a
esclarecer e a mostrar ao leitor que a espiritualidade é patrimônio de
todos os seres humanos.
Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534912464

Nossa Senhora Auxiliadora
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534914215

A Igreja sempre experimentou auxílio eficacíssimo da Mãe de Deus nas
perseguições incitadas pelos inimigos da fé cristã. Desde os primeiros
séculos de nossa era, nas perseguições tempestuosas, tomou força o
costume de invocar a Virgem Maria sob o título de “Auxílio dos Cristãos”.
Esta invocação chegou ao Brasil trazida pelos padres salesianos de Dom
Bosco. O santo apóstolo da juventude escolheu Nossa Senhora Auxiliadora
para padroeira da sua comunidade, por causa das grandes lutas que teve
de travar nos anos difíceis da formação da Pia Sociedade Salesiana, por
ele fundada.

Nossa Senhora das Graças
(Medalha Milagrosa)
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534913966
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Maria apareceu no início do século XIX à jovem Catarina Labouré, noviça
da Congregação das Filhas da Caridade, no convento de Paris. Depois
da aparição, a moça ouviu uma voz dizendo-lhe que mandasse cunhar
uma medalha conforme sua visão, com a promessa de grandes graças em
favor das pessoas que a trouxessem consigo. Nossa Senhora das Graças
é representada, nesta iconografia, pisando a serpente sobre o globo
terrestre e com as mãos estendidas, desprendendo-se delas os raios de
suas graças. Esta novena sintetiza toda a riqueza espiritual presente em
Nossa Senhora das Graças e orienta a oração.
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Nossa Senhora de Casa em casa
Novena

Pe. Isac Lorena, cssr
Sinopse

Orar com Maria
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534905756

A visita domiciliar de Nossa Senhora, no mês de maio ou durante todo o
ano, é uma prática de devoção mariana bastante difusa. Para avivar este
momento de prece e fé, o livro oferece conteúdo a essa prática piedosa,
para que possa esclarecer e aprofundar mais a devoção mariana de
nosso povo. Desta forma, a obra disponibiliza um verdadeiro roteiro para
colaborar com o momento de oração, principalmente comunitária, além
de trazer reflexões para se rezar o rosário meditado. Para cada dia do
mês, proporciona reflexão sobre um título de Nossa Senhora invocado
na ladainha de Nossa Senhora.

Nossa Senhora de Guadalupe
Novena

Pe. Paulo H. Gozzi, sss
Sinopse

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 200
Cód.: 9788534900782

Estamos acompanhando e participando há vários anos de uma grande
renovação de vida e do culto em nossa Igreja. Porém, uma das grandes
falhas na pastoral de hoje é a ausência quase total de renovação das
práticas devocionais. Esta novena a Nossa Senhora de Guadalupe quer
preencher tal lacuna. Não se trata de repetir fórmulas velhas: busca-se
a identificação de situações humanas, em meio às quais essas expressões
nasceram, com a situação atual. A segunda parte traz um apêndice
com curiosidades, comentários, mensagens, orações, poesias e cantos
a Nossa Senhora.

Nossa Senhora de Todos os Nomes
Orações e história de 260 títulos marianos

Frei Darlei Zanon
Sinopse

Nossa Senhora de Todos os Nomes Incontáveis são as qualidades de Maria,
Mãe de Jesus e nossa Mãe. Exatamente por isso, ela é venerada sob muitos
nomes, títulos que expressam diferentes características de sua vida e
pessoa. Neste livro estão várias devoções marianas, com sua origem,
tradição e uma oração para que a nossa aproximação de Nossa Senhora,
e por ela de Deus, seja sempre mais intensa e frutífera. Todas estas
devoções, ou títulos, para caracterizar uma única mulher, revelam
a grande estima dos cristãos por ela.
Avulso
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 304
Cód.: 9788534924467
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Nossa Senhora do Carmo
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

No século XIII, alguns eremitas recolheram-se no Monte Carmelo com o
intuito de dedicar-se ao louvor de Deus, sob o patrocínio da bem-aventurada Virgem Maria. Este é o início da história de uma das mais
conhecidas devoções marianas. Nossa Senhora do Carmo é venerada por
milhares de pessoas que alcançam graças e obtêm proteção ao invocar
o seu nome.

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534913959

Nossa Senhora no meu caminho
Dom Helder Camara
Sinopse

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788534903516

Celebrar é também recordar. E recordar para fazer memória de
acontecimentos que marcaram tanto nossa vida pessoal como nossa
presença comunitária na vida da Igreja, a serviço do reino de Deus.
Acreditamos que a mão do Senhor tece nossa vida. Daí nasce o louvor,
por acreditarmos no poder do Evangelho. Este livro é uma coletânea de
poemas dedicados a Nossa Senhora. Trata-se do retrato de um “amor
antigo”, mas, ao mesmo tempo, “um amor sempre novo” que o autor
tem pela Mãe de Deus. Escritos entre 1945 e 1974, estes belíssimos textos
emocionam e convidam o leitor a se aprofundar nas orações dedicadas à
Rainha do Céu.

Nova imitação de Cristo
Caminho, Verdade, Vida

José Dias Goulart
Sinopse

Religioso paulino, padre José Dias Goulart, no jubileu áureo de seu
sacerdócio ministerial, oferece breves pensamentos que expressam a
busca de uma nova imitação de Cristo Caminho, Verdade e Vida. Ao longo
de 50 anos, ele procurou mostrar a suprema alegria de imitar o Mestre
de forma criativa. E assim sintetiza suas reflexões: “Com interrogações e
esforços, procurei caminhos para alcançar a verdade e realizar a minha
vida. Nessa tentativa, entrei por atalhos e encontrei migalhas de saber:
Foi quando Jesus Cristo falou”.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 216
Cód.: 9788534922241
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Novena à bem-aventurada
Albertina Berkenbrock
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Albertina Berkenbrock nasceu no dia 11 de abril de 1919, na comunidade
de São Luís, paróquia São Sebastião de Vargem do Cedro, município de
Imaruí, Estado de Santa Catarina. Filha de um casal de agricultores, teve
mais 8 irmãos e irmãs. Educada nas virtudes teologais da religião cristã,
Albertina correspondeu à vocação de santidade que recebeu no dia do
batismo e viveu os valores do Evangelho de modo admirável.

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534927628

Novena à bem-aventurada
Lindalva Justo de Oliveira
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Beata Lindalva Justo de Oliveira nasceu no dia 20 de outubro de 1953, no
município de Assu, no Rio Grande do Norte. Foi uma religiosa das Filhas
da Caridade de São Vicente de Paulo, proclamada beata mártir pela Igreja
Católica no dia 2 de dezembro de 2007. Orientada pelos pais na prática
da piedade, da devoção e da caridade, manifestou precocemente sua
inclinação para a vida de oração. Ao concluir o Ensino Fundamental, aos
12 anos, fez sua primeira comunhão.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534927635

Novena à Divina Misericórdia
Jesus, eu confio em vós!

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Divina Misericórdia é uma devoção religiosa católica de origem polonesa,
cuja divulgação se deve a Santa Faustina Kowalska, que é considerada
uma das grandes místicas da Igreja católica. Em seu diário, ela relatou
ter recebido instruções de Jesus, por meio de aparições, para que desse
a conhecer ao mundo a Sua Misericórdia. A Misericórdia Divina está muito
além da compreensão humana. Todavia, a graça do perdão é alcançada
mediante o arrependimento, a fé madura e consciente e a prática diária
da oração, como apresenta esta novena dedicada à Divina Misericórdia.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534914307
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Novena a Nossa Senhora de Nazaré
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Nossa Senhora de Nazaré é um dos títulos dados a Maria, mãe de Jesus.
No Brasil, a devoção a Nossa Senhora de Nazaré tem grande expressão
em Belém (Pará) em razão do Círio de Nazaré, que se tornou uma das
maiores procissões católicas do mundo. Para aqueles que desejam fazer
uma prece a Nossa Senhora de Nazaré ou simplesmente louvar a Deus
pela sua intercessão, esta novena traz orações e textos para o fiel rezar
com fé e esperança.

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534930673

Novena a Padre Eustáquio
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Humberto Van Lieshout, que mais tarde seria conhecido como o venerável
Padre Eustáquio, nasceu no dia 3 de novembro de 1890, em Aarle Rixtel,
Holanda. Atendia pessoas resumindo sua missão em duas palavras: “saúde
e paz”, numa atitude de fé e amor ao próximo. Tornou-se símbolo da
fé religiosa ao longo de sua atuação, promovendo curas e distribuindo
bênçãos pelos vários lugares por onde passou. Sua memória é celebrada
no dia 30 de agosto.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534925846

Novena a Padre Pio de Pietrelcina
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 62
Cód.: 9788534925167
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Padre Pio de Pietrelcina, nascido Francesco Forgione, foi um sacerdote
católico italiano, da ordem dos capuchinhos, elevado a santo pela Igreja
como São Pio de Pietrelcina. Foi, ainda em vida, de uma veneração
popular de grandes proporções, principalmente por uma de suas
capacidades de curar os enfermos. Padre Pio é santo porque amou a
Deus e ao próximo. Por cinquenta anos sofreu com os estigmas, sinais
da Paixão de Cristo. Mais importante do que isso, porém, foi sua vida
de fidelidade ao Evangelho e à sua consagração. Faleceu no dia 23 de
setembro de 1968.
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Novena a Santo Antônio de Categeró
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Santo Antônio de Categeró nasceu na cidade de Barca, Cirenaica, uma
região do norte da África, no fim do século XV. A princípio, praticava
a religião chamada islamismo, fundada por Maomé. Depois de ter sido
instruído sobre a vida e a missão de Jesus Cristo, tornou-se cristão e
praticava a lei de Deus com todo o fervor. Para ser realizada em nove dias,
esta novena traz trechos da palavra de Deus, um texto para ser meditado
e pensamentos do bem-aventurado Tiago Alberione.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534930550

Novena a São Benedito
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

São Benedito era negro. O negro significa, especialmente para nós,
brasileiros, uma chamada de atenção para refletir sobre uma civilização
construída sob o preço do suor e do sangue escravos. Canonizado em 1807,
tornou-se santo graças à sua humildade, alcançando grande popularidade
em nosso país. Exemplo disso são as numerosas igrejas e capelas a ele
dedicadas. A vida de São Benedito e a vida de nossa gente são bastante
parecidas, porque são marcadas por sofrimentos e lutas pela libertação.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534914451

Novena a São João Maria Vianney
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Nascido na pequena aldeia de Dardilly, França, São João Maria Vianney, o
Cura d’Ars, fez da Eucaristia o centro de sua vida. Reconhecia na prática
do sacramento da Penitência o natural cumprimento do apostolado
sacerdotal, o que o fazia ótimo e incansável confessor e diretor espiritual.
É por essas e outras razões que Bento XVI o proclamou patrono de todos
os sacerdotes. É a este simples padre de uma aldeia que devemos pedir
sempre pelo bom desempenho e santidade dos nossos sacerdotes.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534931304

59

>>

Catálogo de Espiritualidade

Novena ao Espírito Santo
Equipe de Liturgia Diária (org.)
Sinopse

Alguns dias após a ressurreição, Jesus cumpre sua promessa, enviando
o Espírito Santo sobre os apóstolos. O Espírito Santo é a ação de Deus
em favor da vida. Cheios dele, os discípulos saíram para anunciar a
Boa-Nova. Nos sacramentos do Batismo e da Crisma recebemos, como os
apóstolos, o Paráclito e seus dons para continuar a obra evangelizadora
do Senhor. A presente novena do Espírito Santo pode ser rezada
individualmente, mas as indicações estimulam sobretudo a realização da
novena de modo comunitário.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534904667

Novena aos mártires
padre Manuel e coroinha Adílio
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Há 80 anos, no sertão do Alto Uruguai, região norte do Estado do Rio
Grande do Sul, dava-se um crime bárbaro: padre Manuel Gómez González
e seu coroinha Adílio Daronch eram assassinados com requintes de
crueldade. Este tempo não foi suficiente para apagar da memória popular
o exemplo de coragem, profetismo e espírito missionário dos mártires do
Alto Uruguai. Esta novena vivifica nos fiéis a memória desses servos de
Deus, que testemunharam com o próprio sangue sua fé no Redentor.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534927406

Novena de Jesus Bom Pastor
Lusineide Cardoso de Melo
Sinopse

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534919098
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“Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor dá a vida por suas ovelhas.” (Jo
10,11). Esta novena tem como meta preparar, animar e incentivar a
comunidade a rever e renovar sua opção de seguir Jesus Bom Pastor
e viver conforme seus ensinamentos. Rezando estas orações, os fiéis
poderão nutrir sua confiança no Pastor que guia e ilumina o seu povo na
peregrinação da vida. O livro surgiu a pedido da comunidade Jesus Bom
Pastor, em Iporá (GO). A autora procurou em todos os encontros manter a
mesma estrutura, porém, sempre buscando acrescentar um símbolo novo,
conforme o tema e a leitura bíblica.
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Novena de Madre Teresa de Calcutá
João Ferreira dos Santos
Sinopse

A mulher forte e santa que conhecemos como Madre Teresa nasceu na
Albânia, no dia 27 de agosto de 1910. Consagrou sua vida a Deus servindo
os mais pobres. Sua vida foi a expressão do amor solidário. Faleceu em
1997 e foi beatificada pela Igreja católica em 2003. Ao proclamá-la bem-aventurada, João Paulo II disse: “A sua vida foi uma vivência radical e
uma proclamação audaciosa do Evangelho”. Celebramos sua memória em
5 de setembro.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534922517

Novena de Santa Bárbara
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Santa Bárbara é considerada padroeira dos bombeiros e é conhecida,
sobretudo, por ser protetora contra a morte trágica e contra os perigos
de explosões, de raios, de tempestades, de trovões e de relâmpagos. Na
iconografia cristã, Santa Bárbara é geralmente apresentada como uma
virgem alta, majestosa, com uma palma significando o martírio, um cálice
como símbolo de sua proteção em favor dos moribundos e ao lado uma
espada, instrumento de sua morte.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534920612

Novena de São Cristóvão
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Existem vários relatos que chegaram até nós sobre São Cristóvão, e entre
eles o que há de mais concreto é que ele tenha sido um homem que se
converteu ao cristianismo e se tornou discípulo de Jesus na Ásia Menor,
onde foi martirizado pelo imperador Diocleciano por volta do ano 250.
Teve culto litúrgico desde o século V na Igreja do Oriente e de Roma.
Em todos os países da Europa existem igrejas dedicadas a este santo,
venerado em todo o mundo como protetor dos viajantes e motoristas.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534921619
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Novena de São João Batista
Pe. José Pedro Batista (org.)
Sinopse

São João preparou os caminhos de Jesus, incentivou o povo à partilha,
à prática da justiça, à não violência. Criticou a moral do rei Herodes.
Pagou essa denúncia com a prisão e a morte. São João é um santo que
pode servir de modelo ainda hoje. Este subsídio quer ajudar a trilhar o
mesmo caminho do grande profeta do deserto. Nossa sociedade, marcada
por tantas injustiças e corrupções, precisa de novos profetas capazes de
denunciarem as coisas erradas e de anunciarem o mundo novo iniciado
por Jesus.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534905329

Novena do Espírito Santo
A cura do coração

Pe. Haroldo J. Rahm, sj e Maria J. R. Lamego
Sinopse

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534901154

Nesta novena, toda dedicada com atenção especial à ação do Espírito
Santo em cada um de nós, isto é, a um diálogo de escuta e de resposta,
queremos encarar um futuro imediato de vida verdadeiramente trinitária,
o Espírito de Amor assemelhando-se sempre mais ao Filho, tornando a sua
imagem em nós “sempre mais resplandecente” (2Cor 3,18), para a glória
do Pai. O Espírito Santo está presente em nós desde o nosso batismo. Se
formos fiéis a esse diálogo interior com o Pai, receberemos um aumento
de força do Espírito, “para ser testemunhas de Cristo no mundo” (At 1,8)
e realizar plenamente a nossa vocação de cristãos.

Novena libertadora
a Nossa Senhora Desatadora de Nós
Pe. Claudiano Avelino dos Santos
Sinopse

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534924474
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Nossa Senhora Desatadora de Nós é apenas um entre os dois mil títulos
de Maria. O nome surgiu em 1700, a partir de uma pintura do artista
alemão Johann Schmidtner. Nela vê-se que sobre a Virgem o Espírito
Santo derrama suas luzes. Um dos anjos entrega a Maria uma fita com nós
grandes e pequenos, separados e juntos, apertados e frouxos, símbolos
da nossa culpa original. Um outro anjo recebe das mãos de Maria a fita
que cai livremente com os nós desfeitos. Significa uma vida mergulhada
em Deus e na sua misericórdia e o poder libertador das mãos de Maria.
Rezemos com confiança esta novena e nos preparemos para receber as
graças de Deus!
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O novo rosário com os Mistérios da Luz
Pe. Claudiano Avelino dos Santos
Sinopse

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 24
Cód.: 9788534920322

O Rosário da Virgem Maria, que ao sopro do Espírito de Deus se foi
formando gradualmente no segundo milênio, é oração amada por
numerosos santos e estimulada pelo Magistério. Ela enquadra-se
perfeitamente no caminho espiritual de um cristianismo que, passados
dois mil anos, nada perdeu do seu frescor original e sente-se impulsionado
pelo Espírito de Deus a “fazer-se ao largo” para reafirmar Cristo ao mundo
como Senhor e Salvador, como “caminho, verdade e vida” (Jo 14,6),
como “o fim da história humana, o ponto para onde tendem os desejos
da história e da civilização”.

Novos minutos de sabedoria
Gavahe
Sinopse

Motivar homens e mulheres deste novo milênio a descobrirem sua
grandeza e partilharem-na com os demais é a proposta dos autores. O
progresso deste novo milênio pode criar obstáculos e bloquear as pessoas,
ferindo-as humana e espiritualmente. Mas também pode ser uma ajuda
preciosa para que possam melhorar e aprender a arte de viver. Eis o
porquê destas reflexões, cheias da sabedoria necessária para alcançar,
dia a dia, esse objetivo.
Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 224
Cód.: 9789723009798

Novos poemas para rezar
Michel Quoist
Sinopse

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 272
Cód.: 9788534905206

Muitas vezes somos cegos e não “vemos” Jesus Cristo nos acenar por
meio de pequenos gestos que nos são revelados ao longo da vida; somos
também “surdos” e não “ouvimos” seu chamado em nosso caminho.
Precisamos pedir-lhe que nos cure da nossa cegueira e surdez. Novos
poemas para rezar são verdadeiros caminhos para a oração, com temas
tirados do cotidiano. Os caminhos que o autor sugere passam pelo
Evangelho e pela vida, nos ajudam a ver e a ouvir o Cristo que nos acena
e nos interpela. Os próprios leitores solicitaram ao autor a publicação da
obra, tamanha foi a aceitação do primeiro livro.
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A nuvem do não-saber
Anônimo
Sinopse

A nuvem do não-saber é uma das obras-primas da literatura e da
espiritualidade do Ocidente. Foi escrita no final do século XIV por um
inglês anônimo, provavelmente um monge. A grande lição descoberta pelo
autor é que o acesso a Deus não se faz pelas reflexões, pelos discursos,
mas pelo silêncio. Ele está além de nossas palavras e de todas as nossas
tentativas intelectuais. Estamos nele e ele está no meio de nós, assim
como a nuvem no deserto. Como conhecê-lo? Eis o assunto desta obra
antiga, mas sempre atual.
A Oração dos Pobres
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 184
Cód.: 9788534912419

Obras completas de Santa Teresa
do Menino Jesus e da Santa Face
Santa Teresinha
Sinopse

O livro traz os temas, o tempo e as circunstâncias em que nossa santa
viveu enquanto fatores que impulsionaram sua temática, a fim de que
o leitor possa ter melhor compreensão tanto dos textos teresianos
como do porquê e da maneira como foram originados. Santa Teresinha
sempre escreveu pautada em fatos ou voltada para algum acontecimento
particular do seu momento histórico. Esse bem precioso nos transmite o
essencial da doutrina teresiana. Conhecê-la é penetrar nos umbrais mais
profundos de seus ensinamentos e de sua vida.
Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 1.344
Cód.: 9788534918497

Oração de gente pequena (luxo)
Pe. Zeca
Sinopse

Avulso
Formato: 7,5 cm x 9,5 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534917315
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“Dedico este livro a todas as crianças que já sabem curvar os joelhos ao
chão, juntar as mãos e elevar uma prece singela ao coração de Deus.
Creio que, no céu, os anjos fazem profundo silêncio para acolherem as
orações das crianças, e quando elas dizem amém, eles também o fazem,
juntamente com elas”, diz padre Zeca. E ele está certo! As orações que
compõem este livro são os bons e agradáveis frutos que o autor tem
partilhado com milhares de ouvintes de seus programas de rádio. Agora,
ele quer partilhá-los com as crianças, ajudando-as a viverem o encontro
com Deus, por meio da oração, em todos os momentos da vida.
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Oração de gente pequena (simples)
Pe. Zeca
Sinopse

Avulso
Formato: 7,5 cm x 9,5 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534917308

“Dedico este livro a todas as crianças que já sabem curvar os joelhos ao
chão, juntar as mãos e elevar uma prece singela ao coração de Deus.
Creio que, no céu, os anjos fazem profundo silêncio para acolherem as
orações das crianças, e quando elas dizem amém, eles também o fazem,
juntamente com elas”, diz padre Zeca. E ele está certo! As orações que
compõem este livro são os bons e agradáveis frutos que o autor tem
partilhado com milhares de ouvintes de seus programas de rádio. Agora,
ele quer partilhá-los com as crianças, ajudando-as a viverem o encontro
com Deus, por meio da oração, em todos os momentos da vida.

A oração de Jesus
José Comblin
Sinopse

As orações de Jesus são o modelo perfeito para a oração dos discípulos.
Não podemos garantir que as que se encontram nos evangelhos
reproduzem literalmente a Palavra de Jesus, já que foram escritas pelos
evangelistas muito tempo depois de pronunciadas. Mas expressam a
forma como a oração de Jesus foi transmitida e entendida pelas gerações
sucessivas de discípulos. Orar consiste em aceitar com confiança algo
humanamente incompreensível. É uma entrega ao Pai, para que ele
realize o Seu desígnio.
Espiritualidade Bíblica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788534930956

Oração diária com a Bíblia
David E. Rosage
Sinopse

Deus está despertando no coração de seu povo o desejo ardente de um
relacionamento mais íntimo e pessoal com ele. Este relacionamento é
alimentado, estreitado e aprofundado pela vida de oração. Deus nos
convida a “ouvi-lo”. À medida que o ouvimos em oração, nos tornamos
cada vez mais conscientes de sua amorosa e contínua presença dentro de
nós. Essa consciência e nossa resposta constituem uma atitude de oração
contemplativa. Ao orarmos com as Escrituras, se realiza dentro de nós
uma transformação.
Aprendendo a Orar
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534903752

65

>>

Catálogo de Espiritualidade

Oração diária com os salmos
Pe. Nilo Luza
Sinopse

Rezar com os salmos é encontrar-se com o Deus do amor em cada palavra,
súplica e louvor. Ao silenciar o coração e meditar sobre essas tão belas
orações, pode-se experimentar uma profunda paz interior, uma consolação
sem medidas e uma alegria incontestável. O livro Oração diária com os
salmos oferece essa fonte inesgotável de vida por meio de uma seleção
de aproximadamente cem salmos — dois terços do Saltério —, reunindo
excertos de louvor, de súplica e didáticos.
Aprendendo a Orar
Formato: 11,5 cm x 19 cm
Páginas: 208
Cód.: 9788534923187

Orações à Mãe de Jesus
Antônio Francisco Bohn
Sinopse

Avulso
Formato: 9,5 cm x 13 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534929738

“Senhor, nós vos damos graças e vos louvamos pelas maravilhas operadas
em Maria, Virgem e Mãe de vosso Filho Jesus. Virgem porque amou
intensamente tudo o que criastes, sem desgastar seu coração nesse
amor. Nós vos damos graças pelo dom da virgindade com que continuais
enriquecendo a Igreja, por todas as pessoas consagradas de corpo e alma
ao Evangelho.” Este é apenas um trechinho da oração à Nossa Senhora da
Anunciação. Neste livrinho, o leitor encontrará muitas orações dedicadas
à Mãe de Deus e aos seus diversos títulos. Nossa Senhora Aparecida, Nossa
Senhora das Graças e Nossa Senhora de Fátima são apenas alguns deles.

Orações ao Sagrado Coração de Jesus
Antônio Francisco Bohn
Sinopse

Avulso
Formato: 9,5 cm x 13 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534929745
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O coração é o lugar em que a pessoa encontra Deus, encontro que se torna
plenamente efetivo no coração humano do Filho de Deus. Nas relações
entre pessoas, certamente o que conta é a atitude interior. Mas o coração
não está acessível ao olhar. O exterior deve manifestar o que há no
coração. Conhece-se, assim, o coração, pelo que dele exprime o rosto,
pelo que dele dizem os lábios, pelo que dele atestam os atos. A Sagrada
Escritura nos instrui dizendo: “O homem olha a aparência, mas Deus olha
o coração” (1Sm 16,7). Por isso, entrar em relação com Deus é “arriscar o
coração” (Jr 30,21).
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Orações de esperança para o doente
Antônio Caetano Evangelista
Sinopse

A presente obra recolhe preces de cunho bíblico escritas por alguém que
ama os doentes e recebeu de Deus o dom da sensibilidade para partilhar
o sofrimento, dentro da perspectiva da fé. Estas orações ajudarão
o enfermo a encontrar as palavras para expressar sua angústia, suas
dificuldades, e superá-las; para rever sua confiança e fortalecê-la; para
pedir e conseguir que o poder divino de Jesus se torne presente e ativo
em sua vida. Com palavras sábias e preces de fácil recitação, certamente
trará alívio e conforto a quem delas se utiliza.
Avulso
Formato: 11 cm x 18 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534901437

Orações do cristão
Português/Latim

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Organizado em seis partes, este livro contempla as principais orações que
orientam a caminhada de fé dos cristãos. Além das orações básicas, entre
as quais estão “Ave-Maria”, “Pai-Nosso” e “Salve-Rainha”, destacam-se
os atos de fé, esperança e caridade, os atos de contrição, as orações
para as diversas horas do dia, as orações e ladainha de Nossa Senhora e
as invocações para a noite. O destaque da publicação fica por conta das
traduções dos textos em latim, que ocupam sempre as páginas do lado
direito, enquanto as do esquerdo mostram a versão em português.
Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 184
Cód.: 9788534933049

Orações do dia a dia
Maria Cecília de M. Duprat
Sinopse

Se dedicássemos mais tempo à oração, à meditação, certamente teríamos
mais força para superar as dificuldades do dia a dia. Cada vez menos
pessoas têm adotado essa prática, que tende a cair no esquecimento e
a ser deixada de lado. Isso não pode acontecer! É preciso doar algum
momento à oração, nem que sejam poucos minutos do dia, com o intuito
de silenciar o coração e tranquilizar o espírito. “Salmo da Mãe”, “Elevação
do Silêncio”, “Meditação” e “Reflexões num Natal” são só algumas orações
presentes na publicação, com capa plástica resistente e formato de bolso.
Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534900867
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Orações em honra de Santo Antônio
PAULUS
Sinopse

Tomado de ardente amor para com o Senhor, Santo Antônio mergulhou
profundamente no espírito do Evangelho, revivendo-o em si próprio e
anunciando-o na pregação e nos seus brilhantes escritos, a ponto de
ter sido declarado pela Igreja como “Doutor Evangélico”. Este livrinho,
procurando ajudar todos os devotos de Santo Antônio em suas orações
e no seu empenho em viver uma vida cristã, possui três partes: uma
trezena de Santo Antônio, orações para uso comunitário e orações para
uso individual.
Orar com os Santos
Formato: 11 cm x 17 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534900171

As orações
Santa Catarina de Sena
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788534905435

O presente livro é um bom complemento à obra O diálogo, também
de Santa Catarina de Sena. A autora, declarada Doutora da Igreja pelo
papa Paulo VI, foi leiga dominicana, empenhou-se em reformar a Igreja
no final do século XIV e foi grande mística. Um dos discípulos de Santa
Catarina, frei Bartolomeu, assim nos conta a origem destas orações: “Após
a comunhão, de tal maneira a mente (de Catarina) se elevava a Deus,
que logo perdia o uso dos sentidos... Quase todos os dias, ela permanecia
durante horas completamente absorta... Tais orações, em grande parte,
foram transcritas palavra por palavra”.

Orai sem cessar

Reflexões sobre a oração

Sérgio Raupp
Sinopse

Nesta obra o autor fala sobre a oração, uma das melhores maneiras de
nos comunicarmos com Deus e de obtermos a paz e a harmonia interior.
O tema, abordado frequentemente, ganha novos aspectos e motiva o
leitor a rezar cada vez mais e melhor. Além de promover reflexões sobre
a importância da oração em nossos dias, o livro aponta como devemos
nos preparar para esse momento e oferece exercícios que ajudam
na concentração, como relaxar o corpo e prestar atenção à própria
respiração e visualizar e fixar a figura de Cristo na mente.
Meditações
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534932455
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Pai Nosso
Meditações

Rubem Alves
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534906739

A tarde está tão bonita! Poderemos nos deitar debaixo dos eucaliptos,
de barriga para o ar, e ficar vendo as folhas, brincando com o vento.
A sombra é gostosa. E aquele cheirinho... Depois poderemos ir ver os
marrecos e os gansos, na lagoa. E jogar miolo de pão para os peixinhos.
Há também o perfume daquelas árvores, as magnólias. E enfiaremos
os pés dentro da água fria...” Este belíssimo trecho inaugura as
reflexões de Rubem Alves nesta obra. Poesia em prosa é o que ele faz
encantadoramente neste livro, talvez o primeiro com um enfoque
poético-teológico da figura do Pai.

Pai Nosso que estais nos céus
Paulo Bazaglia
Sinopse

A oração ajuda a fortalecer nossa vida e fé. Pensando nisso, o livro Pai
nosso que estais nos céus, dono de um projeto gráfico de alta qualidade,
traz a oração do Pai-Nosso dividida em trechos acompanhados por
pensamentos para serem lidos e meditados. Além disso, belas fotografias
intensificam ainda mais a oração dos cristãos. É um lindo presente para
você, sua família e amigos.

Avulso
Formato: 12 cm x 12 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534920582

A palavra que leva ao silêncio
John Main
Sinopse

Na repetição silenciosa de uma breve oração, na simplicidade e
serenidade com que nos concentramos em Deus, na perseverança fiel
de uma meditação diária: é com essas atitudes que a experiência de
Deus torna-se realidade. E foi inspirado por esses gestos que John Main
escreveu o livro, espécie de guia para quem deseja crescer na vida
espiritual por meio da prática da meditação. Apresenta um modelo de
oração breve e silenciosa a fim de que a experiência de Deus para nós
seja realidade, na perseverança fiel de nossa meditação diária.
Meditações
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534908030
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Para que tua vida respire liberdade
Rituais de purificação para o corpo e a alma

Anselm Grün
Sinopse

As pessoas buscam pureza de caráter, procuram homens e mulheres
que sejam sinceros, nos quais possam confiar. Buscam clareza interior,
simplicidade e liberdade. Buscam uma vida simples e limpa, que seja
clara em si mesma, tanto no aspecto material quanto na dimensão moral
e espiritual. Esta obra sobre rituais de purificação procura atender ao
anseio que muitos têm de pureza e clareza, liberdade e sinceridade,
simplicidade e unidade. Contribui para que nossa vida se transforme e
respire liberdade.
Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 140
Cód.: 9788534922968

Pela graça de Deus...

Alvorecer de um tempo novo

Vicente Carvalho
Sinopse

Se você está descrente e sente-se longe de Deus, ou sem ânimo na estrada
da vida, a leitura destas páginas pode ser o medicamento mais eficaz
para abrir seu coração e revigorar suas energias. Mas também, se estiver
passando por uma fase de euforia, ou com indomável vontade de partilhar
seus bens com os mais necessitados, este livro é igualmente indicado.
O desejo do autor é fazer todos se sentirem tocados pela influência
benfazeja destas páginas.
Fonte de Vida
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534915069

Pentecostes hoje

Os grupos de oração da renovação carismática

Georgette Blaquière
Sinopse

O que é ou não é um grupo de oração? O que nós próprios e a Igreja
podemos esperar dele? São questões a que Georgette Blaquière procura
responder. Neste pequeno livro, ela se dirige a todos os que se põem a
questão inevitável do “a favor ou contra” os grupos de oração. Partindo
da experiência da Igreja de Pentecostes e dos textos bíblicos, a autora
evidencia as diferentes faces dos grupos de oração.

Caminhos do Espírito
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534914437
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Pequena filocalia

O livro clássico da Igreja oriental

Anônimo
Sinopse

Filocalia significa “amor à beleza” e é, antes de tudo, o livro de oração,
ou seja, a oração de Jesus ou do coração. Compreende duas fases: uma
fase caracterizada pela disciplina respiratória cujo objeto é fixar a
atenção e unificar as faculdades. Nela, o indivíduo reconduz o espírito ao
coração e une-o à alma. A segunda fase é de ordem muito mais elevada
e quase sacramental, a invocação do nome de Jesus. A Pequena Filocalia
alimentou a Igreja do Oriente durante séculos. O Ocidente não possui uma
obra equivalente a esta.
A Oração dos Pobres
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 216
Cód.: 9788534913393

O peregrino russo
Três relatos inéditos

Anônimo
Sinopse

A Oração dos Pobres
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 136
Cód.: 9788534905770

O peregrino que intitula esta obra é um cristão ortodoxo russo
desconhecido, provavelmente leigo. Os seus escritos foram provavelmente
todos revisados e sistematizados por monges, porém, sem lhes tirar a
originalidade. Trata-se de um material que conseguiu exprimir com a
mais alta simplicidade o que havia de mais profundo na alma russa. Este
peregrino nos introduz no coração da vida russa entre 1856 e 1861, e nos
mostra sobretudo as forças vivas que alimentam a vida cristã em plena
renovação. As suas fontes são, por um lado, a Bíblia, e, por outro, uma
coletânea de citações patrísticas, a Filocalia (publicada por esta coleção).

Pétalas de rosas

Um pensamento de Santa Teresinha para cada dia do mês

Patrício Sciadini
Sinopse

Avulso
Formato: 7 cm x 9,5 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534910149

O livrinho de pensamentos de Santa Teresinha do Menino Jesus, por
ocasião do primeiro centenário de sua morte (1897-1997), serviu de
extrema inspiração para o autor e também de desafio, que encontrou
certa dificuldade para escolher pensamentos que manifestassem a
doutrina desta doutora da espiritualidade e que, ao mesmo tempo,
pudessem tocar o coração dos leitores. Patrício Sciadini foi muito feliz
neste trabalho, escolhendo pensamentos de Santa Teresinha para cada dia
do mês. Estas pétalas de rosas são uma homenagem singela de Teresinha a
todos que buscam sua proteção e procuram imitá-la.
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O poder de cura da oração
Bridget Meehan
Sinopse

Mergulhando na tradição e nas Sagradas Escrituras cristãs, Bridget Meehan
examina abordagens da oração de cura interior que conduzirão o leitor
a experimentar o amor de cura de Deus na sua vida. Em primeiro lugar,
serão exploradas uma visão geral, bíblica e histórica da cura e também
maneiras pelas quais outras pessoas obtiveram a cura na vida diária. As
páginas trazem, em seguida, diferentes experiências de oração de cura.

Renovação Carismática
Formato: 11,5 cm x 19 cm
Páginas: 208
Cód.: 9788534911283

Poesia mística
(Lírica breve)

Rabindranath Tagore
Sinopse

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 480
Cód.: 9788534920278

Os textos que compõem a Lírica Breve são um misto de poesia e prosa,
ou prosa poética, em que encontramos as percepções profundas sobre as
mais diversas situações de vida e também sobre os fundamentais estados
anímicos do ser humano. Para os que buscam o encontro com Deus e,
ao mesmo tempo, o encontro com os outros seres humanos, temos aqui
verdadeiro mapa de perspectivas, muito mais sugestões a partir da
experiência vivida do que caminhos elaborados e fixos a partir de teorias.
Verdadeiro convite a descobrir Deus na profundidade do humano e o
próprio humano dentro do insondável mistério do divino.

Prática diária da meditação cristã
Laurence Freeman, osb
Sinopse

O desafio de nossa época é: Como rezar em profundidade? Qual o caminho
que nos leva à experiência de união com Deus? A “meditação cristã” é
prática de oração legada pelos monges e eremitas, os Padres do Deserto.
Trata-se de oração sem palavras. Essa prática de oração está aberta a
todos. O método é muito simples. “Nossa dificuldade”, diz o autor, “está
em aceitar a simplicidade”. A oração sem palavras ou imagens é uma
antiga tradição em nossa fé, que está enraizada nos ensinamentos de
Jesus, na Igreja Apostólica e na experiência rica e profunda dos santos.
Avulso
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534904926
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Quando você for orar...

Guia e ajuda para iniciar-se na oração

Maria Dolores López Guzmán
Sinopse

Este livro oferece um instrumento pedagógico aos que desejam se iniciar
no caminho da oração. A ideia é, portanto, proporcionar um material de
primeira necessidade para todos poderem se aprofundar na apaixonante
aventura de construir uma relação com Deus. Os capítulos seguem o
mesmo esquema: combinam um texto narrativo (inspirado em pequenas
sentenças que expressam a ideia central), um reflexivo (buscando o
sentido daquilo que se propõe) e um prático (que oferece propostas de
ação, algumas dirigidas aos pais e outras a catequista e educadores).
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 208
Cód.: 9788534927840

40 formas de oração pessoal
Seminário de crescimento

Víctor Manuel Fernández
Sinopse

O autor quis oferecer-nos nesta obra um plano de crescimento concreto
e profundo, que possa nos conduzir passo a passo rumo a um caminho
espiritual inspirado na oração pessoal, partindo de sugestões práticas
e muito claras. Como melhorar esta oração? Como torná-la mais rica,
agradável, plena, variada e profunda? Este material pode ser usado em
retiros pessoais ou seminários de crescimento, fundamentalmente para
um trabalho pessoal de longa duração.
Aprendendo a Orar
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534919975

40 novas parábolas
Víctor Codina
Sinopse

Avulso
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 152
Cód.: 9788534903448

Esta coletânea de 40 novas parábolas é proveniente dos ambientes
andino, boliviano, asiático e europeu. Elas foram reunidas por Víctor
Codina, não para competir com as parábolas do Evangelho, mas,
antes, para que nossas comunidades, que já acolheram a mensagem do
Evangelho, possam compreendê-la melhor e incorporá-la à sua vida. A
Igreja irradia Cristo ao mundo; mas, se os cristãos, apesar de oferecerem
ao mundo excelentes valores, não souberem irradiar Deus, então o “sal”
se tornará insípido. Não podemos ficar indiferentes. Necessitamos de
respostas, conversão e compromisso.
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Que faria Jesus para encontrar sentido
no sofrimento?
Carol Luebering
Sinopse

Que Faria Jesus
Formato: 11 cm x 15,5 cm
Páginas: 84
Cód.: 9788534916295

Seja físico, seja emocional, o sofrimento é único. Ninguém sente
exatamente o que a gente sente. Todavia, alguns traços perpassam todo
sofrimento humano: perdas, questões intrincadas, emoções dolorosas,
ânsia de segurança. É longa e espinhosa a jornada da aceitação e da
paz. Jesus percorreu essa estrada antes de nós. Para ajudá-lo, tinha as
intuições das Escrituras, que apontavam o caminho pela árdua sabedoria
de sofredores como Jó e os salmistas. Você tem em mãos o mesmo guia,
enriquecido do registro evangélico sobre a vida e os ensinamentos de
Jesus.

Que faria Jesus para superar o estresse?
Daniel D. Grippo
Sinopse

Que Faria Jesus
Formato: 11 cm x 15,5 cm
Páginas: 84
Cód.: 9788534916264

Algum estresse até que é bom: nós todos precisamos “entornar o caldo”
vez ou outra. Mas quando o caldo atinge seu ponto de ebulição, estamos
em apuros. Estresse demais é ruim para nossos relacionamentos e para
nossa saúde – física e espiritual. Como ser humano, Jesus conheceu o
estresse. Os Evangelhos relatam muitos exemplos do seu medo e da sua
fadiga, da sua raiva e da sua angústia. Ao mesmo tempo, porém, sabia que
o melhor meio de lidar com o estresse é mediante a fé num Deus que está
sempre conosco e que quer apenas o melhor para nós. A fé pode ajudar
em muito a sobrepujar o estresse. Alimente-se dela com estas páginas.

Que faria Jesus para viver com amor
todos os dias?
Carol Luebering
Sinopse

Que Faria Jesus
Formato: 11 cm x 15,5 cm
Páginas: 84
Cód.: 9788534916288
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Nosso planeta nunca teve bondade, zelo e compaixão em abundância.
Manchetes estampam explosões de violência todos os dias. E também
nossa própria vida sofre de falta de amor. A partir das páginas das
Escrituras ouvimos a voz de Jesus ecoando pelos séculos afora, dizendo-nos que de uma coisa precisamos na vida: amor. Como devemos obedecer
a este mandamento? Repassando os textos do Antigo Testamento por ele
lidos e seus ensinamentos legados aos primeiros cristãos, descobrimos um
projeto espiritual que é tão significativo hoje como foi outrora. Busque a
sabedoria para viver e amar com este livrinho.
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Que faria Jesus para voltar a viver
após uma perda?
Daniel D. Grippo
Sinopse

Que Faria Jesus
Formato: 11 cm x 15,5 cm
Páginas: 84
Cód.: 9788534916271

Encontrar nosso rumo em meio à tristeza é aventura que ninguém espera
enfrentar. Todavia, em muitos momentos, nós vivenciamos a situação. Por
sorte, não precisamos estar sozinhos – Deus e seres humanos amorosos
estão prontos a nos acompanhar. Como cristãos, enquanto enfrentamos
situações extremas tais quais o sofrimento e a morte, precisamos lançar
a questão derradeira: “Que faria Jesus?”. Como ele lidaria com o pesar
da tristeza? As meditações e passagens bíblicas deste livro propiciam um
vislumbre do que faria Jesus – e do que podemos fazer – para enfrentar
uma perda.

Que imagem de Deus é você?

O eneagrama potencializando a espiritualidade

Pe. Domingos Cunha, csh e Pe. Luís Carlos, csh
Sinopse

O presente livro é a continuação de Quem é você? – Construindo a pessoa
à luz do eneagrama. Nele, os autores propõem a descoberta de quem
somos e por que somos assim. Vislumbram um caminho de crescimento,
descobrindo para onde vamos. Em Que imagem de Deus é você? – O
eneagrama potencializando a espiritualidade, os autores sugerem uma
mudança de óptica: passar do crescimento como esforço pessoal ao
crescimento como abertura ao amor incondicional de Deus, que faz
crescer pela experiência de ser amado.
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 208
Cód.: 9788534910118

O que queremos dizer quando
dizemos “Pai Nosso”
José Bortolini
Sinopse

Vida Nova
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788534921831

Para nascer, tivemos necessidade de um pai. Ele esteve na origem de
nosso projeto humano. Todavia, nem todos tiveram uma experiência
positiva de pai. De fato, hoje em dia, há uma tendência, cada vez mais
crescente, de as mães terem de levar adiante e sozinhas a própria
família. É uma paternidade às avessas, sentida apenas como ausência,
nas carências dos filhos que não souberam o que significa ter um pai. A
experiência positiva de uma figura masculina é fundamental para levar à
compreensão, aceitação e vivência de uma paternidade em Deus, fonte
de todas as expressões de vida, eternizada na oração que Ele nos ensinou:
Pai-Nosso.
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Quem é você?

Construindo a pessoa à luz do eneagrama

Pe. Domingos Cunha, csh e Pe. Luís Carlos, csh
Sinopse

Obra organizada em forma de “Encontro” ou “Curso”, dividida em
duas partes. Cada uma está programada para dois dias de trabalho, em
caráter intensivo. É aconselhável que entre a realização da primeira e
da segunda parte haja um intervalo (pelo menos de um mês), para que
as pessoas tenham tempo e oportunidade de refletirem e assumirem o
que descobriram. Pedagogicamente, o roteiro segue a linha da educação
libertadora, partindo da própria pessoa e criando oportunidade para que
ela se descubra, se encontre e faça suas próprias opções de crescimento.
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 176
Cód.: 9788534907408

Relatos de um peregrino russo
Jean Gauvain
Sinopse

Esta obra foi escrita por um russo anônimo do século XIX, aparentemente
um leigo, que recolheu em forma de relatos de viagem as lições mais
fundamentais da espiritualidade do povo russo e que permaneceu muito
próximo do mundo dos camponeses pobres. Revela o mistério desse
povo naquilo que há de mais secreto: suas crenças e sua fé. Penetra no
coração da vida russa, após a guerra da Crimeia e antes da abolição da
escravatura, entre 1856 e 1861.
Avulso
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 144
Cód.: 9788534908894

O repouso no espírito

Um fenômeno controvertido

Cardeal Suenens
Sinopse

Caminhos do Espírito
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534905213
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A publicação do cardeal Suenens estuda um fenômeno que se propagou
pelo mundo, em diversos meios religiosos, principalmente na linha da
renovação dita “carismática”, que ficou conhecido como “repouso no
Espírito”. O autor fez uso de testemunhos documentados pelo ICCRO
(International Catholic Charismatic Renewal Office), estabelecido em
Roma. Essa importante documentação internacional, reunida pela primeira
vez, serve de ponto de partida para uma análise crítica, principalmente
sobre a interpretação natural ou sobrenatural que se deve dar a essa
manifestação controvertida de tal ação do espírito. Leitura que ajuda a
compreender melhor o delicado equilíbrio entre natureza e graça.
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Retiro com Santa Teresinha do Menino Jesus
Pe. Liagre
Sinopse

A proposta que perpassa estas páginas pode ser resumida nesta súplica
de Teresa: “Ó, Jesus! Quisera dizer a todas as almas pequeninas quão
inefável é vossa condescendência! Sinto que, se encontrásseis uma
alma mais fraca e mais pequenina do que a minha, vós a cumularíeis de
favores maiores ainda, contanto que ela se abandonasse com uma inteira
confiança a vossa misericórdia infinita!... Suplico-vos abaixar vosso olhar
divino sobre um grande número de almas pequeninas...”.
Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534904605

Rezando com Bento XVI
Darlei Zanon
Sinopse

Estar em oração e unidade com a Igreja e com o Santo Padre é o desejo
de todo católico. Com a obra Rezando com Bento XVI, todos poderão
entrar em sintonia com o papa. O objetivo é homenageá-lo e promover a
fé, criando entre todos os cristãos uma grande corrente de oração e ação.
Contando com fotos de Bento XVI, o livro, feito em um formato fácil de
se carregar, é excelente auxílio para quem deseja celebrar com
entusiasmo e fé seu pontificado.
Avulso
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534927208

Rezando com Nossa Senhora Aparecida
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Avulso
Formato: 11 cm x 17 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534900836

Em 1717, nas águas do rio Paraíba, foi achada por alguns pescadores
uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que se tornou objeto de
crescente devoção do povo brasileiro. O apelido popular dado à imagem
é “Nossa Senhora Aparecida”. Em seu santuário, na cidade de Aparecida
(SP), veem-se aos milhares os testemunhos de sua proteção celestial
sobre os filhos da nação brasileira. E com toda razão ela foi proclamada
padroeira e rainha do Brasil. Quem procura uma boa fórmula de
consagração, uma ótima novena e várias outras orações a Nossa Senhora
Aparecida, sem dúvida nenhuma, poderá encontrar tudo isso neste
livrinho.
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Rezando com Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

A efígie de Nossa Senhora, sob o título de Perpétuo Socorro, foi venerada
até o século XV, na ilha de Creta. Sua devoção foi e continua sendo
difundida pelos Redentoristas desde 1866, propagando-se a partir de 1870
e espalhando-se por todo o mundo. Após breves informações a respeito
do seu surgimento, o autor nos apresenta um esquema de novena a ser
feito ao longo de nove dias, acompanhados de quatro ladainhas de Nossa
Senhora. Por fim, o leitor encontra um tríduo a Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro pelos doentes.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 44
Cód.: 9788534901918

Rezando com os anjos
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Os anjos nos auxiliam em nossos momentos de fraqueza, desilusão,
frustração, tristeza, decepção. Também nos encorajam na prática da
justiça do Reino e nos consolam nos momentos de dor. É preciso não
esquecer: Deus ordenou aos seus anjos que guardem você em seus
caminhos. Eles o levarão nas mãos, para que seu pé não tropece numa
pedra. Esta novena é em homenagem a eles, nossos guardiões.

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788534901246

Rezando com Santa Paulina
Novena

João Ferreira dos Santos
Sinopse

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534920216
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O nome de batismo de Santa Paulina é Amábile Lúcia Visintainer. Ela
nasceu em 1865, em Vigolo Vattaro, Trento, norte da Itália. Amábile
recebeu de seus pais uma catequese exemplar. Sua família mudou-se para
o Brasil, em busca de melhores condições de vida, em 1875. Instalada em
Santa Catarina, Amábile, desde pequena, manteve a fé e a participação
na comunidade. Aos 25 anos de idade, deixou a casa de seu pai e foi morar
em um casebre próximo da igreja, para cuidar de uma mulher que estava
com câncer. Por isso, Santa Paulina é considerada a protetora das pessoas
com câncer. Faleceu em 1942, aos 72 anos.
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Rezando com São José
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 144
Cód.: 9788534907927

São José é padroeiro da Igreja universal, defensor dos lares cristãos e
modelo dos operários. Do mesmo modo que Abraão e os antigos patriarcas,
também José aguardava ansiosamente as promessas de Deus. Deus,
porém, realiza-as provando-o na fé. José acolhe a Palavra que lhe ordena
tomar Maria como esposa e acolher o menino que vai nascer. A exemplo
de São José, somos convidados por Deus a ser santos, não obstante nossa
humanidade, nossas limitações e contradições. Este livrinho ajuda a
prestar nossa homenagem a São José por meio de uma novena, tríduo,
trezena e várias orações.

Rosário bíblico
João Ferreira dos Santos
Sinopse

Rezamos o rosário bíblico porque queremos, como Maria, guardar a
Palavra de Deus em nossos corações e colocá-la em prática. Rezamos o
rosário bíblico, meditamos as palavras de vida eterna da Sagrada Escritura
e fortalecemos nosso desejo de cumprir a ordem que Nossa Senhora deu
ao dizer: “Façam o que Ele mandar!”.

Avulso
Formato: 10 cm x 15 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534920858

Sabedoria do coração

Para uma pedagogia da oração

Manuel J. Fernández Márquez
Sinopse

Desejamos com esta obra centrar a atenção em nossa relação com Deus,
verdadeira sabedoria do coração. Nosso coração, sedento e muitas vezes
perdido, buscando com que aplacar sua sede infinita, só pode encontrar a
resposta em Deus. Hoje, procuramos uma espiritualidade integradora que
unifique a oração e a vida: conseguir viver em presença e em comunhão
com o Pai nas profundezas do nosso ser.

Experiência Religiosa
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 578
Cód.: 9788534911733
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O sacramento da reconciliação

Orientações práticas para uma boa confissão

Pe. Luiz Miguel Duarte
Sinopse

Neste folheto, o sacerdote paulino Luiz Miguel Duarte orienta de
forma clara e simples como celebrar corretamente o sacramento
da Reconciliação (Confissão) e esclarece as principais dúvidas que o
envolvem. Seguindo os textos oficiais da Igreja e as devidas orientações
pastorais, o folheto traz ainda pequenos trechos bíblicos para meditação
e algumas orações.

Avulso
Formato: 11,5 cm x 21 cm
Páginas: 8
Cód.: 7891210011138

Os sacramentos na Igreja

Subsídio teológico-pastoral para formar e educar na fé

Paulo César Nodari e Everaldo Cescon
Sinopse

Este livro é fruto de uma reflexão amadurecida ao longo dos anos,
especialmente a partir da atuação pastoral com comunidades do povo
de Deus em diversos lugares e regiões. Busca auxiliar as pessoas na sua
formação pastoral cristã indagando a respeito de quem é o ser humano
e de sua possibilidade de chegar a Deus. Jesus Cristo, plenitude do
acolhimento do amor do Pai, deixa à Igreja o compromisso de ser no
mundo sinal de acolhimento do amor de Deus, de celebrar os sacramentos
na vida da comunidade eclesial.
Celebração da Fé
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534929950

Sagrado Coração de Jesus
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534903424
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No centro do mistério do mundo está Jesus Cristo. No centro do mistério
de Jesus Cristo está sua morte, coroada pela ressurreição. No centro do
mistério de sua morte está seu amor, seu coração. A celebração da festa
do Coração de Cristo conduz à essência do cristianismo: a pessoa de
Jesus, Filho de Deus e Salvador do mundo, manifestado no mistério mais
íntimo do seu ser, nas profundezas de onde brotam todas as suas palavras
e ações. Um amor filial e fraterno até a morte. O presente livrinho traz
uma novena e algumas importantes orações que auxiliarão os devotos
do Sagrado Coração de Jesus a alimentarem sua devoção: apostolado da
oração, consagração e invocação, entronização e promessas do Sagrado
Coração de Jesus.
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Santa Catarina de Sena
Cartas completas

Santa Catarina de Sena
Sinopse

Jovem simples e vibrante, Santa Catarina (1347-1380) sempre demonstrou
grande amor pela Igreja e pelo mundo. Nos dez últimos anos de sua
vida, ela escreveu ou ditou 382 cartas sobre os mais diversos assuntos,
sempre marcadas pela linguagem clara e lógica e pela sabedoria e
profundidade teológica que a conduziram ao posto de Doutora da Igreja.
A obra apresenta integralmente as cartas da santa, revelando seu espírito
vibrante, conciliador e surpreendente.
Espiritualidade
Formato: 14 cm x 21,5 cm
Páginas: 1.328
Cód.: 9788534923279

Santa Clara
Novena

Pe. Antônio Mamede Fernandes (org.)
Sinopse

Santa Clara nasceu em Assis, Itália, em 1194. De família rica, deixou
tudo para acompanhar São Francisco em seu ideal de pobreza. A devoção
e o amor aos pobres foram totais. Depois de uma breve biografia dessa
santa, o livro apresenta um roteiro de orações para cada dia da novena. A
intenção é fazer com que essas palavras avivem, no coração dos fiéis,
a imagem de bondade, caridade e profunda fé de Santa Clara.

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534917001

Santa Edwiges
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Santa Edwiges nasceu na Baviera em 1174. Depois da morte do marido e
dos filhos, entrou para um mosteiro na Polônia e dedicou-se a ajudar os
carentes. Com seu próprio dinheiro, construiu hospitais, escolas, igrejas
e conventos. Viveu sua experiência familiar na prática intensa da fé, da
oração e da caridade. A Igreja celebra sua festa no dia 16 de outubro.

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534903721
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Santa Luzia
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Santa Luzia é muito amada e invocada como a protetora dos olhos. De
família rica, desfez-se de suas posses para dá-las aos mais pobres e
necessitados e viveu com fidelidade cristã até o fim dos seus dias, abrindo
mão de um casamento para poder seguir Jesus. Esta novena, para uso
individual ou comunitário, é composta por indicações de leituras bíblicas,
orações, preces e um breve histórico de Santa Luzia.

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534916998

Santa Rita de Cássia
Luís de Marchi
Sinopse

A vida de Santa Rita de Cássia foi um exemplo de fé, de amor, de
paciência e de constância nos momentos mais difíceis. Sua vida cristã,
seu compromisso com o Evangelho, sua paixão pelo reino são muito atuais
e questionam nossa maneira de viver a mensagem de Cristo. Invocada em
especial para causas impossíveis, foi canonizada pelo papa Leão XIII em
1900.

Avulso
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534901376

Santa Rita de Cássia
Novena e tríduo

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534906449

82

Santa Rita de Cássia nasceu em 1381, em Roccaporena, na Úmbria, Itália.
Casou-se com um jovem temperamental e teve dois filhos. Após anos de
muita oração, felizmente conseguiu abrandar o temperamento do marido.
Um dia, entretanto, ele foi assassinado e jogado à beira de uma estrada.
Os dois filhos juraram a morte do pai, e Rita pediu a Deus que os levasse
antes que houvesse mais derramamento de sangue. E assim Ele o fez.
Abalada pela perda do marido e dos filhos, recolheu-se ao Mosteiro de
Cássia, onde faleceu em 1457. Foi beatificada em 1628 pelo papa Urbano
VIII e canonizada em 1900 pelo papa Leão XIII.
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Santa Teresa de Jesus
Mestra de vida espiritual

Frei Gabriel de S. Maria Madalena, ocd
Sinopse

Não é fácil adaptar aos tempos atuais os escritos de mestres espirituais
do passado. Ainda mais em se tratando das obras de Santa Teresa de
Jesus, que nem sempre seguem um plano previamente estabelecido. A
compreensão da estrutura íntima de suas concepções geniais depende do
grau de familiaridade que temos com seu pensamento. Neste livro, o autor
consegue o objetivo: ajuda os leitores a compreenderem melhor a unidade
profunda do pensamento de Teresa de Jesus, suas ideias mestras, a síntese
doutrinal e as maravilhosas riquezas contidas em seus escritos.
Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 168
Cód.: 9788534902229

Santa Teresinha do Menino Jesus
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Santa Teresinha é uma das personagens mais relevantes do
desenvolvimento da espiritualidade cristã. Sua proposta e ensinamentos
partiam da certeza de que cada pessoa pode chegar à santidade. Sua
doutrina e caridade encantam a muitos ainda hoje. Esta novena medita
sobre os ensinamentos de Santa Teresinha, conta um pouco de sua vida e
orienta o leitor na busca pelo encontro mais íntimo e pleno com o Criador.

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534910880

Santo Antônio

Trezena e orações

Terenzio de Poi (org.)
Sinopse

O povo cristão sempre teve uma devoção entusiástica, humana e cheia
de confiança por Santo Antônio. Ele é um santo que faz encontrar coisas
perdidas, mas que principalmente nos ajuda a reencontrar Jesus. Santo
Antônio é um santo “para os dias de hoje”: entregou-se com generosidade
a Deus e com heroísmo soube amar o próximo. Este livro quer ajudar os
fiéis em sua devoção a Santo Antônio, oferecendo duas trezenas.

Orar com os Santos
Formato: 11 cm x 17 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534900188
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Santo Antônio de Categeró

Sinal profético do empenho pelos pobres

Salvatore Guastella
Sinopse

Publicação de grande atualidade e muito oportuna. Oferece ao leitor,
especialmente aos devotos de Santo Antônio de Categeró, uma fonte
histórica segura. Permite um conhecimento profundo da vida e exemplo
deste autêntico homem de Deus. Fundamenta a devoção popular e
permite-lhe uma orientação crítico-religiosa realista, recuperando a
memória de um santo negro.

Santos de Ontem e de Hoje
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534901260

Santo Expedito
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Santo Expedito, mártir de Melitene, na Armênia, é pouco conhecido
pelos historiadores. Contudo, sua existência é certa e a comprovam os
martirológios antigos que fazem memória de sua decapitação no dia 19
de abril de 303, sob o imperador romano Diocleciano. Santo Expedito
destacou-se por suas virtudes, sendo invocado especialmente na hora
das dificuldades.

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534902397

O Santo Rosário (terço)
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

O Rosário é uma oração católica em honra da Santíssima Virgem Maria
formado tradicionalmente por três terços. Cada terço compreende cinco
mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora.
Os mistérios são formados basicamente por um Pai-Nosso e dez AveMarias. Cada mistério recorda uma passagem importante da história da
salvação, segundo a doutrina católica, e cada terço é constituído por
cinco mistérios.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 24
Cód.: 9788534930642
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Os santos do calendário romano
Rezar com os santos na liturgia

Enzo Lodi
Sinopse

Com esta obra, o autor oferece uma análise dos formulários do santoral
romano, tanto no missal como nos livros da Liturgia das Horas em sua
totalidade, isto é, no texto latino, que compreende a riqueza de muitos
hinos não traduzidos para o vernáculo. O objetivo é poder extrair deles
os traços mais significativos da ação e da espiritualidade dos santos. Os
santos do calendário romano é de uma incrível qualidade editorial e
contribui enormemente com os estudos e reflexões sobre o assunto.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 672
Cód.: 9788534915052

Os santos do calendário romano (bolso)
Rezar com os santos na liturgia

Enzo Lodi
Sinopse

Avulso
Formato: 11 cm x 17 cm
Páginas: 672
Cód.: 9788534917889

Os santos do calendário romano é excelente contribuição para ajudar
os católicos a rezarem na liturgia. Segundo o autor, Enzo Lodi, ilustrar
a atualidade de todos os santos do calendário romano geral pressupõe
uma visão aprofundada da figura hagiográfica de cada um deles, a fim
de conhecer todas as suas fisionomias espirituais nos contextos de seus
tempos e de apresentá-las à sensibilidade moderna. Além de abordar
diversos aspectos relacionados ao tema, o autor reúne informações
de cada santo dispostas na seguinte estrutura: nome, dia e mês de
comemoração, data de nascimento e de morte, nota histórico-litúrgica
e mensagem.

Santos para todas as causas e necessidades
João Ferreira dos Santos
Sinopse

Avulso
Formato: 10 cm x 15 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534921190

A tradição cristã desde o início sabe que pessoas que praticaram o bem
durante sua existência terrena e preocuparam-se em ajudar os outros
estão juntas de Deus e continuam, do céu, a fazer o bem, a auxiliar os
outros. Este é um aspecto do que chamamos “a comunhão dos santos”.
Nós podemos rezar uns pelos outros durante esta vida, e os santos, que já
passaram à outra, também podem fazer o mesmo. Ao longo do tempo, as
comunidades começaram a invocá-los como protetores para determinadas
causas. Este livrinho traz o nome de alguns santos com as respectivas
datas de suas memórias litúrgicas.
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São Benedito, o santo negro

Vida de São Benedito narrada para o homem de hoje

Cleusa M. Matos de Barros
Sinopse

São Benedito foi canonizado em 1807. Sua devoção chegou ao Brasil com
os portugueses. Tornou-se santo graças à sua humildade (Mt 5,10-12).
Este livro mostra, pela vida de São Benedito, que não há pessoas de maior
ou menor importância: todas são igualmente filhas de Deus. Qualquer
trabalho, mesmo o mais humilde, torna-se importante e digno, na
construção de um mundo mais justo. A vida de São Benedito e a vida de
nossa gente são bastante parecidas: são trajetos marcados por sofrimento
e lutas pela libertação, que atualizam a presença de Cristo na história.
Cidadãos do Reino
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534908832

São Bento
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

São Bento foi um monge italiano, fundador da Ordem dos Beneditinos,
até hoje uma das maiores ordens monásticas do mundo. Foi o criador
também da Regra de São Bento, um dos mais importantes e utilizados
regulamentos de vida monástica existentes e inspiração de muitas outras
comunidades religiosas. Foi designado santo padroeiro da Europa e um
grande intercessor pelo papa Paulo VI, em 1964, sendo venerado por
católicos e também por ortodoxos. Esta novena reaviva no coração dos
fiéis o exemplo de caridade vivido por São Bento.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534915168

São Brás
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

O bispo São Brás, enquanto era levado para o martírio, encontrou uma
senhora que, prostrada aos seus pés, apresentou-lhe seu filho que estava
morrendo com uma espinha de peixe entalada em sua garganta. O santo
concentrou-se em oração passando a mão na cabeça do menino, que sarou
imediatamente. Desde então, ele é o protetor da garganta. O livro traz
reflexões e orações para cada dia da novena dedicada a esse santo.

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534916981
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São Francisco de Assis
Novena

Pe. Gonçalo João Domingos
Sinopse

Este livrinho traz orações de espiritualidade franciscana para nove dias.
Francisco de Assis, convertido, faz de sua vida uma imitação de Jesus
pobre, todo empenhado em cumprir a vontade do Pai. Sua mensagem
continua atual. A novena ajuda a meditar e penetrar na sua visão
amorosa da criação, no seu amor à pobreza e no seu espírito evangélico
inovador e reformador em plena adesão à Igreja. No final, são oferecidas
sugestões de cantos.
Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534905138

São João da Cruz

Doutor do “Tudo e Nada”

Pedro Paulo Di Berardino
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 228
Cód.: 9788534909600

Retrato vivo do primeiro Descalço da Ordem carmelitana por ocasião do
quarto centenário de sua morte, ocorrida em 1591. Santo e Doutor da
Igreja, viveu no “século de ouro” da história da Espanha. O autor, bom
conhecedor do Doutor Místico, nos apresenta, com serena imparcialidade
e olhar de fé, as várias etapas de sua breve mas sofrida existência: a
infância assinalada pela orfandade e pobreza, o estudo no colégio dos
jesuítas, o serviço de coroinha e aos doentes, a entrada no Carmelo, o
histórico encontro com Teresa de Ávila, e muitos outros episódios. São
João da Cruz foi o místico do despojamento, da nudez espiritual, da
totalidade de Deus, do amor à Cruz.

São João da Cruz

Noite escura lida hoje

Jesús M. Ballester
Sinopse

A necessidade de retornar à oração pessoal se tornou mais urgente do que
nunca. Homens de silêncio no meio do barulho, qualificados e profundos.
Estamos excessivamente superficiais e não encontramos a paz que está
dentro de nós. São João da Cruz, mestre indiscutível de silêncio musical,
revela-nos nestas páginas, magistralmente bem escritas pelo autor, os
segredos interiores que uma autêntica antropologia e uma clarividente
teologia não podem desconhecer.
Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 192
Cód.: 9788534914611
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São Judas Tadeu
Novena

Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse

Novena
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534903431

São Judas, designado por Tadeu (que significa “o corajoso”), é um santo
cristão e um dos doze apóstolos de Jesus. Seguiu o Divino Mestre de perto
e, depois do dia de Pentecostes, dedicou-se à pregação do Evangelho
na Judeia, Samaria, Mesopotâmia (hoje região do Iraque) e na Pérsia,
onde viria a morrer martirizado. Seu corpo foi trazido para Roma, e lá
é venerado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Este livro traz uma
novena a São Judas, invocado pelos fiéis como o santo das urgentes
necessidades. Após a novena, o leitor poderá encontrar ainda a oração
de Santa Gertrudes, a São Clemente e a oração de São Judas Tadeu.

São Sebastião
Novena

Antônio Mamede Fernandes
Sinopse

Novena
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534901734

São Sebastião é um testemunho e um exemplo vivíssimo de fé. Viveu em
tempos de perseguição. Passou pelo catecumenato, foi instruído sobre
os compromissos de fé e recebeu conscientemente o batismo. Peçamos
a Deus, pela intercessão do glorioso São Sebastião, que nossa fé seja
fortalecida cada vez mais. Que tenhamos força para professá-la em todas
as circunstâncias e jamais renegá-la por nenhum motivo. Nesta novena são
destacadas a união, a liberdade diante dos poderosos e a defesa de todos
aqueles que sofrem injustiças. Incentiva a luta por um mundo melhor
enquanto conduz o povo a rezar e a cantar as virtudes do santo.

José Bortolini
Sinopse

Escrever algo simples e ao mesmo tempo de conteúdo sobre os sete
dons do Espírito Santo é uma tarefa delicada e exigiu oração, reflexão
e muita pesquisa. Ao longo da história, nem sempre esses dons foram
interpretados conforme o sentido original, isto é, como aparecem na
Bíblia. E é aí que reside o esforço do autor: devolver os sete dons às
suas origens, para que o leitor possa beber na fonte e compreender todo
o seu significado.
Caminhos do Espírito
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534925150
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Sempre discípulos de Cristo

Retiro espiritual do Papa e da Cúria Romana

Cardeal Dom Cláudio Hummes
A obra apresenta os textos do retiro espiritual do papa, pregado pelo
arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Hummes, na primeira semana da
Quaresma do ano de 2002. Hummes foi nomeado membro, desde julho
de 2011, da Pontifícia Comissão para a América Latina (CAL). Cada etapa
constitui um oásis de recolhimento e reflexão que pode nos levar ao
caminho da santificação pessoal e comunitária. O leitor poderá saber
como é verdadeira e consoladora a realidade anunciada pelo tema que
conclama os cristãos a serem “sempre discípulos de Cristo”.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 184
Cód.: 9788534919760

Serei o amor

Santa Teresinha do Menino Jesus

Míria Terezinha Kolling
Sinopse

A celebração do primeiro centenário de morte da carmelita de Lisieux,
comemorado no ano de 1997, despertou interesse em todas as camadas da
sociedade. Esse fato não podia passar despercebido também à irmã Míria
Kolling, mestra da música sacra popular, que ensina a fazer da liturgia
uma festa, uma canção. A missa Serei o Amor e os outros cantos inclusos
nesta partitura vão permitir a muitas pessoas aproximarem-se de Deus e
descobrirem a presença do amor, que anima e dá vida a todo o universo.
Avulso
Formato: 18,5 cm x 27 cm
Páginas: 20
Cód.: 7891210003393

O sorriso da caridade
Luís Filipe Santos
Sinopse

Avulso
Formato: 21 cm x 23,5 cm
Páginas: 104
Cód.: 9789723012781

Tereza de Calcutá pensava nos pobres da cidade que todas as noites
morrem pelas ruas e que na manhã seguinte são lançados para os
carros de limpeza como se fossem lixo. Não se habituava a este terrível
espetáculo. Queria fazer algo em prol daqueles que pediam esmola na
rua e esperavam que o tempo os levasse. Considerada a missionária do
século XX, Madre Tereza de Calcutá concretizou o projeto de apoiar e
recuperar os desprotegidos da Índia por meio da sua congregação, as
Missionárias da Caridade. E felizmente seu apelo espalhou-se e foi ouvido
por todo o mundo.
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Subida do Monte Carmelo
São João da Cruz
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 432
Cód.: 9788534931441

São João da Cruz, grande mestre espiritual, é ponto referencial para
todos os que buscam Deus. O místico não pertence só ao Carmelo, mas
é patrimônio da humanidade. Ele atinge pessoas de várias religiões e
orientações, e estas encontram nele um mestre seguro nos caminhos do
espírito. Seus escritos não falam de coisas passageiras, mas de valores
permanentes. Tocam a essência de Deus e do ser humano. São dois os
grandes protagonistas da doutrina de João da Cruz: de um lado, o ser
humano errante, que traz em si a angústia do infinito; e de outro lado,
temos Deus, que, sedento de encontrar com o ser humano, corre também
à sua procura. E é sobre este encontro que o presente livro trata.

Surpresas pelo caminho
50 caminhantes entusiastas

Richard A. Hasler
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 256
Cód.: 9788534931571

Caminhar faz bem não só à saúde, mas também ao espírito. São inúmeros
os benefícios que esse exercício traz para o corpo e a mente: alivia o
estresse, queima a gordura corporal, reduz o risco de algumas formas de
câncer, estimula a criatividade intelectual, melhora o bom humor e, claro,
inspira mudanças positivas no estilo de vida das pessoas. Unir essa prática
tão simples e saudável ao prazer da meditação e da oração é a proposta
desta obra. O autor reúne a história de vida de 50 personalidades famosas
e criativas que descobriram, nas suas caminhadas, possibilidades de
transformação pessoal.

Teologia espiritual encarnada
Profundidade espiritual em ação

Víctor Manuel Fernández
Sinopse

Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 360
Cód.: 9788534927161
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O objetivo do livro é desenvolver uma teologia espiritual completamente
entrosada com a atividade externa e com a vida do mundo. A proposta
de uma espiritualidade “encarnada” é organizada basicamente em torno
de dois eixos: o da ação e o da cultura. De um lado está a encarnação da
espiritualidade na ação, que a modifica com as modalidades próprias da
missão exercida. De outro está a encarnação da espiritualidade na cultura,
que a modifica com as notas que distinguem determinado conjunto
humano. A obra mostra que a espiritualidade pode chegar até o fundo da
relação com o mundo e tornar-se verdadeiro alimento de uma ação sadia,
intensa e alegre.
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Terço das sete dores de Nossa Senhora
Jean Carlos Lopes
Sinopse

O presente terço das sete dores de Nossa Senhora pretende reviver
o mistério central de nossa fé, no qual Maria desempenhou papel
extraordinário e ímpar. É um esquema muito simples e se aproxima do
terço tradicional. Trata-se de rezar as sete dores de Nossa Senhora,
completando ao todo 49 Ave-Marias. A última encerra o terço, abraçando
todos os sofrimentos de ontem e de hoje.

Avulso
Formato: 11 cm x 17 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534913805

Teu amor cresceu comigo

Teresa de Lisieux: gênio espiritual

Frei Maria Eugênio, ocd
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 144
Cód.: 9788534902090

O presente livro é uma fonte de reflexão e meditação sobre a história
teresiana. O autor sublinha que Santa Teresa era autêntica contemplativa,
devido à sua grande pobreza na oração e em toda a sua vida espiritual.
Especialmente na sua grande provação de fé e esperança, levou ao
extremo sua confiança audaciosa, vivendo a fé como perfeita discípula
de São João da Cruz. O autor deste livro se mostra aqui um dos mais
importantes discípulos deste século de Santa Teresa de Lisieux,
sublinhando sua autenticidade contemplativa, sua entrega na oração e
em toda a vida espiritual.

365 dias com os salmos
Paulo Bazaglia
Sinopse

Os salmos são as orações do povo de Deus. Nenhum salmo nasceu ao
acaso; cada um deles surgiu de uma situação específica: sofrimento,
doença, injustiça, alegria e gratidão pelo que Deus fez por nós. O
esquema é igual para cada dia do ano: um trecho de salmo, seguido de um
breve comentário e oração. O comentário é apenas um ponto de partida
para que façamos nossa a experiência que gerou o salmo. Já a oração
permite que nossa vida seja iluminada pela experiência de Deus.
Avulso
Formato: 10,5 cm x 15,5 cm
Páginas: 448
Cód.: 9788534902243
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Um coração inquieto

Vida de Santo Agostinho narrada para o homem de hoje

Hylton M. Rocha
Sinopse

Um coração inquieto relata-nos a vida de Agostinho de Hipona. Agostinho,
antes de tudo, foi um homem de coração inquieto. Tal inquietude
ele carregou a vida inteira. E foi justamente esta atitude de procura
continuada que, aos poucos, foi alargando os horizontes de sua existência
e compondo um sentido forte para a sua vida. Este livro é, portanto, um
livro atual. Ao ler estas páginas você descobrirá muitas coincidências
entre a sua vida e a de Agostinho. Isto porque ele traz em si todas as
frustrações e anseios do homem de hoje.
Cidadãos do Reino
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 152
Cód.: 9788534903837

Um dia de retiro espiritual (vol. 1)
Orientações práticas

Víctor Manuel Fernández
Sinopse

O Senhor de nossas vidas, que nos proporciona cada minuto de nossa
existência, merece que, de vez em quando, dediquemos um dia especial
para estar a sós com Ele. E nós realmente precisamos disso. Um dia de
retiro espiritual – Orientações práticas oferece uma série de orientações
gerais e bastante práticas para que possamos preparar e realizar um retiro
de um ou dois dias. Assim, tranquilizamos nosso interior, aquietamos as
angústias e apaziguamos nosso espírito.
Adoração
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534930123

Um dia de retiro espiritual (vol. 2)
A confiança infinita

Víctor Manuel Fernández
Sinopse

Este livro traz sugestões de temas e textos bíblicos para a oração pessoal
durante as quatro horas mais intensas de um dia de retiro. Além disso,
oferece dois esquemas diferenciados sobre a confiança no Senhor, que
podem ser úteis para realizar dois retiros de um dia: um dedicado à
amizade com o Senhor, e outro, à liberdade interior.

Adoração
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534930130
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Um dia de retiro espiritual (vol. 3)
Ser um cântaro de água fresca

Víctor Manuel Fernández
Sinopse

Adoração
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534930147

Neste livro você encontrará sugestões de temas e textos bíblicos para
sua oração pessoal durante as quatro horas de oração mais intensa que
formam um dia de retiro. O tema geral será a relação com os irmãos,
essencial para que nossa vida espiritual seja autêntica e para que
possamos crescer de verdade em nossa relação com o Senhor. As propostas
fornecidas pelo autor estão organizadas em três esquemas distintos de
retiro que o ajudarão a crescer na relação com o próximo: um dedicado
ao amor fraterno, o outro relacionado à sua missão na terra e um terceiro
relativo ao perdão e à paz.

Um dia de retiro espiritual (vol. 4)
Dois retiros com o apóstolo Paulo

Víctor Manuel Fernández
Sinopse

A vida e os ensinamentos do apóstolo Paulo têm imensa riqueza para a
vida espiritual. Este livreto oferece dois retiros a partir de suas cartas:
um inspirado na Primeira Carta aos Tessalonicenses e outro baseado em
Gálatas, uma das cartas escritas já na maturidade. Para cada retiro,
propõe-se uma rápida orientação para cada hora de oração juntamente
com uma meditação sobre o tema geral abordado, o qual pode servir de
motivação.
Adoração
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534930529

Um homem que encontrou o sentido da vida
Miguel Lucas
Sinopse

Avulso
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 94
Cód.: 9788534929998

Hoje, pensamos pouco ou nada sobre nós mesmos, porque estamos quase
todos marcados pela civilização do ter e do prazer do que pela do ser
e do amor. A crise da sociedade pós-industrial se reflete na separação
nefasta entre a conduta econômica e a conduta ética. Portanto, mais do
que de uma crise econômica, trata-se de uma crise de valores, de razões
para viver. Agora que o homem tem abundantes meios de vida, faltamlhe os motivos para existir. A finalidade deste livro é ajudar as pessoas
a encontrarem um sentido para o viver, dolorosamente árduo, vazio,
submerso na angústia e na depressão.
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Um mês com Maria
31 imagens bíblicas

Gianfranco Ravasi
Sinopse

Os ícones marianos de múltiplas fisionomias preencheram os séculos;
todos, porém, apontavam diretamente para as imagens, não pintadas,
mas descritas, distribuídas pelas diversas páginas da Sagrada Escritura.
Neste livro, o autor reúne 31 passagens bíblicas, tantas quantas são os dias
do mês de maio, que a tradição popular gosta de dedicar à Nossa Senhora.
Todas elas são acompanhadas de comentários e uma oração.

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 104
Cód.: 9789723014990

Um olhar sobre a cidade
D. Helder Camara
Sinopse

O presente livro reúne 63 breves crônicas escritas e lidas pelo ex-arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Camara, ao microfone
da Rádio Olinda de Pernambuco. Essas crônicas retratam mensagens de
grande conteúdo de fé, inspiradas em diferentes situações da vida do
autor. Ao ler estas mensagens, o leitor encontrará caminhos de amor,
fraternidade, esperança e prece no Deus da vida.

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 152
Cód.: 9788534905411

Um santo para cada dia
Mario Sgarbossa e Luigi Giovannini
Sinopse

Obra que apresenta os santos e as festas do calendário litúrgico. Os
autores se basearam no calendário litúrgico renovado de 1970, do qual
tiraram 180 celebrações, completando-as com festas de santos dos
calendários regionais. Fatos inverídicos foram eliminados e as lendas são
apresentadas com a devida ressalva. Sem prejuízo da narrativa biográfica,
o livro ressalta na vida dos santos a maneira que encontraram para viver
e testemunhar a Palavra de Deus.
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 408
Cód.: 9788534901680
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Um santo para cada dia (bolso)
Mario Sgarbossa e Luigi Giovannini
Sinopse

Obra que apresenta os santos e as festas do calendário litúrgico. Os
autores se basearam no calendário litúrgico renovado de 1970, do qual
tiraram 180 celebrações, completando-as com festas de santos dos
calendários regionais. Fatos inverídicos foram eliminados e as lendas são
apresentadas com a devida ressalva. Sem prejuízo da narrativa biográfica,
o livro ressalta na vida dos santos a maneira que encontraram para viver
e testemunhar a Palavra de Deus.
Avulso
Formato: 10,5 cm x 15,5 cm
Páginas: 432
Cód.: 9788534907088

Uma espiritualidade para nosso tempo
À luz do apóstolo Paulo

Valdir José de Castro
Sinopse

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534930277

A espiritualidade refere-se à busca de sentido que naturalmente leva à
realização humana. A espiritualidade de vertente cristã é um caminho de
humanização que ajuda a encontrar em Deus o sentido para a vida e para
a morte, para os momentos felizes e de sofrimento. A proposta deste livro
é refletir sobre a espiritualidade cristã à luz do apóstolo Paulo. O encontro
com Jesus levou-o a dar sentido à sua vida e a sonhar e trabalhar por um
mundo mais humano, justo, sem discriminação. A espiritualidade cristã,
ao estilo do apóstolo Paulo, é um itinerário seguro para quem deseja viver
a vida com sentido e encontrar respostas para os problemas concretos de
nosso tempo.

Uma vida de atitudes
Tiago Alberione
Sinopse

Gift
Formato: 10 cm x 15 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534927772

“O Senhor vai acendendo as lâmpadas diante de nós à medida que delas
necessitamos.” Esta afirmação, nascida da própria experiência de vida de
quem a proferiu – o bem-aventurado Tiago Alberione –, é uma mensagem
a ser seguida por todos os homens de boa vontade. Ele sentiu o chamado
para servir o Altíssimo na virada do século XIX para o XX e, desde aquele
dia, empenhou-se o máximo que pôde para levar sempre adiante a Sua
palavra. Padre Alberione nos dá valiosíssimos conselhos neste livrinho,
repleto de fotos e frases que certamente nos deixarão bem mais seguros
com a vida.
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Vem, Espírito Santo
Agnès Richomme
Sinopse

Caminhos do Espírito
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534902120

Assiste-se, de um tempo para cá, ao que se poderia chamar de
“redescoberta do Espírito Santo”. Não que em algum momento ele tenha
caído no esquecimento... Mas, hoje, sente-se de forma mais aguda a
necessidade de um recurso, de um “apelo” ao Espírito. Este livro nos
oferece, assim, um comentário à oração conhecida na Igreja como
“Sequência de Ouro”, mais popularmente conhecida como “Sequência do
Espírito Santo”, muito rezada na Solenidade de Pentecostes. Cada estrofe
e cada parte desta riquíssima oração suscitam meditações pertinentes
e profundas, cheias de espiritualidade e louvor a Deus. Um verdadeiro
tesouro que a autora ajuda a redescobrir na vida de cada cristão.

Via Lucis

Via-sacra da ressurreição

Pe. Leomar Antônio Brustolin
Sinopse

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534919692

A Via Lucis (caminho de luz) é uma meditação orante sobre os mistérios
gloriosos do Senhor Jesus. Rezam-se os eventos compreendidos entre
a Ressurreição e o Pentecostes. Este é um convite para caminharmos
como “filhos da luz”, testemunhas do Ressuscitado e construtores da
paz. O padre Leomar oferece um subsídio para auxiliar as comunidades
a não ficarem apenas na contemplação de Jesus morto, mas, com Maria,
aprofundarem-se na experiência do Cristo ressuscitado, que subiu para
junto do Pai e manifesta-se cada vez que a comunidade se reúne em
nome de Jesus.

Via-sacra da mulher
Otaviana de Moraes Ferreira
Sinopse

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534918206
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Este livrinho apresenta todas as quinze estações enfrentadas por Jesus
na sua via-sacra, começando pela condenação à morte e terminando
com a ressurreição. O interessante é que cada uma dessas passagens
é comparada com experiências vividas por mulheres anônimas, que, a
exemplo de Jesus, também têm suas respectivas cruzes para carregar. Na
segunda estação, conhecida por descrever a tomada da cruz por Jesus,
a autora apresenta a breve história de Ana, faxineira, casada, mãe de
quatro filhos. É ela quem sustenta a família e, ainda assim, apanha do
marido. Apesar de já ter pensado em se separar dele, entende que esta
é a sua cruz, e por isso não quer desistir do desafio. Tal é o esquema
narrativo notado em todas as estações.
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Vida de Santa Catarina de Sena
Frei João Alves Basílio
Sinopse

Catarina de Sena foi uma jovem leiga italiana do século XIV ligada à ordem
Dominicana. Simples e inteligente, pobre, desprendida e livre. Mística
autêntica, identificada com seu tempo, entusiasta de Deus e apaixonada
por sua Palavra. Amante, sobretudo, dos pobres e dos doentes. A exemplo
de São Domingos, austera consigo mesma e cheia de compaixão para com
todos. Jovem intrépida e profética, Catarina é um sinal forte do papel
importante que cabe à mulher exercer na Igreja e na sociedade.
Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534911894

Vida de Santo Agostinho
Possídio
Sinopse

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534909235

Este livro traz o relato da vida de Santo Agostinho, na versão de Possídio,
e pode ser lido de dois modos, assim articulados: primeiramente, o leitor
deve ter acesso ao prefácio para ficar a par do conteúdo tratado; em
seguida, ele pode se organizar lendo sobre a vida de Santo Agostinho até
a ordenação sacerdotal (passagens 1 a 5); depois, a atividade na Igreja
da África do Norte (passagens 6 a 18); posteriormente, os costumes
(passagens 19 a 27); e finalmente os últimos dias e morte (passagens 28
a 31). O segundo modo de leitura constitui-se também pelo prefácio;
depois, pela narração cronológica de sua vida (passagens 1 a 18); em
seguida, os costumes (passagens 19 a 27,5); e finalmente os últimos dias e
morte (passagens 27 a 6-31).

Virgem Maria

Mãe em plenitude

Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus
Sinopse

Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus, carmelita descalço, é o fundador
do Instituto Notre-Dame de Vie. Fascinado pelo mistério da maternidade
espiritual de Maria, viveu imerso na irradiação de sua presença. Escolhido
por ela para essa fundação, entregou-se totalmente para a realização
dessa obra. As orações e meditações que se agrupam no presente volume
nasceram de seu olhar contemplativo e filial. As palavras do autor nos
revelam o essencial da Virgem Maria e o lugar central que ocupa, em sua
função de Mãe, na vida da Igreja e na existência do cristão.
Temas Marianos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534926328
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Viver na esperança
José Comblin
Sinopse

A esperança cristã está fundada no anúncio do Reino de Deus por Jesus.
Os discípulos foram encarregados de anunciar, da mesma maneira,
esse Reino. Não se trata de discursos, e sim de suas vidas. Com esses
discípulos, um novo mundo aparece, uma nova humanidade. Os pobres são
os encarregados de anunciar o Reino de Deus, pela sua vida animada pelo
Espírito. A prova da autenticidade da esperança exige que a pessoa faça
realmente a experiência da realidade da vida. Viva plenamente a vida
presente nesta terra.
Espiritualidade Bíblica
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534932554
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