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O catálogo
Presente no mercado há quase 80 anos e pioneira na publicação do Evangelho
em língua portuguesa no Brasil, a Pia Sociedade de São Paulo — PAULUS —, com
base nos ideais de seu fundador, o bem-aventurado Tiago Alberione, apresenta ao
público mais um Catálogo de qualidade.
Nosso objetivo é prestar serviço à Igreja e à sociedade: à Igreja, assumindo as
opções e compromissos à luz do Evangelho e do Magistério, especialmente do
Concílio Vaticano II, do Conselho Episcopal Latino-Americano e da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil; à sociedade, promovendo os valores humanos
e resgatando o máximo possível a dignidade humana, procurando oferecer a
todos publicações de qualidade editorial “falando de tudo cristãmente”, como o
próprio Alberione afirmava.
Por isso, oferecemos-lhe a oportunidade de conhecer excelentes produtos
direcionados à pastoral, à catequese e à liturgia. O objetivo é agilizar sua
pesquisa, ajudando-o(a) a explorar ao máximo nossos recursos para a renovação
contínua na prática pastoral e espiritual, na formação e no aprofundamento da fé.
Boa leitura!
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Como navegar neste Catálogo

Como navegar
neste catálogo
Dividido em três partes — Pastoral, Catequese e Liturgia — e de fácil navegação,
este Catálogo dispõe também de uma seção intitulada “Material de Apoio”, feita
para enriquecer ainda mais as leituras propostas. Nela estão Bíblias, livros, CDs e
DVDs, subsídios indispensáveis para o incremento da vida religiosa do fiel.
Aqui você encontrará títulos consagrados, como a “Bíblia do Peregrino”, a “Bíblia
Pastoral” e o “Dicionário de Catequética”, além de contar com belas imagens
retiradas dos livros litúrgicos da PAULUS e que ilustram algumas destas páginas.
Este material é de importância fundamental para alimentar sua espiritualidade
e sua formação, proporcionando a você e à sua comunidade obras que os farão
crescer ainda mais no amor a Cristo e aos irmãos.
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Aqui você tem a localização
da subdivisão em que está.

Dentro deste Catálogo, as seções “Pastoral”, “Catequese”,
“Liturgia” e “Material de Apoio” são separadas por cores
diferentes. Esta aqui é a de Pastoral.

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

Vocação

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

Convite para servir

Pe. José Dias Goulart
Sinopse
A proposta deste livro é mostrar que a liberdade na escolha da vocação
faz do serviço uma espontânea entrega de si. Mil maneiras há de se
doar. Existe uma variedade sem fim de caminhos para servir ao próximo,
porque todos somos convidados a servir aos outros, cada qual seguindo o
rumo que a palavra de Deus nos indica. Cumprindo esse ministério, será
possível sentir que os caminhos da vida estão todos dentro de nós.

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 256

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

Cód.: 9788534920452
Esta informação
corresponde ao
código de barras.
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“Pastoral” é uma palavra derivada do substantivo “pastor”. E como não
lembrar Dele, o Bom Pastor, Jesus Cristo, que dá a vida pelas suas ovelhas
(nós!)? Quando usamos o termo Pastoral dentro do contexto eclesiástico,
queremos evocar todas as ações da Igreja que envolvem a evangelização dos
fiéis e sua posição e atuação ante a realidade na qual esta mesma Igreja e
seu rebanho estão inseridos. É por meio das orientações pastorais que a voz
do Pastor é ouvida, e todo o povo de Deus consegue caminhar na mesma
direção, para que todos nós sejamos um só rebanho e um só pastor.

(Cf. Jo. 10,16)

pastoral
Apresentação
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Acompanhamento de vocações homossexuais
José Lisboa Moreira de Oliveira
Sinopse
José Lisboa propõe, neste livro, algumas reflexões sobre um tema
bastante atual e polêmico: o número sempre maior de vocacionados e
vocacionadas homossexuais. Esta contribuição é oferecida sobretudo aos
animadores e animadoras vocacionais, na esperança de que isso possa
ser o início de um diálogo que leve à busca de caminhos novos para
encarar com seriedade e simplicidade essa realidade, que não pode mais
permanecer acobertada pelo “silêncio sagrado”.
Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534926683

Adoração ao Santíssimo Sacramento (folheto)
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse
Com estas páginas desfrutaremos de um momento especialmente
reservado para estarmos diante de Jesus. Este é um momento de oração
e reflexão, de confidência com Deus, de encontro pessoal com Jesus, para
falarmos com Ele e também para O escutarmos e tomarmos conhecimento
da vontade de Deus acerca de nós. Que em nosso coração Jesus nos
fale o que Deus quer e espera de nós, para que possamos colaborar na
construção de seu Reino de justiça, paz e amor.
Avulso
Formato: 11 cm x 21 cm
Páginas: 10

Cód.: 7891210010087

Aparecida do Brasil

A Madona Negra da abundância

Lucy Penna

Coleção Temas Marianos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 208
Cód.: 9788534930970

Sinopse
Em busca de compreensão lúcida do fenômeno “Aparecida”, a autora
traça um caminho pautado na fé e no sentimento, levando junto a lucidez
que transcende a religiosidade que poderia aprisionar seu olhar em um
único ângulo de percepção. Além disso, o presente estudo está sustentado
em diversas áreas do conhecimento, como ciência das religiões,
antropologia, fisiologia, história, filosofia e psicologia analítica de base
junguiana. Apresenta referências a fontes nacionais e internacionais,
permitindo a abordagem de ideias e imagens literárias que compõem uma
narrativa rica e atraente.
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Aprendendo com o evangelho de Marcos
Quem é o mestre? Quem é o discípulo?

Paulo César Nodari e Everaldo Cescon
Sinopse
Este livro não tem a ambição de apresentar novidades exegéticas na
interpretação de sua mensagem, e sim auxiliar na compreensão da
centralidade da pergunta “quem é Jesus para os discípulos, para a
comunidade e para a Igreja?” Este estudo quer ajudar cada indivíduo a
sentir-se pessoalmente convidado a seguir os passos progressivos de Jesus
na fidelidade a serviço do Reino.

Coleção A Bíblia e o Povo
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534930086

O batismo para o povo
Ernesto N. Roman

Coleção Sacramentos
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 56

Sinopse
O batismo, ao mesmo tempo que nos introduz na Igreja, nos incorpora ao
corpo místico de Cristo, faz de nós templo do Espírito Santo, nos devolve
a vida divina que os primeiros pais haviam perdido e também dá o perdão
de todos os pecados atuais, se por acaso a pessoa os tiver quando receber
o batismo. Toda essa riqueza, entretanto, é pouco conhecida e por isso,
às vezes, não recebe o devido valor e não é vivida e aproveitada a fundo.
Neste livro, pe. Ernesto Roman apresenta, de maneira muito clara e
acessível, os ensinamentos essenciais sobre o batismo, para quem deseja
conhecê-lo e vivê-lo melhor.

Cód.: 9788534917759

A Bíblia e suas contradições
Como resolvê-las?

José Luiz Gonzaga do Prado
Sinopse
Há contradições, incoerências ou falta de lógica narrativa na Bíblia? A
Bíblia não é a palavra de Deus, escrita e perfeita, sem erros e, portanto,
sem contradições internas ou falta de lógica? Algum fato que está na
Bíblia não aconteceu exatamente como está escrito? Essas questões são
abordadas neste livro, que tem o intuito de proporcionar às pessoas uma
leitura bíblica que ajude no processo de amadurecimento da fé, evitando,
ao mesmo tempo, reducionismos e fundamentalismos.
Coleção Encontro com a Bíblia
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534919746
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Bíblia: perguntas que o povo faz
Frei Mauro Strabeli
Sinopse
O autor parte das perguntas mais frequentes que o povo faz ao
ler a Bíblia. Embora se apoie em especialistas para mostrar como
caminham hoje os estudos bíblicos, o autor partilha integralmente das
preocupações pastorais que procuram tomar a Bíblia como instrumento
de organização e reflexão das comunidades engajadas no projeto de
Deus. O trabalho de responder às perguntas mais comuns liberta a
leitura da Bíblia dos entraves que dificultam a compreensão do que o
texto tem a dizer sobre a caminhada social e histórica do povo de Deus.
Avulso
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534902847

Brinquemos com o corpo e a imaginação
Lidia Vazquez
Sinopse
A cada dia, o uso das dinâmicas é mais frequente em todas as áreas e
em todas as idades, pois ajudam e facilitam a comunicação entre as
pessoas, a exposição e o aprofundamento dos temas. Este livro oferece
indicações para se levar adiante atividades, brincadeiras e exercícios
aplicados à pastoral. Seu objetivo é proporcionar uma resposta concreta às
necessidades que necessitam de subsídios práticos para serem trabalhadas.

Coleção Dinâmicas
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534915991

Caminhar com Maria para seguir Jesus*
Adriano Gonçalves

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Coleção Temas Marianos
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O caminho

Ensaio sobre o seguimento de Jesus

José Comblin
Sinopse
Neste ensaio será tratado apenas o caminho de Jesus. Este é vivido no
contexto de uma religião e permanece crítico com relação a todas as
demais. No mundo atual, precisamos ser capazes de expressar o que
Jesus veio trazer ao mundo. Se ele veio convocar a humanidade para
seguir o seu caminho, importa, em primeiro lugar, conhecê-lo. A religião
virá depois, de acordo com a cultura de cada povo.

Coleção Temas da Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 232

Cód.: 9788534922524

Caminhos de existência
J. B. Libanio
Sinopse
A fantástica paisagem cultural atual deslumbra pela complexidade,
pelas ofertas ilimitadas de modos de existir. Os humanos deparam-se
com inúmeras alternativas de caminho para a sua existência. Por isso,
este livro se propõe a tipificar e descrever alguns itinerários, impelindo
o leitor a confrontar-se com eles, encontrar a sua própria via e, a partir
daí, avaliá-la, para reafirmá-la ou redirecioná-la. Não são oferecidas
propostas de caminho-modelo, e sim orientações para que todos trilhem
o próprio existir.
Coleção Temas da Atualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 192

Cód.: 9788534931298

Cantar brincando... Brincar cantando! (livro com CD)
Irmã Miria T. Kolling
Sinopse
O riso, a brincadeira, o bom humor e o lúdico são de fundamental
importância para a saúde do corpo e da alma, além de serem verdadeira
terapia para espantar todos os males. Pensando no benefício que a música
traz a cada um de nós, surgiu Cantar brincando... Brincar cantando!. As
canções podem ser usadas na catequese, na escola, em grupos de jovens,
de casais, e foram escolhidas para animar crianças e adultos, trazendo
alegria à vida.
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534923804
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Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae
Sobre o rosário

João Paulo II
Sinopse
Se, na carta apostólica Novo millennio ineunte, o papa João Paulo II
encorajou a celebração da Liturgia das Horas na vida ordinária das
comunidades paroquiais e dos vários grupos cristãos, o mesmo deseja
ser feito quanto ao Rosário. Trata-se de dois caminhos, não alternativos,
mas complementares, da contemplação cristã.

Coleção Documentos do Papa
Formato: 14 cm x 21 cm
Coedição: Loyola
Páginas: 48

Cód.: 9788515025695

Carta encíclica Deus é amor
Bento XVI
Sinopse
Deus é amor, primeira encíclica do papa Bento XVI, procura responder
a uma série de questões muito importantes para a vida cristã: Podemos
verdadeiramente amar Deus? Podemos realmente amar o próximo? A
encíclica descreve, na primeira parte, um percurso de purificação e
maturidade a partir da “educação à castidade”. Na segunda parte, aborda
a caridade, o serviço de amor comunitário da Igreja por todos os que
sofrem física e espiritualmente e têm necessidade do amor.
Coleção Documentos do Papa
Formato: 14 cm x 21 cm
Coedição: Loyola
Páginas: 56

Cód.: 9788515032013

Carta encíclica Spe salvi
Sobre a esperança cristã

Bento XVI
Sinopse
Spe salvi facti sumus (“é na esperança que fomos salvos”), diz São Paulo
aos Romanos e a nós também (Rm 8,24). A redenção nos é oferecida no
sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, graças à
qual podemos enfrentar o nosso tempo presente, que, mesmo custoso, pode
ser vivido e aceito, se levar a uma meta e dela pudermos estar seguros.

Coleção Documentos do Papa
Formato: 14 cm x 21 cm
Coedição: Loyola
Páginas: 64

Cód.: 9788515034727
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Cartas pastorais e cartas gerais
Roteiros para reflexão XI

Centro de Estudos Bíblicos (CEBI)
Sinopse
Cartas pastorais e cartas gerais contém 12 roteiros, além de uma
introdução para cada carta. Neste volume, o desejo é aprofundar o
estudo das cartas consideradas “dêuteropaulinas”, a Carta aos Hebreus,
abordando igualmente as chamadas cartas gerais, isto é, genéricas,
universais: Tiago (1 e 2), Pedro, Judas (1, 2 e 3) e João. Este trabalho
é um auxílio no aprofundamento bíblico para lideranças populares,
agentes de pastoral, assessores e grupos de estudo bíblico.
Coleção Roteiros para Reflexão
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 132

Cód.: 9788534918275

Casais em reflexão (vol. 1)
Antônio Mamede Fernandes
Sinopse
Atualmente muitos casais se deparam com problemas no âmbito
do relacionamento familiar. Questões como orientação religiosa,
relacionamento conjugal, convivência entre pais e filhos e conflitos de
geração continuam desnorteando muitas pessoas. O autor seleciona fatos
do cotidiano familiar e, partindo deles, realiza reflexões, cujo objetivo é
orientar casais e grupos na resolução das dificuldades da vida em família.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534902151

Casais em reflexão (vol. 2)
Antônio Mamede Fernandes
Sinopse
O autor faz abordagem atualizada, aberta e crítica sobre os temas e
problemas vivenciados pelo casal. Por meio da reflexão, procuram-se
respostas para enfrentar o dia a dia dos casais. Este segundo volume
segue o mesmo esquema do primeiro, porém acrescido de orações e
cantos religiosos populares.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534901406
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O casamento feliz
Ignacio Larrañaga
Sinopse
O propósito deste livro é, precisamente, ajudar os casais com
orientações que evitem possíveis desentendimentos causados pela
falta de diálogo. Oferece-se aqui uma lâmpada valiosa para iluminar o
caminho, em busca do segredo da alegria.

Coleção Sementes
Formato: 12 cm x 18,5 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534918329

Católicos serenos e felizes (vol. 1)
No princípio foi assim...

José Fernandes de Oliveira (Pe. Zezinho, S.C.J.)
Sinopse
Este livro traz temas que informam e edificam o leitor. Pe. Zezinho mostra,
com linguagem clara, fluente e bem construída, a importância da religião e
dos temas católicos. Infelizmente, muitas pessoas adotaram o catolicismo
como “herança”, sem nem ao menos se questionar sobre isso. Entretanto,
essa situação mudou: muitos sabem porque são católicos, optando por livre
e espontânea vontade, escolha que leva à serenidade e à felicidade.

Coleção Serenos e Felizes
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 216

Cód.: 9788534908207

Católicos serenos e felizes (vol. 2)
Entre nós é assim...

José Fernandes de Oliveira (Pe. Zezinho, S.C.J.)
Sinopse
Procura explicar aos católicos algumas das muitas verdades da nossa fé,
com o intuito de levá-los a gostar ainda mais de ser católico. Se o leitor
for alguém que perdeu o gosto de ser católico, este livro o ajudará a
reencontrá-lo. Entendendo melhor o catolicismo, as pessoas poderão
dialogar com as outras religiões.

Coleção Serenos e Felizes
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 152

Cód.: 9788534908436
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CEBs

Nos trilhos da inclusão libertadora

Dirceu Benincá e Antonio Alves de Almeida
Sinopse
O presente trabalho é resultado de ampla pesquisa desenvolvida
na ocasião do 11º Encontro Interclesial, evento que possibilitou aos
participantes identificar e analisar as várias formas e cenários da
exclusão, a qual atravessa fronteiras sociais, eclesiais, culturais,
étnico-raciais, de gênero etc. O livro também procura mostrar como as
comunidades eclesiais de base — CEBs — estão enfrentando esse problema
no chão da vida, ou seja, que experiências de inclusão libertadora estão
em andamento.
Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 192

Cód.: 9788534925006

O cisma silencioso*
Piero Cappelli

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Coleção Temas da Atualidade

Como formar grupos de espiritualidade e partilha
Afonso Murad e Marcos Albuquerque
Sinopse
Os autores prepararam este caderno mostrando em que consiste a
formação de grupos de espiritualidade e partilha. As pistas aqui anotadas
partiram da vivência partilhada pelos autores com os jovens. São
intuições que poderão ajudar outros grupos e movimentos de pastoral a
se firmar e reavivar sua fé.

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 56

Cód.: 9788534909075
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Como organizar a pastoral familiar?
Subsídios para a organização e dinamização da pastoral familiar

CNBB
Sinopse
O setor Família da CNBB retoma o conteúdo do Documento 65 de seus
Estudos para que todas as comunidades tenham mais facilidade em
organizar suas equipes e serviços de pastoral familiar. Há muitos desafios
a serem superados. Nem sempre se consegue realizar um trabalho de
pastoral familiar inserido numa pastoral de conjunto. Este livro é um
instrumento de ajuda para isso.

Avulso
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534902069

Comunicação pela homilia
CNBB
Sinopse
Ver Jesus é o anseio mais profundo do coração humano. Este projeto
quer estimular uma ação pastoral que crie condições para que a Pessoa
e a Mensagem de Jesus Cristo sejam conhecidas por todos de modo
mais profundo e relevante. Para isso é preciso assumir radicalmente a
santidade de vida como sustento e força da ação missionária.

Coleção Queremos ver Jesus
Formato: 13,5 cm x 20,5 cm
Coedição: Paulinas
Páginas: 40

Cód.: 9788535620726

Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano
Do Rio de Janeiro a Aparecida

J. B. Libanio
Sinopse
Aparecida lança aos católicos um desafio sem igual em torno da vida:
o de imbuir-se da vida em Cristo pela conversão, nascida do encontro
pessoal com o Senhor, anunciando-a, em espírito missionário e em
comunhão eclesial, a todos os povos do continente.

Coleção Temas da Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534927758
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Consagração da mulher para tempos novos
Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns e Frei Gilberto Gorgulho, O.P.
Sinopse
Com a publicação do Rito de Consagração das Virgens, as leigas
compartilham diretamente as dificuldades do povo, levando para o meio
dele a esperança e a alegria que o próprio Cristo lhes trouxe. No Brasil,
são inúmeras as dioceses que, através de bispos bem informados e
motivados, acolhem leigas consagradas. Este livro nos mostra que todas
elas encontraram, nesta forma de consagração pública e oficial à Igreja
Particular, o sentido de suas existências.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534920513

Construindo o poder popular
As seis condições de vitória das reivindicações populares

Plínio Arruda Sampaio

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 64

Sinopse
Por ser prático e oportuno, este é um livro que muito nos interessa:
ele traz para o leitor as seis condições de vitória das reivindicações
populares. Plínio Arruda Sampaio explica e mostra, com exemplos, como
os moradores de um bairro, os membros de uma Comunidade Eclesial
de Base, Grupos de Rua, Sociedade Amigos de Bairro, o Clube de Mães,
entre outros, devem proceder para fazer uma reclamação e conseguir
o que lhes é devido por direito, desde escolas e ruas asfaltadas até a
implementação de centros comunitários e outras reivindicações não
menos importantes.

Cód.: 9788534922395

Construir o matrimônio na pós-modernidade
Novas estratégias construtivas e interativas
para a convivência matrimonial

Christiane E. Blank
Sinopse
A partir da análise da situação na pós-modernidade, o presente livro
mostra as interferências profundas e as transformações estruturais
que tornam o matrimônio de hoje muito mais difícil. Hoje é preciso
proporcionar instrumentos com os quais os cônjuges possam enfrentar
as dificuldades em situações complexas. Este livro apresenta tais
ferramentas, que desenvolvem as habilidades necessárias para a
comunicação e a resolução de problemas.
Coleção Família
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 288

Cód.: 9788534924757
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Coroa das sete alegrias de Nossa Senhora
(folheto)
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse
A devoção às sete alegrias de Maria teve origem no início do século XV na
Itália, na época de São Bernardino de Sena (1380-1444). Ela surge entre
os franciscanos, recordando os episódios felizes da vida de Maria. É a
chamada “Coroa Franciscana” ou as “Sete Alegrias da Santíssima Virgem
Maria”. Compõe-se de sete partes, que são as alegrias de nossa Mãe, como
o anúncio de que seria a mãe do Salvador, dado pelo anjo Gabriel, e o
momento em que Jesus ressuscita, vencendo a morte. No final de cada
uma, rezam-se um Pai-Nosso e sete Ave-Marias.
Avulso
Formato: 11 cm x 21 cm
Páginas: 8

Cód.: 7891210010070

Coroa das sete dores de Nossa Senhora
(folheto)
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse
A devoção às sete dores de Maria teve origem de modo especial na Ordem
dos Servitas, ou Servos de Maria, na Itália, em 1617. Compõe-se de sete
partes, que são as dores de Maria, como a fuga para o Egito e o momento
em que a Mãe recebe nos braços o corpo do filho morto. No final de cada
uma, rezam-se um Pai-Nosso e sete Ave-Marias.

Avulso
Formato: 11 cm x 21 cm
Páginas: 8

Cód.: 7891210009487

Crescer na leitura da Bíblia (nº 86)
CNBB
Sinopse
O Concílio Vaticano II, ao proclamar que “a Igreja sempre venerou as
Divinas Escrituras da mesma forma que o próprio Corpo do Senhor”, não
só valorizou a Palavra de Deus como também estimulou o acesso pessoal
e comunitário ao Livro Sagrado. Hoje a Bíblia está muito presente, tanto
nas atividades da Igreja como no coração do povo. Este subsídio oferece
algumas orientações e chama a atenção para certos aspectos da leitura
bíblica, os quais têm profunda relevância no trabalho pastoral.
Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534920506
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Crescer no amor sem perder a paixão
Christiane E. Blank
Sinopse
Muitas pessoas não acreditam mais que no amor e no casamento possa
ser encontrada a felicidade. Em decorrência disso, abandonam o projeto
de convivência matrimonial e optam pelo caminho da sucessiva e sempre
renovada troca de parceiros. Respondendo a essa situação, este livro
acentua a importância de uma visão construtiva que reforce o positivo e
acredite nas forças transformadoras, apresentando métodos que ajudem
o casal a desenvolver as próprias potencialidades e a resolver com
criatividade os seus problemas.
Coleção Família
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534926911

Curso básico para animadores de comunidades
de base
José Comblin
Sinopse
O objetivo deste livro é ajudar os animadores de comunidades a
sistematizar e ampliar suas observações, experiências e conhecimentos a
respeito do trabalho que já fazem em suas comunidades. O tema-base é
a comunidade e a forma “nova” de os cristãos viverem a caridade.

Coleção Animadores de CEBs
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534904421

Curso de preparação para ministérios leigos
Diocese de Caxias do Sul
Sinopse
Estes cursos foram organizados na Diocese de Caxias do Sul. Além do
aprofundamento doutrinal, foi dada atenção especial a exercícios
práticos e à espiritualidade. O objetivo é colaborar na busca de uma
Igreja toda ministerial.

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 144

Cód.: 9788534909372
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Deixai-vos reconciliar (nº 96)
CNBB
Sinopse
Deixai-vos reconciliar é fruto do Seminário Nacional sobre o Sacramento
da Reconciliação, que aconteceu em fevereiro de 2007, e propõe
empenho por uma catequese mistagógica e por uma liturgia mais
catequética, que ajude as comunidades, agentes de pastoral litúrgica
e catequistas a aprofundar a dimensão catequética da liturgia e a
dimensão litúrgica da catequese, no que diz respeito ao sacramento da
penitência e reconciliação.
Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534928489

Deus espera por mim
Michel Quoist
Sinopse
Apesar de buscarmos a Deus, dificilmente conseguimos encontrá-lo.
Isso porque tentamos encontrá-lo no Céu, ao passo que ele está à nossa
espera, nos caminhos humanos que percorremos em nosso cotidiano. O
livro presta-se a ajudar no seguimento de Jesus Cristo a partir do rastro
por ele deixado no âmago de nossa vida e da vida do mundo.

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534901970

Deus quer o sofrimento? (folheto)
Maria Paula Rodrigues
Sinopse
Por que sofremos? De quem é a culpa? Estas e muitas outras questões
acerca de mistérios que o homem até hoje tenta responder reverberam
diariamente na mente de pessoas que buscam respostas para a vida.
Este folheto, que traz textos breves e simples, porém objetivos, procura
servir de guia para o leitor refletir com base na doutrina da Igreja, tendo
a Palavra de Deus como referência.

Coleção Catequese Popular
Formato: 10,5 cm x 22 cm
Páginas: 6

Cód.: 9788534923392
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O diaconato permanente

Perspectivas teológico-pastorais

Valter Maurício Goedert
Sinopse
O presente livro trata da situação do diaconato permanente em seus
vários aspectos: a teologia do diaconato permanente, a sua atuação e
dinâmica pastoral, o enfrentamento desafiante do mundo secularizado
e hedonista, as questões discutidas sobre a diaconia da mulher e o
horizonte do diaconato permanente nas Igrejas cristãs.

Coleção Pastoral e Comunidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534904124

A diaconia de Jesus

Contribuição para a fundamentação teológica da diaconia
na América Latina

Rodolfo Gaede Neto
Sinopse
Na América Latina cresce a consciência de que a diaconia é tema central
no testemunho bíblico e no ministério de Jesus, e que a nossa realidade
de sofrimento exige ações diaconais corajosas, eficazes e teologicamente
bem fundamentadas. Esta obra se propõe a publicar pesquisas e experiências
práticas que vêm surgindo em solo brasileiro e latino-americano e que, sem
desprezo às publicações europeias e norte-americanas, levam em conta o
nosso contexto político, social, cultural e religioso.
Avulso
Formato: 15 cm x 22 cm
Coedição: Centro de Estudos Bíblicos
Páginas: 196

Cód.: 9788523306250

Diálogo com a cidade
Cardeal Dom Cláudio Hummes
Sinopse
Esta coletânea reúne 110 artigos escritos por Dom Cláudio Hummes. Em
cada um deles encontramos a figura do pastor sensível e zeloso, além de
conhecermos sua preocupação com o ser humano, especialmente com os
mais pobres, com a preservação dos recursos da natureza, a promoção
da paz, a questão do trabalho e do desemprego e tantos outros temas
pertinentes ao nosso tempo.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 408

Cód.: 9788534923651
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Dicionário de Aparecida

40 palavras-chave para uma leitura pastoral do documento
de Aparecida

Paulo Suess
Sinopse
As muitas palavras do Documento de Aparecida podem ser comparadas a
uma sacola de pérolas — umas preciosas, outras de vidro — perpassadas
por um cordão, como um rosário com seus mistérios gloriosos, gozosos e
dolorosos. Este Dicionário de Aparecida representa o cordão que junta
e ordena as pérolas em torno de 40 palavras-chave atravessadas pelos
mistérios de glória, alegria e dor dos pobres, que são a imagem de
Jesus crucificado.
Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534929141

Didaqué

O catecismo dos primeiros cristãos para as comunidades
de hoje

Paulo Suess
Sinopse
Didaqué, ou doutrina, instrução, é o nome do que poderíamos chamar de
catecismo dos primeiros cristãos, escrito em fins do primeiro século, em
grego. A Didaqué nos permite conhecer as origens do cristianismo: como
eram as celebrações, a organização e a vida das primeiras comunidades,
a iniciação cristã e o modo como se vivia o evangelho. A presente
tradução traz introdução e notas esclarecedoras.

Avulso
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 32

Cód.: 9788534903257

A difícil arte de ser bom
José Fernandes de Oliveira (Pe. Zezinho, S.C.J.)
Sinopse
Ser bom não é e nunca foi fácil, por causa de nós mesmos e por causa
dos outros. Pe. Zezinho relata, neste livro, alguns de seus próprios
“tropeços” dados em sua vida, fato que ajuda o leitor a repensar seu
conceito de bondade.

Coleção Sentir com os Jovens
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534908467
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A direção espiritual

Pastoral do acompanhamento espiritual

Tomás Rodríguez Miranda, S.J.

Coleção Espiritualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 464

Sinopse
Esta obra não é um tratado sobre teologia da direção espiritual, nem
de psicologia religiosa aplicada. A intenção é simplesmente ajudar a
capacitar diversas pessoas que, pelo seu trabalho apostólico, encontram
ocasião de exercer um ministério de ajuda aos outros, como sacerdotes,
religiosos, educadores, assessores de grupos apostólicos, de jovens,
em paróquias, comunidades religiosas etc. A natureza e finalidade da
direção espiritual, as pessoas nela implicadas, as mediações ou condições
essenciais para colocá-la em prática e os meios de procedimentos perante
as diversas circunstâncias são as bases deste manual, voltado para o
acompanhamento espiritual.

Cód.: 9788534929790

O direito de ser jovem
José Fernandes de Oliveira (Pe. Zezinho, S.C.J.)
Sinopse
Como ser jovem numa sociedade que força a pessoa a envelhecer cada
vez mais rápido? Como viver a própria juventude de maneira harmônica
e pacífica num mundo perplexo diante de problemas como a violência?
Pe. Zezinho, num jeito fácil de comunicar, fala diretamente ao jovem,
apontando-lhe caminhos para que ele possa tirar todo o proveito dessa
etapa singular.

Coleção Jovens Adultos
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534901703

Discípulos e missionários

Reflexões teológico-pastorais sobre a missão na cidade

Dom Benedito Beni dos Santos
Sinopse
A articulação entre discipulado e missão é a ideia central destas
páginas. O ponto de partida e de referência de todas as reflexões é o
projeto eclesiológico do Vaticano II, que é seguido pela exposição dos
fundamentos teológicos da missão evangelizadora da Igreja e a análise
de alguns aspectos práticos da missão.

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534925396
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Discípulos e missionários de Jesus Cristo
Ser cristão no mundo atual

Cardeal Dom Cláudio Hummes

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 64

Sinopse
Atualmente, cresce na Igreja a consciência da necessidade de sair em
missão, em busca dos católicos afastados e de todos os que pouco ou
nada conhecem de Jesus Cristo. Preocupado com a situação da nossa
Igreja no Brasil e na América Latina e estimulado pela preparação para
a V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho e
pelo retiro espiritual que pregou aos bispos brasileiros reunidos na sua
44ª Assembleia Geral, em Itaici, o autor redigiu estas páginas que ora
publica. Que o Espítiro Santo, com seu vigor e unção, suscite muitos
missionários entre nós!

Cód.: 9788534925662

Dízimo
D. José M. Maimone
Sinopse
Este livro apresenta pistas de conscientização do povo para a pastoral do
dízimo. O autor relata a implantação do dízimo na sua diocese e os resultados
obtidos. Desenvolve temas bíblicos para debate, no sentido de preparar o povo
para a pastoral do dízimo, sua implantação e desenvolvimento.

Avulso
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534902830

Dízimo

A experiência que faltava em sua vida

Pe. Jerônimo Gasques
Sinopse
O dízimo é uma herança do povo de Deus e uma promessa de
prosperidade para aqueles que querem fazer uma experiência com Ele.
Este livro fala do dízimo a partir da experiência da vida pastoral. O autor
recorre à Palavra de Deus e à sua prática de vida eclesial, não tendo a
pretensão de recorrer à teoria da prática dizimal.

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534903172
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Dízimo e captação de recursos
Desafio às comunidades do século 21

Pe. Jerônimo Gasques
Sinopse
A captação de recursos é um tema que está na pauta de muitos
encontros eclesiais. As comunidades têm-se debatido sobre suas
necessidades econômicas, que são os desafios atuais das Igrejas cristãs.
Como manter a comunidade sem a necessidade de infinitas promoções
para resolver os problemas de finanças? Como dar passos sem onerar ao
extremo os grupos de igrejas? Como evangelizar com o dízimo e somente
nele confiar? O dízimo é suficiente? Podemos contar somente com esse
recurso? O autor, neste livro, reflete sobre essa possibilidade e acredita
Coleção Organização Paroquial que é possível um dízimo limpo, rendoso e cheio de testemunhos de
Formato: 13,5 cm x 21 cm
comunhão e partilha.
Páginas: 144

Cód.: 9788534930291

Documento de Aparecida

Texto conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado
Latino-Americano e do Caribe

Fillipo Serafim e Giacomo Perego
Sinopse
O presente livro traz as conclusões do grande encontro dos bispos e
demais participantes da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe (CELAM). Com abertura da carta do Papa
Bento XVI, o Documento de Aparecida, como é chamado, trata de
diversos temas de interesse de todos os católicos, como a família, a
evangelização no século XXI, a dignidade humana, as relações entre a
Igreja e a sociedade globalizada, entre outros.
Coleção V Conferência CELAM
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Coedição: Paulinas e Edições CNBB
Páginas: 312

Cód.: 9788534927741

Documentos de João Paulo I
e encíclicas de João Paulo II (vol. 13)
João Paulo I e João Paulo II
Sinopse
O presente volume traz as encíclicas de João Paulo II do período de 1998
a 2005, em complemento ao primeiro livro lançado em 1997. Apresenta
ainda todos os escritos do papa João Paulo I, que dirigiu a Igreja por um
período muito curto de tempo, em 1978.

Coleção Documentos da Igreja
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 272

Cód.: 9788534923873
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Documentos de Leão XIII (vol. 12)
Leão XIII
Sinopse
Com sua primeira encíclica, Inscrutabili Dei Consilio, Leão XIII indicava
como objetivo do seu pontificado a reconciliação entre Igreja e cultura.
Leão XIII encorajou novas fundações de congregações religiosas, entre as
quais a Sociedade das Missões Africanas, os Scalabrinianos, os Dehonianos
e os Verbitas. É nos últimos anos de pontificado desse papa que Tiago
Alberione inspira-se mais claramente para iniciar a Família Paulina.

Coleção Documentos da Igreja
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 802

Cód.: 9788534922319

Documentos de Pio X e de Bento XV (vol. 7)
Pio X e Bento XV
Sinopse
As encíclicas de Pio X estenderam-se de 1903 a 1912. Ele promoveu
a reorganização da estrutura interna da Cúria romana, promulgou o
Código de Direito Canônico Arduum sane múnus e dedicou-se muito à
promoção da catequese e da liturgia. Bento XV, sucessor de Pio X, por
sua vez, escreveu 13 encíclicas. Em seu pontificado, dedicou-se ao
aperfeiçoamento dos seminários e à formação do clero, condenando
veementemente o advento da I Guerra Mundial.
Coleção Documentos da Igreja
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 456

Cód.: 9788534917261

Documentos de Pio XI (vol. 9)
Pio XI
Sinopse
Neste livro estão organizados os documentos de Pio XI desde 1922
até 1937. Seu pontificado localiza-se entre as duas grandes guerras
mundiais, por isso, propôs seguidamente a necessidade da paz entre os
povos. Isso ficou registrado já na sua primeira encíclica, Ubi Arcano, na
qual traça seu programa de pontificado com o lema: “A paz de Cristo no
Reino de Cristo”.

Coleção Documentos da Igreja
Formato: 13,5 cm x 20,5 cm
Páginas: 634

Cód.: 9788534919067
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Documentos de Pio XII (vol. 5)
Pio XII
Sinopse
Pio XII tratou de múltiplos temas em seus documentos, tais como a
moral, a doutrina social da Igreja, a teologia, a liturgia e a missiologia.
Defendeu uma eclesiologia romanocêntrica, incentivou os estudos
bíblicos, zelou pela ortodoxia na teologia, deu relevo à hierarquia
da Igreja como mediadora e comunicadora dos dons sobrenaturais,
proclamou o dogma da assunção de Maria ao céu e pediu especialmente
aos leigos para conservarem os valores da tradição cristã.
Coleção Documentos da Igreja
Formato: 13,5 cm x 20,5 cm
Páginas: 928

Cód.: 9788534913058

Documentos do CELAM

Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo

Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM)
Sinopse
Este livro traz o diálogo e as conclusões às quais chegaram as Conferências
Gerais do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, que marcaram
a Igreja na América Latina, dando-lhe um rosto muito próprio e bem
definido. O início do CELAM, a libertação da Igreja de uma situação
opressora, a evangelização da América Latina e a inculturação do
Evangelho são algumas das conquistas dessas conferências, agora reunidas
em edição de bolso.
Coleção Clássicos de Bolso
Formato: 9,5 cm x 13 cm
Páginas: 880

Cód.: 9788534923248

Documentos do CELAM (vol. 8)

Conclusões das conferências do Rio de Janeiro, Medellín,
Puebla e Santo Domingo

Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM)
Sinopse
Este livro disponibiliza as quatro Conferências Gerais do Episcopado
Latino-Americano e Caribenho. Os objetivos de cada uma dessas
conferências são descritos nesta obra, que pretende elucidar a
importância da comunhão e da participação em vista da libertação.
Para isso, colocou-se a evangelização na América Latina sobre o signo da
dignidade humana fundamental.

Coleção Documentos da Igreja
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 882

Cód.: 9788534920391
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Documentos do concílio ecumênico Vaticano II
VV.AA.
Sinopse
No início deste documento encontra-se uma breve introdução que ajuda
a contextualizar sinteticamente o caminho feito pelo texto, até serem
aprovados os títulos internos, distribuídos ao longo do documento.
Os subtítulos enfocam em pormenores as várias sequências do texto,
ajudando a visualizar melhor o conteúdo abordado.

Coleção Clássicos de Bolso
Formato: 9,5 cm x 13,5 cm
Páginas: 736

Cód.: 9788534918251

Documentos do concílio ecumênico Vaticano II
(vol. 1)
Concílio Ecumênico Vaticano II
Sinopse
Na abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, João XXIII falou dos
Concílios Ecumênicos na Igreja, da origem e da causa do Vaticano II,
como deve ser promovida a doutrina, como deve-se combater os erros e
conclui que o Concílio surge na Igreja como dia que promete a luz mais
brilhante. Neste livro estão reunidos os documentos mais importantes do
Vaticano II.

Coleção Documentos da Igreja
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 738

Cód.: 9788534909433

Documentos sobre a bíblia e sua interpretação
(vol. 10)
VV.AA.
Sinopse
Este volume reúne o que há de mais durável em termos de documentação
oficial da Igreja Católica ao longo do tempo. O propósito é reunir as
encíclicas, as exortações e cartas apostólicas e os documentos oficiais
da Igreja Católica mais expressivos desses últimos séculos. O objetivo
não é cristalizar reflexões feitas no passado, mas, no espírito do Concílio
Ecumênico Vaticano II, possibilitar ao leitor o contato direto com as
fontes oficiais da tradição desses últimos séculos.
Coleção Documentos da Igreja
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 288

Cód.: 9788534922692
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Documentos sobre a música litúrgica (vol. 11)
VV.AA.
Sinopse
Este volume traz importantes publicações sobre a música litúrgica, desde
o Motu Proprio Tra le Sollecitudini sobre a música sacra de Pio X (1903)
até o Quirógrafo do Papa João Paulo II sobre a música litúrgica (2003).
O mesmo volume ainda traz dois importantes textos da CNBB: Pastoral
da música litúrgica no Brasil (Documentos da CNBB, n° 7) e A música
litúrgica no Brasil (Estudos da CNBB, n° 79). Esta louvável iniciativa
do setor Música Litúrgica da CNBB é um incremento para a formação
litúrgico-musical, para os presbíteros e para os ministros leigos.
Coleção Documentos da Igreja
Formato: 13,5 cm x 20,5 cm
Páginas: 352

Cód.: 9788534923163

A dor que dói na juventude
José Fernandes de Oliveira (Pe. Zezinho, S.C.J.)
Sinopse
Há uma dor que dói em milhares de jovens, e que pais, educadores,
analistas de comportamento humano percebem, mas nem sempre
conseguem suavizar. Quando eles falam dessa dor, ou quando, sem falar,
gemem suas dores de modo às vezes agressivo, às vezes meigo e choroso,
começamos a compreender que, mais do que receitas e respostas, o que
eles querem é gente que ouça e caminhe com eles. A leitura deste livro,
individual ou em grupo, será muito proveitosa aos jovens.
Coleção Sentir com os Jovens
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 216

Cód.: 9788534907040

Encíclicas de João Paulo II (vol. 4)
João Paulo II
Sinopse
O papa João Paulo II teve em seu pontificado algumas linhas mestras.
Continuou com a permanente importância do Vaticano II à fidelidade
global, à grande disciplina da Igreja, à causa e à liberdade religiosa no
mundo. Além disso, escreveu muitas encíclicas e documentos para o
rebanho de Jesus Cristo.

Coleção Documentos da Igreja
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 1.144

Cód.: 9788534909440
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Equipes de ministros ordenados

Uma solução para a eucaristia nas comunidades

Dom Fritz Lobinger e Pe. Antônio José de Almeida
Sinopse
Existem cerca de 70.000 comunidades no Brasil que não podem celebrar a
Eucaristia por falta de presbíteros. Este livro oferece informações para que
todos possam participar deste crucial debate, que interessa à Igreja no mundo
inteiro, às voltas com desafios que envolvem o ministério presbiteral.

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 272

Cód.: 9788534930437

O espírito e a missão nos Atos dos Apóstolos
Elena Bosetti

Coleção Fonte de Vida
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 136

Sinopse
Partindo dos quatro ícones oferecidos ao povo de Deus no final do Sínodo
sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, a autora nos conduz
pela mão para dentro de alguns cenários descritos no quinto livro do Novo
Testamento — Os Atos dos Apóstolos —, fazendo-nos “saborear” a voz, o
rosto, a casa, os caminhos nos quais a Palavra adquire forma nos inícios
da experiência cristã. Um percurso rico e profundo, que põe o leitor em
contato vivo com os protagonistas do primeiro anúncio: Estêvão, Filipe,
Barnabé, Febe, Priscila, Pedro e Paulo... Entre esses, reserva-se a este
último um lugar especial.

Cód.: 9788534931786

Espiritualidade do animador de comunidade
Diocese de Rio Branco
Sinopse
As presentes páginas são reflexões simples e breves sobre textos
bíblicos, orientando os animadores de comunidades para a interiorização
da Palavra de Deus, antes de anunciá-la aos outros. O texto quer ser
uma ajuda ao animador de comunidade que busca vivenciar com mais
intensidade a espiritualidade em sua vida de testemunho da Palavra.

Coleção Animadores de CEBs
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534903233
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Espiritualidade e missão

Caminhando com Jesus e com os discípulos de Emaús

Ir. Mary Donzellini
Sinopse
O caminhar dos cristãos com Jesus e com os discípulos de Emaús nos leva
a aprofundar a espiritualidade e a missão de verdadeiros cristãos. Além
disso, nos ajuda a esclarecer a vocação de sermos discípulos de Jesus.

Coleção Animadores de CEBs
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 32

Cód.: 9788534929851

A eucaristia

Dom de Deus para a vida do mundo

Conferência Episcopal do Canadá
Sinopse
O tema da eucaristia é desenvolvido neste documento teológico de base,
que aborda alguns aspectos da doutrina eucarística, principalmente no
que se refere ao memorial do mistério pascal de Cristo: é importante
reavivar a memória das origens cristãs nos fiéis, para atualizar e
transmitir os valores do evangelho e a importância da eucaristia em
nosso mundo de hoje, sem se esquecer do lava-pés e da Palavra, que
podem mudar o mundo.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534927147

A eucaristia na vida da Igreja (nº 89)
CNBB
Sinopse
O presente estudo pretende preparar e inspirar pessoas para a animação
e organização de retiros, seminários, semanas, jornadas e encontros
sobre a Eucaristia, nos regionais, nas dioceses, nos institutos e
faculdades de teologia e nas casas e centros de formação dos agentes
de pastoral, para que a eucaristia seja vivida como testemunho de
hospitalidade e fraternidade, e não como signo de divisão.

Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 142

Cód.: 9788534924009
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A eucaristia para o povo
Ernesto N. Roman
Sinopse
O objetivo deste livro é fazer com que a Eucaristia seja mais conhecida
e amada, uma vez que nela se encontra presente o próprio Cristo,
imolado por nós. Ele aí se encontra da mesma maneira que está no
Céu: com corpo, sangue, alma e divindade. Participar da missa significa
unir-se a Cristo na oferta ao Pai. Também é um convite à renovação do
compromisso batismal. Assim, o autor apresenta o essencial para que
se possa entender, valorizar e viver a eucaristia, o grande presente que
Jesus nos deixou.
Coleção Sacramentos
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534917391

Evangelização da juventude (nº 93)
Desafios e perspectivas pastorais

CNBB
Sinopse
O futuro da Igreja e os rumos que a sociedade irá tomar dependem dos
jovens. Por isso, interessa muito à Igreja e aos seus pastores que seja feita
uma sólida evangelização da juventude. O presente texto, dividido em
três partes, quer ser um instrumento para auxiliar o leitor nesta prática.

Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 104

Cód.: 9788534925587

Família e vida

Caminho, vocação e missão

Sonia Biffi e Rosabel De Chiaro
Sinopse
Família e vida buscou despertar a reflexão das mais diversas realidades
que a Igreja tem traduzido, porque, como mãe, ela olha para o mundo,
para as pessoas, para as famílias e “enxerga” suas feridas, “ouve” seus
clamores: “Quem tem olhos para ver... ouvidos para ouvir... coração
para compreender...” que veja, que ouça, que compreenda... e realize!

Coleção Dinâmicas
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 272

Cód.: 9788534926775
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Família hoje

Pensamentos de otimismo

Pedro Cometti
Sinopse
O autor destes pensamentos de otimismo, dirigidos à família, constata
que a felicidade e as desgraças do mundo passam, em primeiro lugar,
pela família, convidando os leitores a serem, por meio do seio familiar,
construtores de felicidade.

Coleção Sementes
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 56

Cód.: 9788534910484

A família no mundo em transformação
Frei Humberto P. de Almeida, O. P.

Coleção Família
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 108

Sinopse
Uma das experiências mais profundas que temos hoje é a da instabilidade
das coisas e da própria vida. O mundo já não é mais o mesmo, parece
que tudo está sujeito à mutação. Precisamos reconhecer: as mudanças
não se operaram apenas no mundo exterior. As pessoas também
mudaram seu jeito de ser, de viver, sua mentalidade. Na dinâmica dessas
transformações, notamos que o assunto “família” vem suscitando debates
calorosos, pois ela igualmente sofre com as mudanças observadas. Este
livro fala sobre esse tão precioso bem concedido por Deus — a família — e
dá dicas de como preservá-lo de forma cada vez mais frutuosa.

Cód.: 9788534931977

Família, matrimônio e “uniões de fato”
Conselho Pontifício para a Família

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 64

Sinopse
Um dos fenômenos mais difundidos e que interpelam vivamente a
consciência da comunidade cristã, hoje em dia, é o número crescente das
uniões de fato no conjunto da sociedade. A Igreja, em seu discernimento,
não podia deixar de dar atenção a essa realidade. O Conselho Pontifício
para a Família, consciente das graves repercussões sociais e pastorais
dessa situação, organizou uma série de reuniões de estudo com a
participação de importantes personalidades e destacados especialistas de
todo o mundo, com objetivo de analisar adequadamente esse problema
delicado, de tanta transcendência para a Igreja e para o mundo.

Cód.: 9788515022366
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Formação do povo de Deus
Roteiros para reflexão II

Centro de Estudos Bíblicos (CEBI)
Sinopse
Formação do povo de Deus contém 12 roteiros que iniciam o estudo
dos livros da Bíblia, oferecendo uma introdução aos cinco livros do
Pentateuco. O objetivo é apresentar aos biblistas, lideranças populares
e agentes de pastoral um subsídio que lhes permita aprofundar o
conhecimento bíblico em vista do seu trabalho nas comunidades das
várias igrejas, nos movimentos populares e em outros setores do
trabalho pastoral.
Coleção Roteiros para Reflexão
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 92

Cód.: 9788534916387

Grupos de jovens
Por onde começar?

Pe. Jerônimo Gasques
Sinopse
O livro é fruto da experiência direta com os jovens. Analisa as causas que
permitem aos grupos de jovens crescer e perseverar. Responde como fazer
e como começar um trabalho duradouro com eles. O autor tem vasta
experiência com a Pastoral da Juventude, por isso, aborda diversas questões
com linguagem acessível e de forma direta. Traz ainda várias dicas e um
roteiro para realizar encontro de jovens em um final de semana.

Coleção Pastoral e Comunidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 104

Cód.: 9788534906012

Grupos juvenis e vocacionais
María de Jesús Alzate
Sinopse
O propósito deste guia é fazer com que tanto jovens como educadores
consigam viver a experiência do crescimento na fé e tomem consciência
da responsabilidade de construir o Reino de Deus a partir das diversas
opções como membros ativos e dinâmicos da Igreja.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 248

Cód.: 9788534918770
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Guia de gerenciamento e administração paroquial
José Carlos Pereira
Sinopse
Guia de gerenciamento e administração paroquial reúne, de forma
didática, um conjunto de operações em torno das quais se estruturam e se
desenvolvem as atividades paroquiais. É um livro imprescindível para quem
é pároco ou administrador paroquial, pois indica caminhos para que se
possa trabalhar com as mais distintas realidades que esse ofício apresenta.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534928793

História dos concílios ecumênicos
Giuseppe Alberigo (org.)
Sinopse
A celebração das grandes assembleias conciliares constitui uma marca
que atravessa a história cristã. O presente livro foi concebido e realizado
com a colaboração de vários especialistas de diferentes países, tendo sido
assumido como referência o elenco dos concílios que a tradição católicoromana considerou “ecumênicos”, como de Niceia ao Vaticano II.

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 472

Cód.: 9788534900409

Igreja

Comunhão, participação, missão

João Panazzolo
Sinopse
A Igreja tem uma missão universal e um projeto a realizar com toda a
humanidade. A Igreja se constitui como comunhão, participação e missão;
as duas primeiras são condições indispensáveis para o cristão, mas ambas
se completam na missão. Em seis capítulos muito bem fundamentados,
este livro mostra como a Igreja deve testemunhar a Nova Aliança, Jesus e
o seu Reino a todos os povos da Terra.

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 216

Cód.: 9788534931854
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A Igreja?

Quanta conversa fiada!

Javier M. Suescun
Sinopse
A experiência que a maioria dos jovens tem da Igreja é a de uma
instituição antiquada, distante de suas necessidades, que não responde
às suas angústias. Não compreendem as missas nem a posição da Igreja
com relação à mulher ou ao sexo. Javier Suescun recolheu diversas
queixas e convida todos os jovens a conhecer melhor a Igreja e a
transformá-la a partir de seu interior.

Coleção Juventude
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534927239

Indulgências

Orientações litúrgico-pastorais

Penitenciaria Apostólica
Sinopse
Em 1999, a Sagrada Penitenciaria Apostólica publicou a quarta edição do
Enchiridion Indulgentiarum, com algumas modificações. A presente versão
portuguesa, efetuada pela CNBB, seguiu aquela tradução, substituindo o
anterior Manual das Indulgências. Indulgências: orientações litúrgico-pastorais traz as normas e concessões de indulgências, assim como a
constituição apostólica sobre a doutrina das indulgências, de Paulo VI,
texto que lhes deu embasamento doutrinário, retirando-as do terreno do
devocionismo.
Avulso
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534924146

José no mistério da encarnação

Aspectos teológico-pastorais para a paternidade responsável

Marcionei Miguel da Silva

Coleção Cidadãos do Reino
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 232
Cód.: 9788534931687

Sinopse
A paternidade responsável é o tema central deste livro. Considerando a
encarnação do Verbo, constata-se que Jesus foi confiado a uma família,
cujo pai era José, esposo de Maria. José foi escolhido por Deus para ser
o pai legal de Jesus, e sua paternidade tornou-se a base de apoio para
seu filho a partir de sua condição de esposo. O estudo percorre os textos
bíblicos, privilegiando os evangelhos da infância: Mateus e Lucas, além de
considerar também outros escritos, como os textos do magistério da Igreja.
Diante da teologia sobre a justiça e a paternidade de José, desdobra-se a
reflexão sobre a responsabilidade dos pais para os nossos dias.
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Lectio divina (folheto)
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse
A Lectio Divina é um método de oração muito praticado na Igreja desde
os seus primórdios e, segundo D. García M. Colombás, “ler, escutar, reter,
aprofundar, viver a Palavra de Deus contida na Escritura, mergulhar nela
com fé e amor: nisso consiste essencialmente a Lectio Divina”. Esta
proposta de leitura orante da Bíblia tocará todos os fiéis, testemunhas que
são da presença de Deus no mundo.

Avulso
Formato: 11 cm x 21 cm
Páginas: 8

Cód.: 7891210010360

Leigos e leigas

Força e esperança da Igreja no mundo

Cesar Kuzma
Sinopse
Quem são os leigos e as leigas de hoje? Seria lícito caracterizá-los apenas
de maneira geral e por vezes pejorativa, como leigos? Por certo que
não. Estes leigos, homens e mulheres, constituem parcela importante
da Igreja e possuem rostos próprios. Logo, suas interrogações devem ser
ouvidas e aproveitadas porque eles trazem para dentro da Igreja o olhar
íntegro da sociedade. Ouvi-los é ouvir a sociedade; inseri-los e formá-los
na comunidade eclesial é preocupar-se com o futuro dela e também com
o da sociedade civil.
Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534930949

Mais parábolas e fábulas
Peter Ribes, S.J.
Sinopse
Estão presentes neste livro 29 parábolas que tratam sobretudo de valores
religiosos, pessoais e psicológicos e de valores sociais e morais, abrangendo
grande variedade de áreas de interesse. Cada parábola vem acompanhada
de notas, perguntas e pontos para facilitar a reflexão e discussão.

Coleção Aprendendo com a Vida
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534913447
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Manual dos doentes
CNBB
Sinopse
A linha litúrgica da Comissão Episcopal de Pastoral da CNBB quis dar sua
parcela de colaboração, a fim de que, em nossa pátria, acontecesse mais
saúde como fruto da fraternidade. Surgiu, então, o Manual dos Doentes.
Este livro se destina aos doentes, aos seus parentes e a todos aqueles
que trabalham nos hospitais. Aponta as diversas maneiras de o doente
encontrar-se com Deus, fonte de vida, além de trazer — no último
capítulo — preciosas e profundas meditações para oração e reflexão.
Coleção Subsídios da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534902854

Maria

Mulher de Deus e dos pobres — Releitura dos dogmas marianos

Clara Temporelli

Coleção Temas Marianos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 264

Sinopse
Quem é Maria? Muito foi dito e escrito sobre ela. Mas será que sua
verdadeira imagem é a mesma da doutrina da fé e da devoção dos
crentes? Qual o sentido desse sentimento tão profundo detectado nas
pessoas com relação a Maria? O propósito deste livro é resgatar a figura
de nossa Mãe a partir de uma releitura dos dogmas marianos. A autora
parte do interesse teológico para aprofundar a figura de Maria a partir
da fé da Igreja e enfrentar o desafio de descobrir o mistério de Maria e
do desígnio salvífico nas definições dogmáticas. Cada dogma corresponde
aos interesses e às situações particulares de seu tempo e lugar, por isso a
necessidade de compreendê-los em seu sentido original e, assim, situar
sua verdade nos novos contextos históricos e culturais.

Cód.: 9788534931465

Maria@sempre

Uma mulher de nosso tempo

Alfonso Francia e Gema Sánchez
Sinopse
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 e
seguir seu exemplo. De nosso lado, só nos resta surpreender-nos com seu
caminho e com seu abraço atual. Este livro ajuda-nos a descobrir, com
Maria, a chave feminina de Deus.
Coleção Juventude
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 216

Cód.: 9788534927284
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Mártir da Amazônia

A vida da irmã Dorothy Stang

Roseanne Murphy
Sinopse
A morte, em 2005, de uma religiosa americana, irmã Dorothy Stang,
chamou a atenção do planeta para os apuros dos lavradores pobres da
Amazônia brasileira e suas lutas contra os grileiros da região. Religiosa
convencional da era pré-Vaticano II, irmã Dorothy desenvolveu uma
aguçada consciência social e, progressivamente, um profundo e místico
compromisso com a integridade da criação. Esses ideais se combinaram
em sua defesa dos pobres e da floresta ameaçada, mas também atraíram
para si a inimizade dos grileiros, que repetidamente ameaçavam-na,
Coleção Comunidade e Missão para, posteriormente, levarem-na ao martírio.
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 208

Cód.: 9788534929769

O matrimônio para o povo
Ernesto N. Roman
Sinopse
Tendo por base a Bíblia e o testemunho de casais cristãos, o livro
apresenta reflexões que ajudam a entender o sentido do matrimônio. O
propósito é auxiliar as famílias a escutar o apelo do Senhor para serem
suas testemunhas, santificando a sociedade e a si mesmas.

Coleção Sacramentos
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534919753

O ministério dos presbíteros-epíscopos
na Igreja do Novo Testamento
Pe. Antonio José de Almeida
Sinopse
O presente estudo propõe-se a investigar a origem do ministério
episcopal e presbiteral, na medida em que se faz observável
nos escritos do Novo Testamento. Depois de breve introdução
metodológica, recolhem-se sinteticamente as principais informações
do Novo Testamento sobre os ministérios eclesiais, em sua totalidade,
diversidade e unidade.

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 152

Cód.: 9788534918930
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A missa me dá tédio
Diálogos com jovens

Javier M. Suescun
Sinopse
Há cada vez menos jovens nas eucaristias. São jovens que participam
de grupos em suas paróquias, animadores da fé de crianças ou grupos
de confirmação que se manifestam cristãos, mas que se entediam na
missa. Este livro procura responder às perguntas mais comuns que eles
formulam sobre a Eucaristia.

Coleção Juventude
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534920209

Mistérios do terço
Claudiano Avelino dos Santos, S.S.P.
Sinopse
As belas ilustrações de Sidney Matias aliadas à agradável linguagem do
padre paulino Claudiano Avelino dos Santos fazem deste livro material
indispensável para o fiel que deseja conhecer um pouco mais sobre
o rosário. Num primeiro momento, o autor explica a importância
dessa oração tradicional da Igreja, que nos ajuda a contemplar alguns
elementos de nossa fé. Em seguida ele apresenta os cinco mistérios
a serem rezados conforme o dia da semana, seguidos sempre de uma
sugestão de leitura bíblica.
Avulso
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534931403

Narrativas bíblicas para grupos
Para ler, dialogar e trabalhar

Otilia Oviedo
Sinopse
A Bíblia é fonte inesgotável de recursos e de ensinamentos aplicáveis
à vida cotidiana. Algumas das narrativas mais conhecidas do Antigo e
do Novo Testamento — que são os pontos mais destacados da história
da salvação e da mensagem cristã — apresentam-se nesta obra,
acompanhadas de grande variedade de recursos didáticos e pedagógicos
que permite aos grupos de jovens e de formação seu conhecimento e
aprofundamento, para poderem assim extrair todos os frutos da Escritura.
Coleção Juventude
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 232

Cód.: 9788534925235
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No caminho da palavra
Pe. Fábio Gleiser Vieira Silva
Sinopse
Em resposta ao apelo dos bispos no Sínodo da Palavra, este livro é uma
proposta adequada da Lectio Divina, numa linguagem simples e ao
alcance das pessoas de todos os níveis, 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.

Avulso
Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 280

Cód.: 9788534931076

Nos passos de Maria*
Luiz Alexandre Solano Rossi

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Avulso

Nossa Senhora visita sua família
Ernesto N. Roman
Sinopse
A visita da capelinha ou imagem de Nossa Senhora de casa em casa é um
modo que a Igreja usa para as famílias se encontrarem e, unidas, rezarem à
mãe de Deus. A oração em família é ainda o meio mais eficaz para preservar
a união familiar e celebrar os momentos de alegria e dificuldade.

Avulso
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 40

Cód.: 9788534901758
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Novena ao Menino Jesus de Praga
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse
Uma das mais conhecidas devoções à infância de Jesus é a do Menino
Jesus de Praga. Surgida em 1628 na República Tcheca, ela encontra hoje a
simpatia de muitas comunidades eclesiais no Brasil. Esta novena nos ajuda
a ter um encontro vivo com Jesus a partir da contemplação dos mistérios
de sua infância.

Novenas
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534926324

Nulidade matrimonial

Como saber se o casamento religioso foi nulo e como pedir
à Igreja a declaração de sua nulidade

Ernesto N. Roman
Sinopse
Muitos casais, após algum tempo de convivência matrimonial, decidiram,
com grande sofrimento de ambos os lados, se separar, por motivos
variados, anulando, assim, o enlace. Entretanto, sempre existe a
possibilidade do recomeço. A partir deste trabalho, simples e acessível, o
autor explica que essa possibilidade é bastante viável. Basta que os casais
se entreguem a Deus.

Avulso
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 104

Cód.: 9788534913799

A ordem sacerdotal para o povo
Ernesto N. Roman
Sinopse
Como surgiu o sacerdócio? Por que as mulheres não podem ser
ordenadas? Por que os padres não se casam? Qual é a função do
sacerdote? A presente obra procura expor alguns aspectos do sacerdócio
e sua nobre missão, realçando a responsabilidade de cada cristão, no
sentido de se interessar em promover as vocações sacerdotais por meio
da palavra, mas, principalmente, por meio da oração.

Coleção Sacramentos
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534918862
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Orientações para os conselhos pastorais
Dom Eurico dos Santos Veloso
Sinopse
Para melhor conhecimento, funcionamento e eficiência dos Conselhos
Paroquiais e Diocesanos, oferecemos este opúsculo. Nele temos
orientações que muito ajudarão seus membros a obter uma consciência
mais profunda do “ser IGREJA” e de sua corresponsável pertença, numa
Comunidade Eclesial adulta, madura, responsável.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534920070

Ouvir e proclamar a palavra:
seguir Jesus no caminho (nº 91)

A catequese sob a inspiração da Dei Verbum

CNBB
Sinopse
O estudo traz o essencial do VIII Encontro Nacional de Animação Bíblico-Catequética, realizado em outubro de 2005, em Belo Horizonte, MG. O
encontro enfocou a celebração dos 40 anos da constituição dogmática
Dei Verbum e sua influência decisiva na renovação da Igreja e da
catequese, incentivando a formação bíblica dos agentes de pastoral e
catequistas de modo sistemático, para que possam apresentar a Palavra
de Deus de modo significativo aos anseios dos adultos de hoje.
Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 142

Cód.: 9788534924931

Padres para amanhã

Uma proposta para comunidades sem Eucaristia

Dom Fritz Lobinger
Sinopse
Padres para amanhã aborda uma grande questão, que precisa ser olhada
com muito equilíbrio, ponderação, sabedoria e abertura de espírito:
quais são os padres de que nossas comunidades precisam?

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 208

Cód.: 9788534927291
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Pais melhores em cinco momentos
Luis Mesa
Sinopse
Pais e filhos recebem a titularidade no mesmo dia, porém nenhum deles
fez curso para exercer sua profissão. O filho não tem idade, só tempo;
os pais têm idade, porém não têm tempo. Quando compreendermos
que, como disse Michael Levine, “ter filhos não transforma ninguém
em pai, do mesmo modo que ter um piano não faz de nós pianistas” e
que os filhos têm mais necessidade de modelos do que de críticos, esta
sociedade poderá mudar. Este livro quer ser o veículo para cumprir o
objetivo da maioria dos progenitores: ser pais melhores.
Coleção Família
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534931519

Partilhas da África
Pe. Camilo Pauletti e Pe. Fabiano Dalcim
Sinopse
“No pensamento de muitos, a África é um lugar de animais selvagens,
grandes matas, povo primitivo, continente negro, pobre, culturas atrasadas,
gente longe da realidade moderna. (...) A África é o berço da humanidade.”
Partilhas da África apresenta algumas histórias, fatos, impressões, relatos
e reflexões sentidas e vividas junto ao povo africano (Moçambique) pelos
padres missionários Camilo e Fabiano. Compartilhe esta experiência de vida
por meio das histórias e das fotografias que este livro traz.
Coleção Vida Nova
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534929516

Pastoral do dízimo (nº 8)
CNBB

Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 128

Sinopse
A discussão em torno do restabelecimento do sistema do dízimo no Brasil
tem se tornado cada vez mais frequente no decorrer dos últimos anos.
Por toda a parte o problema tem sido levantado. É evidente, todavia,
que tal restabelecimento traz consigo consequências importantes,
sobretudo se considerarmos as diferenças regionais em um país
como o Brasil. Daí a necessidade de estudos que esclareçam todas as
implicações pastorais de tal decisão. O presente volume da coleção
“Estudos da CNBB” traz a reedição dos subsídios elaborados no biênio
1971/1972, os quais pretendem auxiliar as Igrejas particulares e os
regionais na obtenção da meta proposta.

Cód.: 9788534906265
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Pastoral familiar no Brasil (nº 65)
CNBB
Sinopse
Este estudo pretende apresentar elementos básicos que dinamizam a
estruturação da Pastoral Familiar nas dioceses e paróquias do Brasil. São
orientações que tratam dos principais temas que compõem o itinerário
de formação e evangelização permanentes da família, direcionando a
formação dos agentes de pastoral.

Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534901192

Por uma Igreja do reino

Novas práticas para reconduzir o cristianismo ao essencial

Adriano Sella
Sinopse
“Menos mestres, mais testemunhas.” Eis uma das pistas que o autor deste
livro sugere, com a preocupação de promover a renovação para uma vida
cristã cada vez mais autêntica. Das reflexões aqui presentes nasceu um
percurso em que o leitor, passo a passo, é colocado diante da realidade
eclesial de hoje, sentindo-se estimulado a dar sua contribuição para a
renovação da mensagem.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 240

Cód.: 9788534931779

Prazer sexual na vida conjugal
Gerson Abarca Silva
Sinopse
Este livro oferece alternativas para a resolução da questão sexual
na vida a dois, tornando acessíveis reflexões que muitas vezes ficam
restritas aos profissionais da medicina e da psicologia. Os casais
encontrarão aqui pistas para o fortalecimento ou para o reencontro
do vínculo amoroso.

Coleção Família 2000
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 152

Cód.: 9788534917186
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Preparar o casamento
Arquidiocese de Vitória
Sinopse
Por meio de dez encontros, este livro tem o objetivo de ajudar os casais de
namorados, de noivos e mesmo os casados a refletirem juntos sobre a vida a
dois e a maturidade afetiva necessária para o estreitamento dos laços.

Avulso
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534904582

Presbíteros do Brasil

Construindo história — Instrumentos preparatórios
aos encontros nacionais de presbíteros

Comissão Nacional de Presbíteros
Sinopse
Redigidos em épocas e contextos diferentes, por autores diferentes,
quase sempre em mutirão, os caminhos e a vida do presbítero falam em
sua essência do que é perene em sua vida, sem desmerecer o contexto
existencial pelo qual está passando a sociedade civil e a Igreja.

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 496

Cód.: 9788534918732

Qual o sentido da vocação e da missão?
José Lisboa Moreira de Oliveira
Sinopse
O autor mostra que somos portadores de uma vocação específica, além
de nos fazer enxergar a dimensão vocacional da ação evangelizadora
da Igreja. Essa certeza de que a Igreja é a assembleia dos chamados
nos oferece a motivação para vivermos mais intensamente o nosso
compromisso batismal.

Coleção Questões Fundamentais
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534925112
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Quando é possível decretar a nulidade
de um matrimônio?
Edson Luiz Sampel
Sinopse
Ao largo da atividade como advogado no Tribunal Eclesiástico de São Paulo,
o autor contemplou muitos semblantes pesarosos que se desanuviaram ao
ser-lhes concedida uma sentença de nulidade do matrimônio. Existe muita
gente que enveredou por um casamento nulo e não tem consciência disso.
Este livro quer ajudar essas pessoas a esclarecer algumas situações que
podem caracterizar a nulidade matrimonial.

Avulso
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534912501

O que é crer?

A fé contada aos jovens

José Miguel Núñez
Sinopse
Crer é simplesmente não desviar o olhar do Mestre quando este se cruza
com o nosso. Crer é dar o coração ao Deus da vida, que, em Jesus Cristo,
nos amou com imenso afeto. Estas páginas — dirigidas a jovens que
encaram a vida com profundidade e procuram caminhar apostando com
intensidade num compromisso com as pessoas e a realidade — ajudarão a
responder às perguntas mais profundas acerca da fé.

Coleção Juventude
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534925228

O que Maria tem a dizer às mães de hoje
Afonso Murad
Sinopse
Livro que traz o discurso teológico-existencial sobre a maternidade de
Maria. Com a ajuda de algumas ciências humanas, o autor se pergunta: em
que consiste ser mãe? Como Maria exercitou sua missão de mãe? O que a
maternidade de Maria diz também para os homens e mulheres de hoje?

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534909426
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Questões de bioética (nº 98)
CNBB
Sinopse
Nos últimos anos, o desenvolvimento das novas biotecnologias e
os debates em torno de temas como a utilização de células-tronco
embrionárias, eutanásia e aborto fizeram com que estudiosos católicos de
diversas áreas se reunissem para abordar, a partir de um diálogo franco
com a ciência, a problemática emergente. Este estudo estimula debates e
reflexões no âmbito da Bioética.

Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534932202

A reconciliação para o povo
Ernesto N. Roman
Sinopse
Deus é amor e misericórdia. Deus sabia que os seres humanos eram
fracos. Que depois do batismo facilmente poderiam pecar. Por
isso, Jesus instituiu um meio que pudesse reconciliá-los com ele: o
sacramento da Reconciliação ou da Penitência. Este livro recorda o
grande amor de Jesus para com os pecadores, oferece possibilidade de
melhor compreensão do sacramento da Penitência, sua história, doutrina
e sentido e esclarece algumas dúvidas sobre esse sacramento.
Coleção Sacramentos
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534918763

Reconstruindo a esperança

Como planejar a ação da Igreja em tempos de mudança

Agenor Brighenti
Sinopse
Num texto claro e direto, o autor passa em revista as diversas etapas do
itinerário do planejamento na ação da Igreja, faz uma caracterização
das diferentes metodologias utilizadas hoje na projeção da ação
da pastoral e dá indicações precisas em vista de um processo de
planejamento eficaz em tempos de mudança.

Coleção Pastoral e Esperança
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534916196
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Regra pastoral*
São Gregório Magno

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Coleção Patrística

Reinventar o matrimônio
Louis Evely
Sinopse
Mais uma vez, Louis Evely, com uma lógica implacável, incita a
considerar o engajamento conjugal com a mesma seriedade com que
se considera a fé em Deus. Ninguém pode negar que, em nossa época,
o casamento passa por uma crise. Este livro, tão encarnado quanto
espiritual, lança luz sobre os obstáculos que espreitam todos aqueles
que podem adormecer sob a rotina quotidiana. O tom do autor, vigoroso
e cheio de humor, saberá despertar os esposos e lembrar-lhes que “a
única fidelidade do matrimônio é conservarem-se vivos”.
Coleção Sementes
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534911313

Os sacramentos para o povo
Ernesto N. Roman
Sinopse
Esta obra pretende facilitar o conhecimento dos grandes sinais da graça
de Deus: os sacramentos. O objetivo do autor é explicar o assunto de
maneira simples e facilmente compreensível, aproximando do povo aquilo
que os estudiosos, às vezes, abordam de maneira um tanto complicada.
No entanto, mais do que catequese, pe. Ernesto busca entusiasmar o
leitor para que ele experimente e viva em plenitude os sacramentos.

Coleção Sacramentos
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 56

Cód.: 9788534917742
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As sete chaves do dízimo
Segredo a ser descoberto

Pe. Jerônimo Gasques
Sinopse
O dízimo é um caminho que se aprende fazendo a experiência em
conjunto, nem sempre fácil, pelos obstáculos que surgem e pela
dificuldade de reflexão e entendimento. As chaves significam segredos
escondidos que podem ser revelados, remetendo a portas que podem ser
abertas quando se confia na verdadeira Palavra de Deus, que jamais falha.

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534928748

Sexualidade e crescimento
na vida sacerdotal e religiosa
José Luis Martinéz
Sinopse
Torna-se necessário refletir sobre a vida religiosa e sacerdotal em toda
a sua amplitude, e também sobre as áreas que tradicionalmente têm
sido ignoradas, deixadas de lado ou consideradas intocáveis. Felizmente
os últimos documentos da Igreja referentes à vida religiosa e à vida do
presbítero abordam o lado propriamente humano, o qual, a duras penas,
vem conseguindo ressurgir.

Coleção Temas da Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534915854

Solidários na doença

Subsídios para os doentes e agentes de pastoral da saúde

Leocir Pessini
Sinopse
O livro reúne as orações e reflexões mais populares utilizadas no
trabalho pastoral, para ler e rezar com e pelo doente, e também é
um instrumento válido para quem trabalha na área da saúde, como
profissional e/ou agente de pastoral. Reflexões, orações que tocam no
coração da vida humana e alguns salmos que ensinam como se comunicar
com Deus a partir de uma profunda honestidade em relação à condição
humana são os métodos de trabalho empregados pelo autor.
Avulso
Formato: 11 cm x 17 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534902298
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Um tesouro em vasos de argila

Instrumento para uma reflexão ecumênica sobre a hermenêutica
Conselho Mundial de Igrejas, Comissão de Fé e Constituição e CONIC
Sinopse
Um documento sobre a hermenêutica era esperado há muito tempo. O
Conselho Mundial de Igrejas incentiva a reflexão sobre o tema por meio
deste instrumento, fruto do trabalho da Comissão de Fé e Constituição.
O CONIC, no esforço de intensificar a ação na perspectiva de um
viver ecumênico sempre mais efetivo e profundo, particularmente
enriquecido, oferece aos líderes das Igrejas, do movimento ecumênico e
a todos os interessados no tema a presente tradução.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534917483

Vaticano II

40 anos depois

A. Lorscheider, J. B. Libanio, J. Comblin, J. M. Vigil e
J. O. Beozzo

Sinopse
O Concílio Ecumênico Vaticano II constitui um grande marco na vida da
Igreja, pois insistiu em abrir caminhos para a valorização da comunhão,
participação e partilha na Igreja, bem como em sua inserção na
sociedade por meio do diálogo e do serviço.

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 92

Cód.: 9788534923675

Via-sacra (folheto)
Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima (org.)
Sinopse
A Via-Sacra é o trajeto seguido por Jesus carregando sua pesada cruz,
desde o Pretório (Tribunal) de Pôncio Pilatos até o Monte Calvário, em
Jerusalém. Tal exercício é muito comum no tempo litúrgico da Quaresma.
Este ritual, enriquecido pelo presente folheto, estimula o fiel a percorrer,
assim como Cristo, as estações que recriam os momentos desde a sua
condenação à morte até o seu sepultamento (14ª estação) ou a sua
ressurreição (15ª estação), fazendo paradas para meditar ou rezar.
Avulso
Formato: 11 cm x 21 cm
Páginas: 8

Cód.: 7891210009586
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Vida religiosa

Da convivência à fraternidade

Giuseppe Colombero
Sinopse
O que se chama de clima ou ambiente comunitário tem uma grande influência
sobre o ânimo dos membros de uma família religiosa, fazendo com que se
sintam felizes ou infelizes, satisfeitos ou desiludidos. O livro tem suas bases
sobre esse registro simplesmente humano, mostrando o que é possível fazer
para vivermos melhor, juntos, numa sociedade mais fraterna.

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534920865

Visita aos enfermos

Guia prático para ministros da sagrada comunhão

Pe. Luiz Miguel Duarte
Sinopse
Preparado para Ministros(as) Extraordinários(as) da Sagrada Comunhão,
este livro apresenta três modelos de celebração para a comunhão do
doente, em casa ou no hospital. Além disso, traz noções sobre a Eucaristia
e o significado de algumas expressões frequentes no texto. No final,
sugerem-se vários cantos para animar a visita ao enfermo.

Coleção Liturgia, festa do povo
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 36

Cód.: 9788534930567

Viver com Maria
Luiz Alexandre Solano Rossi
Sinopse
Este livro é fruto de uma amadurecida meditação cristã sobre as coisas
da vida, enquanto iluminadas pela figura ímpar da Mãe de Jesus. Nele,
o autor mostra, com eficácia, a maravilhosa luz interior que dimana
da existência quando a mesma é projetada sobre a figura luminosa da
Virgem. É sobretudo o cotidiano que ganha, assim, leveza e esplendor.

Coleção Temas Marianos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534930321
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Convite para servir

Pe. José Dias Goulart
Sinopse
A proposta deste livro é mostrar que a liberdade na escolha da vocação
faz do serviço uma espontânea entrega de si. Mil maneiras há de se
doar. Existe uma variedade sem fim de caminhos para servir ao próximo,
porque todos somos convidados a servir aos outros, cada qual seguindo o
rumo que a palavra de Deus nos indica. Cumprindo esse ministério, será
possível sentir que os caminhos da vida estão todos dentro de nós.

Coleção Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 256

Cód.: 9788534920452

Às voltas com o sexo
Guia para não se perder

Jesús Sastre e Fernando Nieto
Sinopse
Existem muitos livros que tratam sobre o tema “sexo”, porém muitos são
reducionistas em seu enfoque, têm um tom demasiadamente descontraído
ou se complicam em excesso com uma linguagem científica. O que esta obra
oferece é um guia para não se perder, um instrumento informativo e ao
mesmo tempo formativo, para ler e comentar, que expõe ao leitor, de maneira
breve e coerente, a visão da sexualidade baseada no humanismo cristão.

Coleção Juventude
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 184

Cód.: 9788534926591

57

catalogo_pastoral.indd 57

8/5/10 3:50:48 PM

>>

Pastoral

58

catalogo_pastoral.indd 58

8/5/10 3:50:49 PM

“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura” (Mc. 16,15). É
missão de todo cristão anunciar a Boa-Nova de Jesus Cristo. Primeiro, com
a vida. Depois, sim, com as palavras. A catequese, como disse o papa João
Paulo II, “é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual
compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral de
maneira orgânica e sistemática, com fim de os iniciar na plenitude da vida
cristã” (documento Catechesi Tradendae). No centro da catequese está Jesus
Cristo: Caminho, Verdade e Vida. Assim, a catequese deve fazer ecoar a
Palavra de Deus, para que todos tenham vida, e vida em plenitude.
(Cf. Jo. 10,10)

catequese
Apresentação
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Abra a porta

Cartilha do povo de Deus

VV.AA.
Sinopse

Avulso
Formato: 10,5 cm x 15,5 cm
Páginas: 528

Manual para as comunidades de base e para o povo simples, preparado pelas
equipes de pastoral das dioceses mineiras de Araçuaí, Divinópolis e Teófilo
Otoni. A primeira parte dá uma visão cristã da natureza, da vida (família,
trabalho, sofrimento etc.) e da história (grandes etapas da História da Salvação
e da Igreja, tendo no centro Jesus Cristo com sua Palavra, sua Redenção, seu
Espírito) em capítulos breves que terminam sempre com perguntas, um texto
bíblico e um canto. A segunda parte apresenta orações e cânticos. A terceira
oferece normas para vivenciar a fé na esperança, que leva a construir o Reino
em comunidade.

Cód.: 9788534900843

Adultos na fé (nº 12)

Pistas para a catequese com adultos

Diocese de Osasco
Sinopse
Este caderno trata de algumas considerações vitais para a prática do
exercício catequético e analisa, entre outros pontos, o fato de a catequese
ser centrada, geralmente, nas crianças e adolescentes e a necessidade de
fortalecer e impulsionar a catequese com adultos, fazendo dessa atividade
um processo de inicialização, de crescimento e de maturidade na fé.

Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 56

Cód.: 9788534918534

Advento e natal

54 perguntas e respostas sobre o ciclo do natal

Pe. José Bortolini
Sinopse
Quando começamos a nos preparar para o Natal? Quais os livros da Bíblia
mais lidos no Advento? O que representa a árvore de Natal? Por que se fala de
“Missa do galo”? Neste livro você encontrará essas e várias outras perguntas
comuns acerca do Ciclo do Natal, que se inicia com o primeiro domingo do
Advento e se encerra com a festa do Batismo do Senhor. Compreenderá seu
significado e sua riqueza, podendo assim celebrá-lo com mais entusiasmo. São
perguntas e respostas redigidas de forma clara e de fácil compreensão.
Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534924641
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Antigo Testamento

Uma história que fala de Deus e de seu povo

Diocese de Osasco
Sinopse
Este livro descreve a caminhada do Povo de Deus, desde o chamado de Abraão
até a vinda do Messias. Esta linha do tempo da História da Salvação se destina
aos jovens e catequistas de base, que, iniciando o estudo e a reflexão do
Antigo Testamento, poderão entender mais facilmente a caminhada do Povo
de Deus.

Avulso
Formato: 8 cm x 11 cm
Páginas: 28

Cód.: 9788534917476

Atualização para catequistas de crisma
Paulo Fernando Dalla-Déa
Sinopse
O mundo em que vivemos está passando por diversas transformações. A cada
quinze anos, a humanidade dobra os seus conhecimentos. Ficamos muitas
vezes admirados e sem saber o que pensar diante de tantas e tão rápidas
mudanças. Muitos de nós fomos criados e educados numa cultura muito
diferente da que estamos vivendo agora. Por isso, acolhendo o convite da
Santa Sé em estabelecer um diálogo entre fé e cultura atual, a obra propõe
reflexões sobre a realidade contemporânea para que se possa evangelizar
melhor crianças, jovens e adultos.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 20 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534912266

Batismo (nº 8)

Anúncio — Conversão — Compromisso

Diocese de Osasco
Sinopse
O presente caderno nos apresenta o que significa “ser batizado” dentro da
perspectiva histórica do batismo. Esse sacramento, como sinal da presença
de Cristo em nossa vida, exige compromisso de transformação, a qual começa
com a conversão de todo o nosso ser a Jesus Cristo, que, por sua vez, leva a
um compromisso permanente de transformação pessoal, comunitária e social.
Este subsídio auxilia a reflexão dos catequistas e ministros do batismo para
que as pessoas preparadas por eles para tão importante sacramento sejam,
também, levadas ao anúncio, à conversão e ao compromisso.
Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 13,5 cm x 20 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534910781
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A Bíblia na escola

Subsídio para pais e educadores

Wolfgang Gruen
Sinopse
O presente livro é um roteiro para a utilização permanente e para a
valorização da Bíblia nas escolas como instrumento de educação cristã. O
autor apresenta o Livro Sagrado como companheiro de viagem do professor
ou educador, companheiro capaz de vencer as dificuldades que ele encontra
no Ensino Religioso. A obra traz sugestões para o uso dos livros e passagens da
Bíblia de acordo com a idade dos alunos.

Avulso
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534911610

Bíblia

Livro da aliança — Êxodo 19-24

Carlos Mesters
Sinopse
O Livro da Aliança ocupa do capítulo 19 ao 24 do livro do Êxodo. A Aliança
é, no miolo do povo, a semente da Bíblia. Plantada no chão da vida daquele
grupo que saiu do Egito, a semente da Aliança foi lançando raízes profundas,
foi produzindo tronco e galhos, folhas e frutos. E junto com o povo, ao longo
da caminhada, nasceu e cresceu a Bíblia, que até hoje ilumina, alimenta o
povo no seu compromisso e dele cobra as exigências da Aliança. O Livro da
Aliança está na origem da organização do povo de Deus. Nele estão os Dez
Mandamentos e o Código da Aliança.
Coleção Por trás das palavras
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 40

Cód.: 9788534906678

Bíblia

Livro feito em mutirão

Carlos Mesters
Sinopse
Dividida em cinco capítulos que norteiam a leitura e a reflexão, a saber:
Bíblia: Palavra do Deus do povo e do povo de Deus; O longo mutirão do
povo de Deus; A semente da Bíblia escondida no chão da vida do povo; Jesus
trouxe a chave que nos abre o sentido da Bíblia e Um programa para nós,
a obra é ideal para compreender a riqueza da história do Livro Sagrado. Ao
final de cada exposição são propostas perguntas para aprofundar a reflexão e
discussão em grupo.
Coleção Por trás das palavras
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 40

Cód.: 9788534902861
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Caixa de surpresas

Criatividade para celebrações com crianças

Rogério Bellini e Fernando Barreto
Sinopse
A fim de tornar a liturgia e a catequese mais compreensíveis e próximas da
comunidade e com o intuito de levar o povo para mais próximo do altar e
colocar este altar bem próximo aos fiéis, este livro, simples e singelo, será
de extrema importância no trabalho catequético.

Coleção Catequese e Criatividade
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 32

Cód.: 9788534914925

Caminhando e crescendo I

Dimensão de personalização e descoberta do grupo

Arquidiocese de Pouso Alegre
Sinopse
No decorrer dos anos, a Pastoral da Juventude escutou os jovens a respeito
das dificuldades que encontram em manter o seu grupo unido e perseverante.
A partir disso, foi possível concluir que um dos motivos é a falta de material
apropriado para animar os encontros. Pensando em tais dificuldades, a
coordenação da Pastoral se dispôs a montar uma equipe e, em mutirão,
colaborar com o preparo deste material, cuja finalidade é contribuir para o
crescimento dos jovens que buscam formação séria e continuada.
Coleção Caminhando e Crescendo
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 56

Cód.: 9788534912822

Caminhando e crescendo II

Dimensão de integração comunitária

Arquidiocese de Pouso Alegre
Sinopse
Continuando com a alegria de servir os jovens, apresentada no primeiro
volume desta obra, o presente material possui encontros que foram
montados visando a discussão de assuntos para ajudar no relacionamento
dos membros do grupo. Para que este caminhe bem, é fundamental que seus
membros estejam se relacionando harmoniosamente uns com os outros e com
a comunidade.

Coleção Caminhando e Crescendo
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534913614
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Caminhando e crescendo III
Dimensão teológica e espiritual

Arquidiocese de Pouso Alegre
Sinopse
O intuito deste livro é ajudar o jovem a perceber a ação de Deus no meio
de seu povo, principalmente do jovem sofrido em meio a tantos desafios do
cotidiano. Além disso, pretende ajudá-lo a ter uma espiritualidade própria
conforme seu jeito de ser, sua personalidade.

Coleção Caminhando e Crescendo
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534916004

Caminhando e crescendo IV

Dimensão de conscientização sociopolítica

Arquidiocese de Pouso Alegre
Sinopse
No quarto volume da coleção Caminhando e Crescendo são abordados alguns
pontos importantíssimos para os cristãos, como a consciência crítica, a
cidadania e a política. É possível transformar toda a realidade de sofrimento,
principalmente mediante o exercício da cidadania, usando o instrumento mais
eficiente possível: a política. Devemos viver num mundo verdadeiramente
justo e humano, como Jesus um dia sonhou.

Coleção Caminhando e Crescendo
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534918954

Caminhando e crescendo V

Dimensão de capacitação e compromisso

Arquidiocese de Pouso Alegre
Sinopse
Caminhar e crescer é um processo que todos nós conhecemos muito bem,
pois ele está intimamente ligado às nossas próprias vidas. O resultado natural
e esperado dessa caminhada rumo à maturidade é “produzir frutos”. Tendo
consciência desta dinâmica de vida, este último volume para a formação de
grupos tem como desafio ajudar os jovens a refletir, analisar e constatar se tal
processo está em consonância com seus respectivos projetos de vida.

Coleção Caminhando e Crescendo
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534930697
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Caminhos de encontro e descobertas
Dinâmicas e vivências

Sonia Biffi e Rosabel De Chiaro
Sinopse
O livro consiste num conjunto de dinâmicas e vivências que poderão
ser usadas em encontros, dias de formação ou grupos comunitários
de reflexão. Este caminho de dinâmicas e vivências tem levado as
comunidades ao alcance de objetivos básicos que são essenciais ao
desempenho comunitário, respondendo às propostas que a própria CNBB,
mediante a Pastoral Familiar, vem encaminhando aos agentes de pastorais.

Coleção Dinâmicas
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534912839

Catecismo da Bíblia
D. Paulo Lopes de Faria
Sinopse
Redigido e estruturado por Dom Paulo Lopes de Faria, arcebispo de
Diamantina, Minas Gerais, o presente livro traz quase cem perguntas e
respostas sobre a Bíblia. De forma bastante esclarecedora, o autor aborda as
principais dúvidas dos fiéis acerca do Livro Sagrado. A obra conta ainda com
algumas ilustrações (como mapas, imagens da Terra Santa etc.) que ajudam o
leitor a visualizar certos locais citados no Antigo e no Novo Testamento.

Coleção Por trás das palavras
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 32

Cód.: 9788534904261

Catecriando I (nº 3)

30 dinâmicas de grupo para a catequese

Diocese de Osasco
Sinopse
Este trabalho do Centro Catequético de Osasco é realmente um incentivo
à criatividade exuberante dos catequistas, no sentido de abrir caminho na
efetiva e alegre conquista dos catequizandos para o anúncio do conteúdo
bíblico-catequético. As dinâmicas usadas são instrumentos que agilizam o
funcionamento e o crescimento dos grupos, bem como o planejamento e a
avaliação das atividades propostas.

Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534903042
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Catequese com adultos e catecumenato
História e proposta

Irmão Nery, F.S.C
Sinopse
Irmão Nery, conhecido em nossa Igreja por sua dedicação à catequese,
apresenta neste trabalho os elementos básicos do catecumenato ao longo
da história, como uma das iniciativas mais ricas da Igreja para o processo de
iniciação cristã, sobretudo nos séculos III e IV. Seu objetivo é oferecer a essa
importante instituição argumentos e motivações para o restabelecimento
do catecumenato como itinerário privilegiado para a renovação dos fiéis e,
portanto, da própria Igreja.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534917735

Catequese com humor
Miguel Lucas
Sinopse
Para que o educando seja cativado, é preciso que o ensino seja ministrado
com muito amor e alegria. Ciente disso, o autor emprega neste livro uma
pedagogia que instrui e satisfaz, além de apresentar diversos temas do
Catecismo da Igreja Católica.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534930758

Catequese e liturgia

Duas faces do mesmo Mistério — Reflexões e sugestões
para a interação entre catequese e liturgia

Vanildo de Paiva
Sinopse
Catequese e liturgia pretende mostrar como a interação entre catequese
e liturgia se dá, na teoria e na vivência diária. Para isso, percorremos um
itinerário bastante lógico e interessante: dos costumes judaicos, origem
e herança do cristianismo até as práticas atuais, sobretudo no campo
catequético. Devemos escutar atentamente o convite que nos é feito para
olharmos o que é essencial em nossa vida cristã, focando a centralidade da
experiência do Ressuscitado como fonte de vida nova.
Coleção Catequese
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 144

Cód.: 9788534928120
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Catequese em mutirão

Livro de apoio para catequistas/Evangelhos dominicais —
Ano A

Arquidiocese de São Paulo — Região Belém
Sinopse
A vida da comunidade eclesial está concentrada no trabalho catequético
realizado com responsabilidade por catequistas leigos, especialmente na
iniciação das crianças para a primeira adesão a Jesus Cristo. Os roteiros são
apoios para uma leitura bíblica bem costurada com a vida do povo.

Coleção Catequese em Mutirão
Formato: 18,5 cm x 26,5 cm
Páginas: 140

Cód.: 9788534913669

Catequese em mutirão

Livro de apoio para catequistas/Evangelhos dominicais —
Ano B

Arquidiocese de São Paulo — Região Belém
Sinopse
Elaborado pelos responsáveis da catequese da Região Episcopal Belém (da
Arquidiocese de São Paulo) à época de seu lançamento, este é o terceiro
volume da série “Catequese em Mutirão”. Utilizando o método VER, JULGAR,
AGIR e CELEBRAR, a obra traz roteiros completos de catequese, com base nos
evangelhos dominicais do ano litúrgico B. Com roteiros anexos, proporciona
também a abordagem de solenidades e festas da Igreja, tais como a Festa de
São Pedro e São Paulo, Finados, Assunção de Nossa Senhora e outras.
Coleção Catequese em Mutirão
Formato: 18,5 cm x 26,5 cm
Páginas: 152

Cód.: 9788534915946

Catequese em mutirão

Livro de apoio para catequistas — Ano C

Arquidiocese de São Paulo — Região Belém
Sinopse
Catequese em mutirão parece seguir o exemplo e a caminhada do próprio
Jesus ao apresentar a Boa-Nova. Com a catequese do Mestre, ela parte das
realidades concretas vividas pelos ouvintes, levando-os a aprofundar e a
realizar no seu dia a dia a mensagem captada.

Coleção Catequese em Mutirão
Formato: 18,5 cm x 26,5 cm
Páginas: 144

Cód.: 9788534911108
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Catequese hoje

Novas ideias para evangelizar no terceiro milênio

Equipe do ECOando
Sinopse
Este livro nasceu de uma conversa sobre a catequese, da qual tomaram parte
pessoas que amam Deus, seu povo e sua Palavra. Esta conversa transformouse em textos publicados no folheto O DOMINGO, os quais estão reunidos em
um volume, organizados de acordo com diversas temáticas. É livro útil tanto
para a leitura individual como para a discussão na formação de catequistas
ou na catequese.

Coleção Catequese
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534920261

Catequese junto à pessoa com deficiência
mental
Ana Shirlei P. Vinhal e Lucy Ângela C. Freitas
Sinopse

Coleção Catequese
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 96

Catequese junto à pessoa com deficiência mental é um trabalho que
abrange uma caminhada de muitos anos de catequese junto às pessoas com
deficiência. As autoras pretendem apresentar este livro aos catequistas
e às pessoas em geral, material em que é registrado, com linguagem
simples, o detalhamento da trajetória desse trabalho, o modo de construir
essa catequese, o seu dia a dia, o planejamento, as sugestões e o modo
de avaliá-la. No final, há alguns anexos que facilitarão a busca de outras
informações importantes, para que seja possível dar alguns passos rumo à
catequese inclusiva.

Cód.: 9788534929356

Catequistas para a catequese com adultos (nº 94)
Processo formativo

CNBB
Sinopse
Na tentativa de elucidar melhor a questão da catequese com adultos e reunir
ricas experiências em nível nacional, a CNBB organizou um seminário sobre a
formação de catequistas para a catequese com adultos, cujas conclusões são
aqui apresentadas. O texto quer prestar um serviço e aprofundar a reflexão a
respeito da prática de nossas comunidades cristãs.

Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534928991
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Com adultos, catequese adulta (nº 80)
Crescer rumo à maturidade em Cristo (Ef 4,13)

CNBB
Sinopse
Texto-base elaborado por ocasião da Segunda Semana Brasileira de
Catequese, que chamou a atenção para a realidade do adulto como
interlocutor e destinatário privilegiado da educação na fé. É um subsídio
para o estudo pessoal ou comunitário.

Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534917872

Como trabalhar em grupo

Introdução à dinâmica de grupos

Juan Manuel Contreras
Sinopse

Coleção Dinâmicas
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 136

Um grupo humano é capaz de transformar por si só o ambiente em que vive e
age, contribuindo para o desenvolvimento comum mediante a formulação de
propostas de trabalho, a implementação de ações para a intervenção social
ou a criação de recursos educativos. Para todos os formadores, agentes
sociais e animadores socioculturais, para o voluntariado social e para todos
os que trabalham com equipes de pessoas, tanto no campo da adolescência
como no formativo ou no lazer, este livro é uma ajuda para obter, por
intermédio da criatividade e da observação metódica, o máximo rendimento
da atuação em grupo.

Cód.: 9788534913997

Compêndio do catecismo da Igreja católica
VV.AA.
Sinopse
O objetivo do Compêndio é proporcionar aos católicos e outras pessoas
interessadas uma explicação clara e direta da doutrina da fé católica, sem
entrar em discussões ou exposições teológicas.“Para os espíritos sedentos de
mais conhecimentos depois de ouvir da Igreja a explicação essencial sobre
aquilo que ela ensina e em que crê, fica aberto o caminho para a leitura dos
escritos teológicos especializados.”
(Dom Odilo Pedro Scherer)
Avulso
Formato: 17 cm x 24,5 cm
Coedição: Edições Loyola
Páginas: 192

Cód.: 9788515031221
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Compêndio do Catecismo da Igreja Católica (bolso)
VV.AA.
Sinopse
O objetivo do Compêndio é proporcionar aos católicos e outras pessoas
interessadas uma explicação clara e direta da doutrina da fé católica, sem
entrar em discussões ou exposições teológicas.“Para os espíritos sedentos de
mais conhecimentos depois de ouvir da Igreja a explicação essencial sobre
aquilo que ela ensina e em que crê, fica aberto o caminho para a leitura dos
escritos teológicos especializados.”
(Dom Odilo Pedro Scherer)
Avulso
Formato: 12 cm x 17 cm
Coedição: Edições Loyola
Páginas: 208

Cód.: 9788515031252

Comunicat (nº 11)

Propostas para uma catequese acolhedora e comunicativa

Diocese de Osasco
Sinopse
Este caderno catequético aborda os seguintes temas: a catequese e o
processo da comunicação, a comunicação na catequese e os métodos de
acolhida e, por fim, a comunicação grupal. Comunicar é uma exigência
da vida em sociedade, é uma arte, é o processo que resulta de um
aprendizado, exigindo técnica, habilidade, talento, esforço e doação de si.
Este subsídio quer motivar os catequistas ao treinamento de acolhimento
e de comunicação, lembrando que a função da catequese é promover a
comunicação entre Deus e a humanidade e das pessoas entre si.
Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534915137

Conhecendo Jesus

Encontros com crianças de 5 a 7 anos — Pré-evangelização 1

Pe. Orione Silva e Solange Maria do Carmo
Sinopse
Este livro oferece subsídios a serem usados pelos catequistas, adequados
para as diversas idades, levando em consideração as características,
interesses, dúvidas e necessidades de cada fase da vida. Acompanhada de
um CD com cantos que correspondem aos temas tratados em cada livro, a
obra é muito recomendada para a dinamização dos encontros.

Coleção Catequese Permanente
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534928137
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Conversando sobre o batismo
Aprendendo juntos

Roberto Girola (org.)
Sinopse
Cinco encontros, em clima de oração e discernimento, sobre o significado do
batismo. Cada um deles traz um diálogo entre os participantes, nascido das
experiências da vida; um questionário para debate em grupo; um texto do
evangelho e, por fim, uma oração final. O método desperta para o valor do
processo ligado à vida humana, que necessita diariamente de alimento para
se manter.

Coleção Celebrações Populares
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 32

Cód.: 9788534905671

Creio em Deus Pai
J. B. Libanio
Sinopse
Partindo da fé professada no símbolo niceno-constantinopolitano, este
livro apresenta, numa forma concisa e dinâmica, os principais elementos
referentes à primeira pessoa da Santíssima Trindade — Deus, Pai onipotente,
criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.

Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534926874

Creio em Jesus Cristo
J. B. Libanio
Sinopse
Partindo da fé professada no símbolo niceno-constantinopolitano, este
livro apresenta, numa forma concisa e dinâmica, os principais elementos
referentes à segunda pessoa da Santíssima Trindade — nosso Senhor Jesus
Cristo, Filho de Deus. As perguntas e respostas encontradas no decorrer da
leitura permitem melhor compreensão dos fundamentos da fé.

Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534926881
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Creio na comunhão dos santos
Antônio S. Bogaz e João Henrique Hansen
Sinopse
Em nossas comunidades, convivemos diariamente com fiéis maravilhosos
que vivem a santidade. Muitos de nossos irmãos partiram e esperam pela
glorificação dos justos. Somos uma família que vive em unidade com o
grande Santo, Jesus Cristo. A Comunhão dos Santos faz parte de nossa
profissão de fé.

Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534928236

Creio na Igreja católica
Cleto Caliman
Sinopse
Rezamos no Símbolo Apostólico, todos os domingos e dias de festa: “Creio
na Igreja Católica...”. No símbolo niceno-constantinopolitano, a fórmula é
mais estendida: “Creio (...) na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica”.
Nós, cristãos, no entanto, nem sempre estamos de acordo neste ponto de
nossa fé, pois as diferenças são muitas. A Igreja de Cristo está dividida em
confissões. Cada grupo se diz Igreja. O que então devemos compreender por
Igreja para sermos realmente discípulos e missionários de Jesus Cristo?
Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534927864

Creio na remissão dos pecados
Antônio S. Bogaz e Ivanir Signorini
Sinopse
Nas questões tratadas neste livro, são contempladas as diversas realidades
do pecado, os caminhos da conversão, as indulgências e o mistério da
reconciliação, que é a graça de Deus ofertada à sua Igreja. A remissão dos
pecados é uma das graças mais maravilhosas da fé cristã, o verdadeiro
caminho de nossa redenção.

Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534928243
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Creio na ressurreição dos mortos
Renold Blank
Sinopse
“Creio na ressurreição dos mortos”. Assim declaramos cada vez que rezamos
o Credo da nossa fé. Declaração importante, porque diz respeito a nós, ao
nosso destino, àquilo que acontece com cada um de nós, porque não há
ninguém que não passe pela experiência de morrer. Entretanto, a declaração
da fé volta-se para uma morte que não será a nossa última experiência.
Nós declaramos que, depois da nossa morte, haverá algo que chamamos de
ressurreição. E o que de fato entende-se por esse termo? Este livro procura
oferecer respostas claras às questões que giram em torno desse momento.
Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 56

Cód.: 9788534927871

Creio na vida eterna
Renold Blank
Sinopse
Será que conhecemos o significado daquilo que chamamos de “Vida
Eterna”? Será que estamos cientes da ousadia chocante e maravilhosa que
pronunciamos nessa pequena e tão profunda fórmula? Os nossos textos
sagrados dão muitos indícios sobre como devemos imaginar essa nova
maneira de ser, da qual dizem que Deus a deseja como destino final para
todos nós. E a nossa fé nos ajuda a manter a confiança ousada num Deus que,
de maneira ilimitada e plena, quer atrair aqueles que ama. É sobre essas
colocações que este livro deseja falar.
Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 56

Cód.: 9788534927888

Creio no Espírito Santo
J. B. Libanio
Sinopse
Partindo da fé professada no símbolo constantinopolitano, este livro
apresenta, numa forma concisa e dinâmica, os principais elementos
referentes à terceira pessoa da Santíssima Trindade — o Espírito Santo,
Senhor e vivificador, que interioriza em nós o mistério de Deus. O Espírito é o
mediador do coração para que creiamos e vivamos da fé.

Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534926898

73

catalogo_catequese.indd 73

8/5/10 3:51:55 PM

>>

Catequese

Deus é amor

Encontros com crianças de 8 a 11 anos — Evangelização
fundamental, módulo 1

Pe. Orione Silva e Solange Maria do Carmo
Sinopse

Coleção Catequese
Permanente
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 176

Depois do sucesso dos volumes voltados para a pré-evangelização, a coleção
Catequese Permanente apresenta o módulo 1, chamado evangelização
fundamental. Este é o momento de esmiuçar as principais experiências da
fé: a experiência de Deus — momento em que Ele é apresentado às crianças,
fazendo-as se sentirem motivadas a ir ao Seu encontro — e a experiência
do pecado — ponto em que o catequizando é desafiado a compreender os
mistérios da fraqueza humana. Seria de extrema valia, para enriquecer este
estudo, que o catequista tivesse acesso à carta do papa Bento XVI, intitulada
“Deus é amor”.

Cód.: 9788534930604

Dicionário de catequética
Vilma Maria Pedrosa e Maria Navarro
Sinopse
Esta obra, originalmente organizada para responder à demanda de estudos
catequéticos na Espanha e em países latino-americanos de língua espanhola,
chega ao público de língua portuguesa com algumas modificações, como o
acréscimo de verbetes que não constam na edição espanhola. Trata-se de um
instrumento de trabalho que nasceu para atender às necessidades das pessoas
que estão comprometidas com a reflexão sistemática sobre a catequese.

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 1.144

Cód.: 9788534921923

O Domingo com Jesus

Ano A (Em mangá — Para colorir)

Isaias Silva Pinto (org.)
Sinopse
Desenhar, colorir e pintar é uma atividade muito prazerosa que nos ajuda
a desenvolver as nossas capacidades. Conhecer a vida de Jesus é também
algo muito interessante e importante, já que ele veio ao mundo para trazer
o amor e salvar cada um de nós. Ao longo destas páginas, você entrará
em contato com algumas passagens da vida de Jesus, além de aprender
com seus ensinamentos. Com este livro será possível aliar as duas coisas:
conhecer mais sobre a vida de Jesus e colorir as bonitas histórias que ele
tem para nos contar.
Avulso
Formato: 20,5 cm x 27 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534926409
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ECOando (encadernado)

Formação interativa com catequistas

PAULUS
Sinopse
É um subsídio especialmente voltado para a formação das lideranças e
dos catequistas em geral. A cada número, o leitor tem nas mãos um tema
que é desenvolvido de forma atual, dinâmica e interativa. Este periódico,
apresentado com ricas ilustrações, é totalmente colorido. Aqui, as revistas
estão encadernadas, o que facilita a leitura e o manuseio.

Avulso
Formato: 19,5 cm x 27 cm
Páginas: 288

Cód.: 9780000003935

Ecumenismo

Conteúdo de catequese?

Therezinha Motta Lima da Cruz
Sinopse
Todos os catequistas da Igreja Católica devem tornar-se agentes qualificados
do Ecumenismo. No limiar do novo milênio, a Igreja busca a renovação que
a faça brilhar como sinal profético de unidade e de paz. O presente livro
busca fornecer informações aos catequistas sobre esse assunto, dirigindo-se
especificamente a eles.

Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 76

Cód.: 9788534908276

Educação da fé: Gênesis 1-11 (nº 2)

Formação de catequistas e catequese de adultos

Diocese de Osasco
Sinopse
Educação da fé: Gênesis 1-11 tem como objetivo dar alguma ajuda,
principalmente, à formação de catequese de adultos. Este subsídio não foi
elaborado para a catequese infantil, mas para aqueles catequistas e cristãos
que desejam aprofundar a fé e se colocam a serviço da Palavra, pelo anúncio e
pelo testemunho. Gênesis 1-11 nos fala do Deus da vida e nos ensina, por meio
da vida e da história dos homens, o caminho da felicidade e da santidade.

Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534902489
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Educação da fé:
Missão da família e da comunidade (nº 1)
Diocese de Osasco
Sinopse
Este caderno enfoca a busca do conhecimento na criança e como revelar
Deus aos catequizandos, sejam eles jovens, adultos ou crianças. Em forma de
caderno, o material não traz normas ou receitas, mas algumas reflexões que
poderão ajudar o crescimento da fé. Contém muitas ilustrações para serem
usadas em dinâmicas do tipo “fotolinguagem”, enriquecendo as reflexões
conforme a realidade de cada grupo.

Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 13,5 cm x 20,5 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534902496

Elementos de didática na catequese
Pe. Orione Silva e Solange Maria do Carmo
Sinopse
O objetivo deste livro é fornecer fundamentação básica para que os
catequistas compreendam a importância de uma nova didática para uma nova
catequese. Cada capítulo tratará de elementos que, certamente, já fazem
parte da vivência do catequista. As dicas trazidas, simples e acessíveis, são
importantes instrumentos para a renovação da metodologia catequética.

Coleção Catequese e Criatividade
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534921398

Em busca de uma catequese urbana
Desafio — Esperança — Compromisso

CNBB
Sinopse
O presente livro traz os resultados das pesquisas, as experiências
apresentadas e os principais estudos feitos a partir do III Salão de Catequese,
realizado de 7 a 10 de setembro de 1995. Esse encontro se propôs a oferecer
melhor compreensão do homem e da mulher da cidade, além de orientar
para o preparo do evangelizador e do catequista.

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534907545
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Em que Deus você acredita? (folheto)
Maria Paula Rodrigues
Sinopse
Este folheto nos mostra que há muitos “deuses” por trás do nosso jeito
de viver, e depende unicamente de nós optarmos por aquele que melhor
orienta o nosso modo de viver no dia a dia.

Coleção Catequese Popular
Formato: 10 cm x 22 cm
Páginas: 6

Cód.: 9788534919883

Encontros de catequese
Crisma

Maria Lúcia de Carvalho Pagnoncelli
Sinopse

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 160

Este livro é fruto de uma caminhada persistente e trabalhosa de uma leiga
anônima, dona de casa. É o espelho de uma vida dedicada à catequese na
Igreja. Lúcia, pedagoga por formação, esposa e mãe de três filhos, sentiu a
necessidade de sua paróquia. Foi chamada para ser catequista de crisma.
Abriu os olhos para a realidade, pesquisou nas fontes da Bíblia, Tradição e
Magistério, que iluminam a vida com a fé. Aproveitou seus conhecimentos
de pedagogia, aperfeiçoou dinâmicas e ofereceu este presente à Igreja.
Cabe a cada catequista saber aproveitá-lo conforme as necessidades da
comunidade eclesial em que vive.

Cód.: 9788534906760

Encontros para uma catequese com adultos
Subsídios catequéticos

Equipe de Catequese Regional Sul 1 — CNBB
Sinopse
A Equipe de Catequese do Regional Sul 1 — CNBB, após a Segunda Semana
de Catequese, cujo tema foi “Com adultos, catequese adulta”, percebeu
a urgência de preparar um subsídio que auxiliasse os(as) catequistas que
trabalham com adultos. Por isso, resolveu propor uma série de temas
que respondam às necessidades seja de quem ainda não fez a caminhada
de catequese para a iniciação cristã, seja para os adultos que queiram
aprofundar a própria fé.
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534923200
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Encontros que marcam

Dinâmicas, encontros, orações, exercícios, mensagens,
celebrações, reflexões

Canísio Mayer
Sinopse

Coleção Dinâmicas
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 464

Este livro quer ser uma ajuda para possibilitar a experiência com Deus,
com a vida, com a realidade, com a missão, consigo mesmo, com o perdão,
com a palavra, com o chamado e encontros na esperança. Trata-se de um
livro que pede envolvimento pessoal, que aconselha a participação ativa,
o mergulho, a dinamicidade, livro que quer marcar encontros. A obra
é composta por blocos ou capítulos, os quais trazem várias dinâmicas,
exercícios, textos, orações, mensagens. Contribuição para ajudar a criar
espaço de participação, de comunhão, de partilha das riquezas que cada
pessoa traz consigo. São mais de 120 subsídios que, certamente, irão marcar
seus encontros.

Cód.: 9788534918053

Encontros que marcam (vol. 1)

Dinâmicas e encontros com a realidade, o bem-estar,
a vida e a palavra

Canísio Mayer
Sinopse
Encontros que marcam (vol. 1) oferece variado número de subsídios para
grupos: dinâmicas, encontros, exercícios, mensagens, orações e textos.
Todas essas atividades são frutos da experiência do autor vivida com muitas
pessoas, grupos e lugares diferentes. Trata-se de um livro que aconselha a
participação ativa, o envolvimento pessoal e a dinamicidade.

Coleção Dinâmicas
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534922920

Encontros que marcam (vol. 2)

Dinâmicas e encontros com Jesus Cristo, a vocação,
a missão e consigo mesmo

Canísio Mayer
Sinopse
Encontros que marcam (vol. 2) é um livro que quer realmente marcar
encontros para os seus participantes. Para quem gosta de se conhecer mais,
viver mais profundamente, de estar em comunhão com os outros, de unir
esforços para fazer a vida acontecer no hoje da história, enfim, para quem
busca um encontro marcante com os outros e com Deus, este subsídio será
importante instrumental de ajuda.

Coleção Dinâmicas
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 192

Cód.: 9788534922937
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Encontros que marcam (vol. 3)

Encontros com o perdão, métodos de oração, a oração
e a esperança

Canísio Mayer
Sinopse
Este livro quer ser uma ajuda para possibilitar a experiência com Deus, com
a vida, com a realidade, com a missão, consigo mesmo, com o perdão, com a
palavra, com o chamado e encontros na esperança. Trata-se de um livro que
pede envolvimento pessoal, que aconselha a participação ativa, o mergulho, a
dinamicidade, livro que quer marcar encontros. A obra é composta por blocos
ou capítulos, os quais trazem várias dinâmicas, exercícios, textos, orações,
mensagens. Contribuição para ajudar a criar espaço de participação, de
comunhão, de partilha das riquezas que cada pessoa traz consigo.
Coleção Dinâmicas
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534922944

O Espírito Santo nos sustenta*
Pe. Orione Silva e Solange Maria do Carmo

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Coleção Catequese Permanente

Espiritualidade do catequista (nº 10)

Caminho, formação, vida na missão catequética

Diocese de Osasco
Sinopse
Este caderno vem ao encontro de uma grande necessidade do catequista:
proporcionar-lhe uma autêntica experiência de Deus Pai a partir da fé e
do seguimento de Jesus, sob o impulso do Espírito Santo. Este trabalho
do Centro Catequético da Diocese de Osasco quer ser um apoio para
todos aqueles que procuram pelo Deus que dá a vida, especialmente os
catequistas, cuja missão é conduzir o povo para a vida plena.

Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 40

Cód.: 9788534912815
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Fé e vida

Catecismo em perguntas e respostas

Pe. José Macke Filho
Sinopse
O presente livro retoma algumas das principais passagens do novo Catecismo
da Igreja Católica, em forma de perguntas e respostas. Destina-se
especialmente aos catequistas, trazendo indicações bíblicas, perguntas e
respostas, atitude de vida, texto de consulta e passagens do Catecismo.

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534904506

O fenômeno religioso (nº 7)

Ser católico no meio do pluralismo religioso

Diocese de Osasco
Sinopse

Coleção Cadernos
Catequéticos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 54

O sétimo caderno da coleção trata do fenômeno religioso, abrindo
excelentes perspectivas para os que se empenham em ser católicos no
meio do pluralismo religioso. Essa formação exige interesse e participação
dos catequistas no conhecimento de tais manifestações religiosas. Daí a
necessidade do estudo prático e das pesquisas em grupo a respeito dessas
manifestações, em âmbito local, para complementar e aprofundar o que
foi colocado neste livro. Trata-se de ótimo subsídio para a formação dos
catequistas perante as manifestações religiosas que marcam profundamente
a sociedade de hoje.

Cód.: 9788534908092

Formação contínua dos catequistas (nº 4)
Importância — Prioridade — Compromisso

Diocese de Osasco
Sinopse
Esta publicação é voltada para as equipes de coordenação que se destinam à
formação contínua dos catequistas nas comunidades, paróquias e dioceses.
Este livro poderá auxiliar as equipes de catequese de forma única. Nele
encontraremos a metodologia catequética, importante instrumento de
trabalho para os catequistas, além de pistas para a elaboração de programas
que levam à formação e ao crescimento da fé dos catequistas.

Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534903660
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Formação de catequistas (nº 59)
CNBB
Sinopse
Este estudo tem como destinatários aqueles que trabalham na formação
dos coordenadores de catequese e na formação dos catequistas, bem como
os que dirigem institutos e escolas de catequese em todos os níveis. De
modo geral, poderá orientar também os formadores dos demais agentes de
pastoral nas comunidades. Assim, esta proposta será ponto de referência
fundamental para qualquer formação pastoral.

Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534908542

Formação para coroinhas (vol. 1)
Pe. Luiz Miguel Duarte
Sinopse
Este livro é voltado principalmente para os meninos e meninas que desejam
servir ao altar. É útil também a qualquer pessoa que pretenda conhecer os
elementos básicos da liturgia cristã. Este curso está previsto para 20 encontros.
No final de cada um deles, o aluno(a) terá atividades ou tarefas para casa, com
o objetivo de ajudá-lo(a) a compreender melhor o tema apresentado.

Coleção Liturgia, festa do povo
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534920308

Formação para coroinhas (vol. 2)
Pe. Luiz Miguel Duarte
Sinopse
O segundo volume de Formação para coroinhas é útil não só para coroinhas,
mas também para ministros e ministras interessados em aprofundar a fé e
em conhecer mais os aspectos litúrgico-celebrativos dos mistérios cristãos.
Depois de oferecer orientações práticas de como realizar a procissão de
entrada, a incensação e a proclamação da Palavra, são desenvolvidos dois
temas fundamentais do ano litúrgico: a Páscoa e o Natal do Senhor, com os
respectivos tempos litúrgicos que os precedem: Quaresma e Advento.
Coleção Liturgia, festa do povo
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534929295
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Gênesis 1 a 11 na catequese
Inês Broshuis e Irmã Doazir da Rocha Campos
Sinopse
Este livro mostra como entender o gênero literário dos primeiros capítulos
da Bíblia e qual a mensagem rica e profunda escondida nessas narrações,
aparentemente simples e ingênuas. A primeira parte é destinada a
catequistas, professores, animadores de grupos de jovens e líderes de
comunidade, ao passo que a segunda apresenta sugestões práticas para a
transmissão da mensagem a catequizandos, alunos e jovens.

Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 15,5 cm x 22,5 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534909594

Iniciação à vida cristã (nº 97)

Um processo de inspiração catecumenal

CNBB
Sinopse
Esta obra assume o desafio de uma nova evangelização, para a qual temos
sido reiteradamente convocados. O objetivo do texto é levar as pessoas
a um contato vivo e pessoal com Jesus Cristo, fazendo-as mergulhar nas
riquezas do Evangelho e iniciando-as na vida da comunidade cristã, tudo para
que participem da vida divina. Ao final, além de os autores proporem um
horizonte para orientar a caminhada, há um glossário sobre a iniciação cristã.

Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534931526

Iniciação cristã de adultos hoje

Processo vivenciado na pastoral urbana

Pe. José Antônio M. Busch
Sinopse
A iniciação cristã de adultos é prática antiga da Igreja, restaurada e revista
pelo Concílio Vaticano II. Com isso a Igreja espera que esse exercício seja
introduzido e adaptado pelas comunidades locais, nos dias de hoje. Este livro,
da autoria do padre Busch, é valiosa contribuição para a pastoral litúrgica.

Avulso
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534907767
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O itinerário da fé na “iniciação cristã
de adultos” (nº 82)
CNBB
Sinopse
Este volume apresenta as principais conclusões e propostas do 3º Seminário
sobre o Itinerário da Fé do Adulto. Destina-se às coordenações de catequese,
catequistas em geral e, de modo especial, às pessoas que trabalham na
formação da fé de adultos.

Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 336

Cód.: 9788534917056

Jesus, nosso salvador

Encontros com crianças de 8 a 11 anos — Evangelização
fundamental, módulo 2

Pe. Orione Silva e Solange Maria do Carmo
Sinopse
Depois do sucesso dos volumes voltados para a pré-evangelização, a coleção
Catequese Permanente apresenta o módulo 2, chamado “evangelização
fundamental”. É neste momento que se é trabalhado o sentido da vinda
do Filho de Deus ao mundo. Em seguida, serão estudados os grandes
ensinamentos de Jesus, que são muitos. Por isso, o foco será a questão
ética, ou seja, os ensinamentos de Cristo que ajudam a aprimorar nossa
compreensão da pessoa humana e nosso relacionamento com o próximo.
Coleção Catequese Permanente
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 216

Cód.: 9788534930611

Jogos e brincadeiras para a catequese
Rogério Bellini
Sinopse
A ação de brincar, além de ser fonte de prazer, é também de conhecimento,
porque, uma vez realizada, a criança vai construindo seus conhecimentos
de mundo de forma lúdica e prazerosa. Foi pensando e revivendo esses
momentos que o autor resolveu inventar e reinventar brincadeiras para serem
aplicadas nos encontros de catequese. Assim, catequizandos de todo o Brasil
aprenderão a simplesmente gostar de Deus e sentir-se bem em Sua Casa.

Coleção Catequese e Criatividade
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534931472
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Levanta-te e vai à grande cidade
Entendendo o livro de Jonas

Centro Bíblico Verbo
Sinopse
O livro de Jonas é uma história para instruir e formar o leitor sobre a
necessidade de romper com uma visão nacionalista e excludente. Jonas
é enviado a Nínive, mas recusa a sua missão. No entanto, Javé o coloca
novamente a caminho de Nínive. Contra a sua vontade, ele prega a
destruição para a cidade. A população acolhe o anúncio e se converte. E
Deus se compadece, provocando a ira de Jonas. O livro Levanta-te e vai à
grande cidade quer ser um auxílio para nós e nossas comunidades refletirmos
sobre os preconceitos que nos impedem de ir ao encontro de outras pessoas
Coleção Do povo para o povo e redescobrir a presença de um Deus de ternura e de misericórdia.
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534926362

Livro da crisma

Confirmados e comprometidos

Diocese de Osasco
Sinopse
O livro para a preparação ao Sacramento da Crisma é fruto de anos de
pesquisa e de reflexões dos catequistas da coordenação da Diocese de Osasco
sobre os diferentes modos de preparar os cristãos para tão importante
Sacramento da Igreja.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 20 cm
Páginas: 236

Cód.: 9788534909952

Livro do catequista

Fé — Vida — Comunidade

Diocese de Osasco
Sinopse
Este livro tem como fundamento a Bíblia Sagrada, no esquema da História da
Salvação, iniciada pela criação até os dias de hoje. É inspirado e iluminado
principalmente pelos documentos Catechesi Tradendae e Catequese
renovada número 26 CNBB. Acolhe as orientações do Catecismo da Igreja
Católica e destina-se tanto à primeira eucaristia como às diversas etapas da
catequese permanente.

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 428

Cód.: 9788534900683
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Manual de catequética
Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM)
Sinopse
Os futuros presbíteros precisam adquirir uma formação catequética que
os ajude, antes de tudo, a compreender a catequese como momento
privilegiado do processo evangelizador. Este livro proporciona tal
entendimento, mostrando que a catequese é parte integrante da formação
dos pastores do povo de Deus.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 296

Cód.: 9788534927833

Manual do cristão
Orações diárias

Antônio Lúcio da Silva Lima
Sinopse
O presente livro traz as principais referências de iniciação da vida cristã:
sinal-da-cruz, Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai, Salve-Rainha, Credo,
Mandamentos da Lei de Deus e da Igreja, Sacramentos, Atos e Fé, esperança,
caridade e contrição, Dons do Espírito Santo, Mistérios do Rosário, Ladainha
de Nossa Senhora, Via-Sacra e os cantos populares mais conhecidos.

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534907828

Metodologia (nº 9)

Fé e vida caminham juntas em comunidade

Diocese de Osasco
Sinopse
Este caderno catequético apresenta o princípio metodológico da interação,
no qual vida e fé se interpelam naturalmente; a fé é formulada enquanto
lutamos pela vida. Este trabalho do Centro Catequético da Diocese de Osasco
incentiva os catequistas a fazer com que a catequese comunitária seja
transformadora da realidade em que vivemos. Moderno, com ilustrações e
citações bibliográficas, o conteúdo deste caderno agiliza o planejamento
catequético, o funcionamento das equipes e o crescimento de todos os
envolvidos nesta atividade.
Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534911931
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Meu pequeno catecismo
Juan Antonio Carrera
Sinopse
Meu pequeno catecismo contribui para a formação, tanto no tempo da
catequese como ao longo da vida. Nele, é possível encontrar, em forma de
perguntas e respostas, ensinamentos sobre no que devemos crer, celebrar e
orar para ser um bom cristão e para conhecer e viver com coerência e fé o
relacionamento com Deus e com as pessoas.

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 104

Cód.: 9788534912075

Minha primeira eucaristia

Sinopse
Quem não se lembra da própria Primeira Eucaristia? Justamente por ser
momento marcante e inesquecível na vida de todo fiel, presente material
foi organizada para que se possa reunir, em um único volume, as fotos, as
mensagens e as principais recordações desse sacramento de vida e luz. O
álbum, colorido e rico em ilustrações, traz trechos da Sagrada Escritura e da
liturgia da missa.

Avulso
Formato: 21 cm x 30 cm
Páginas: 20

Cód.: 9788534900713

Minha primeira eucaristia
Orações

Antônio Lúcio da Silva Lima
Sinopse
Você encontra neste livro as principais orações, como Pai-Nosso, Ave-Maria,
Salve-Rainha, Creio, entre outras, além de cantos e da reza do terço. Perfeito
para crianças e adultos que estão na Primeira Eucaristia, começando sua
caminhada cristã.

Avulso
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534921213
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Ministério do catequista (nº 95)
CNBB
Sinopse

Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 80

Existe na Igreja, desde as suas origens, grande variedade de serviços,
funções e tarefas, os quais recebem o nome de ministérios. Entre os muitos
serviços, um deles é a educação da fé, a catequese. O grande desafio atual
é formar catequistas capazes de encarnar a Palavra de Deus nas alegrias
e nas tristezas, nas angústias e nas esperanças do ser humano. Diante
disso, sentiu-se a necessidade de se refletir mais dedicadamente sobre o
ministério da catequese e, mais precisamente, sobre o ministério instituído
de catequista. O presente texto é uma proposta que pretende responder às
demandas de muitos.

Cód.: 9788534929134

A missa

Explicada parte por parte

Pe. José Bortolini
Sinopse
O objetivo deste trabalho é ajudar aqueles que desejam compreender
o núcleo de nossa fé. Começando com perguntas e respostas acerca da
missa, o livro explica o rito parte por parte, conforme a indicação no Missal
Romano. Ao final, são oferecidas indicações úteis para uma boa celebração.

Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 40

Cód.: 9788534924634

Momentos de encontro sacramental
Fé e vida, caminhos de encontro com Deus

Sonia Biffi e Rosabel De Chiaro
Sinopse
A presente obra propõe um conjunto de dinâmicas sobre temas básicos de
aprofundamento da fé cristã, de grande utilidade para os grupos de vivência
de nossas comunidades, mesmo originado na experiência de grupos de
jovens, crianças e de tantos outros apostolados e movimentos de nossas
igrejas.Vale dizer ainda que este trabalho responde ao apelo da Igreja por
uma evangelização com métodos mais atuais e ao mesmo tempo fiéis ao
Magistério e à Doutrina.
Coleção Dinâmicas
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534921855
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Nós, eu e você

Dinâmicas e vivências para casais

Sonia Biffi e Rosabel De Chiaro
Sinopse
Dedicado aos casais, o estudo deste volume volta-se para o “Nós”,
edificado na vivência de experiências contínuas do “Eu” e do “Você”,
vencendo limitações e desafios, priorizando essências vitais para cultivar
sua intimidade e eternizar o seu “Nós”, tudo para que a cumplicidade
consciente e madura reine absoluta na vida a dois.

Coleção Dinâmicas
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534919012

Nós, eu e você

Dinâmicas e vivências para noivos

Sonia Biffi e Rosabel De Chiaro
Sinopse
Nós, eu e você — Dinâmicas e vivências para noivos vem renovar a
proposta do uso de técnicas de dinâmicas e vivências, agora direcionadas
especificamente à evangelização da família. Essas técnicas buscam motivar
a reflexão e a manifestação do “Eu”, o conhecimento e a troca do “Você”,
para facilitar a integração no encontro e na convivência com o “Nós”, que é
a família, cuidada e resgatada pela pastoral familiar.

Coleção Dinâmicas
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 104

Cód.: 9788534918947

Nós, eu e você

Dinâmicas e vivências para recém-casados

Sonia Biffi e Rosabel De Chiaro
Sinopse
A pastoral dos recém-casados, recente também na vida da Igreja, vem
reforçando experiências, retocando caminhos e vencendo assim os desafios
da novidade. Este livro mostra que a criação de um novo espaço, de um novo
tempo e de uma nova linguagem torna-se fundamental para os jovens casais
que iniciam sua caminhada como família.

Coleção Dinâmicas
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534919005

88

catalogo_catequese.indd 88

8/5/10 3:52:05 PM

Catequese

>>

Nova etapa (nº 5)

“A educação da fé na faixa etária dos 11 aos 18 anos”

Diocese de Osasco
Sinopse
“A educação da fé na faixa etária dos 11 aos 18 anos” apresenta sugestões
para a catequese chamada “Perseverança”, nome dado, em muitas
comunidades, à catequese realizada com os adolescentes que fizeram a
Primeira Eucaristia, mas que não têm idade para o Sacramento da Crisma.
Por isso, o presente caderno abre caminhos para maior conhecimento
dos adolescentes hoje, orientando-os em suas dificuldades e na educação
permanente de sua fé.
Coleção Cadernos Catequéticos
Formato: 13,5 cm x 20,5 cm
Páginas: 46

Cód.: 9788534906142

Novo Testamento

Uma história que fala de Jesus e de seus seguidores

Diocese de Osasco
Sinopse
Este livro descreve a vida e a missão de Jesus Cristo até o início da Igreja
e a presença de seus seguidores entre os povos. Esta linha do tempo do
Novo Testamento destina-se aos jovens e catequistas de base, para estudo e
reflexão da Nova Aliança.

Avulso
Formato: 8 cm x 11 cm
Páginas: 28

Cód.: 9788534917797

Orientações para a catequese da crisma (nº 61)
CNBB
Sinopse
O presente volume não dirime todas as questões em torno deste sacramento.
Não é esta a tarefa que lhe compete. São oferecidos, no entanto, suficientes
dados e pistas para uma frutífera catequese, incentivando o maior esforço
de aprofundamento em relação a esse sinal sacramental pelo qual o cristão
recebe o Espírito Santo, dom de Deus. Há ainda, nas últimas partes da obra,
a Constituição Apostólica sobre o Sacramento da Confirmação, de 1971, do
papa Paulo VI.
Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534904599
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Orientações para catequistas
Diocese de Santarém
Sinopse
Este livro analisa a vocação e a missão do catequista e mostra também
as exigências para sê-lo. Parte de um estudo prático da Bíblia, para que
possamos compreender a proposta de Deus e como esta foi recebida na
história do Antigo e do Novo Testamento. Seguem-se orientações para o
serviço à comunidade, mostrando o modo como estão organizadas a pastoral
da diocese e a comunidade. No final de cada tema, encontram-se perguntas
para debate.
Avulso
Formato: 15,5 cm x 22 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534906258

Pequeno vocabulário da Bíblia
Wolfgang Gruen
Sinopse
Minidicionário bíblico que se propõe a dar informações, esclarecimentos e
corrigir distorções comuns na primeira leitura da Bíblia. Sugere as pistas
iniciais para o aprofundamento dos grandes temas bíblicos. Companheiro útil
para quem está começando a ler o Livro Sagrado.

Coleção Por trás das palavras
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534902144

Primeiro livro do catequizando
Em preparação à eucaristia

Irmã Mary Donzellini
Sinopse
Este livro apresenta um pequeno resumo dos temas dos encontros que
precisam ser aprofundados e orientados pelos catequistas. Além disso, traz
ilustrações coloridas e algumas dinâmicas para incentivar a criatividade dos
que preparam os encontros.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534922494
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Primeiros passos com a Bíblia
Paulo Bazaglia
Sinopse
Este livro foi escrito para quem ainda não tem familiaridade com a Bíblia
e deseja encontrar uma ajuda rápida para dar os primeiros passos com
os textos sagrados. Aqui você encontrará noções básicas, elementos para
começar a compreender a formação dos livros da Bíblia, poderá visitar
rapidamente a história do povo de Deus, terá indicações práticas sobre como
abreviar os livros e citar os textos bíblicos.

Avulso
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 40

Cód.: 9788534922340

Psicopedagogia catequética

Reflexões e vivências para a catequese conforme
as idades (vol. 1 — Criança)

Eduardo Calandro e Jordélio Siles Ledo
Sinopse

Coleção Catequese
conforme as idades
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 146

A catequese conforme as idades é uma necessidade para a ação
evangelizadora da Igreja. A partir das experiências e das necessidades dos
catequistas, nasceu a ideia de criar este subsídio para auxiliá-los em sua
formação. A catequese é essencialmente a educação da fé; no entanto,
para que a mensagem de Jesus Cristo seja anunciada e acolhida pelos
catequizandos, é necessário que esta seja adaptada à capacidade de
compreensão e assimilação de cada um. Por isso, a partir de reflexões e
propostas de vivências, o universo da criança de 0 a 10 anos foi estudado
neste material, que apresenta caminhos para que a evangelização aconteça
de forma eficiente e eficaz.

Cód.: 9788534926423

Quaresma, páscoa e pentecostes

62 perguntas e respostas sobre o ciclo da páscoa

Pe. José Bortolini
Sinopse
Nem todos os cristão têm consciência daquilo que é celebrado no Ciclo
da Páscoa, o que prejudica a verdadeira compreensão dessa época. Em
forma de perguntas e respostas, com frequente recurso à Bíblia, este livro
pretende ir ao encontro das pessoas que desejam conhecer as coisas básicas
que se referem ao Ciclo da Páscoa.

Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534924658
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O que é ecumenismo?

Uma ajuda para trabalhar a exigência do DIÁLOGO

CNBB
Sinopse
Para que o terceiro milênio seja realmente novo é importante que a
fraternidade entre as igrejas cristãs se aprofunde. Este livro é uma ajuda
para superar esses desafios e praticar o diálogo ecumênico.

Coleção Rumo ao Novo Milênio
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534909747

O que é ser cristão? (folheto)
Maria Paula Rodrigues
Sinopse

Coleção Catequese Popular
Formato: 10 cm x 22 cm
Páginas: 6

Muitas pessoas se consideram cristãs apenas pelo fato de terem sido
batizadas. Outras, porque rezam muito, cantam e falam o nome de Jesus
a toda hora. Mas quem é batizado e vive como se não fosse realmente é
cristão? E quem louva a Jesus mas não é solidário com o próximo? O próprio
Jesus disse a seus amigos: “Nem todo aquele que me diz ‘Senhor, Senhor’
entrará no Reino do Céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade de
meu Pai, que está no céu.” (Mt 7,21). Portanto, ser cristão vai muito além
de atos isolados e palavras decoradas. Ser cristão é um estilo de vida, é viver
como Jesus viveu e ensinou a viver.

Cód.: 9788534923408

Quem é Jesus? (folheto)
Maria Paula Rodrigues
Sinopse
Todos já devem ter ouvido falar em Jesus de Nazaré. Mas o que sabemos
a respeito dele? O que gostaríamos realmente de saber? Enquanto uns
brigam em seu nome, outros se esforçam para construir um mundo melhor,
inspirando-se em Suas palavras e atitudes. Há quem pense que basta render
homenagens a Jesus louvando-o e adorando-o como Filho de Deus, mas se
esquece de que o mais importante é amar o próximo como Ele amou. Este
folheto procura responder a essas colocações para que possamos caminhar
ao Seu lado.
Coleção Catequese Popular
Formato: 10 cm x 22 cm
Páginas: 6

Cód.: 9788534923439
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Quem é Maria? (folheto)
Maria Paula Rodrigues
Sinopse
Quem foi a mãe de Jesus? Por que venerar Maria? Quem é Maria? Neste
folheto colorido, com linguagem simples e ao mesmo tempo esclarecedora,
o leitor poderá entender um pouco mais os motivos que levaram os fiéis,
desde os primeiros tempos do cristianismo, a cultivar esta bela e autêntica
devoção à Mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus, nos leva a Ele e nos ajuda
a viver de forma mais intensa a Boa-Nova de Jesus Cristo, que ela mesma
viveu ante litteram.
Coleção Catequese Popular
Formato: 10 cm x 22 cm
Páginas: 6

Cód.: 9788534923422

Recordando a crisma

Sinopse
Álbum ilustrado e com diversos textos explicativos para marcar um momento
fundamental na vida do cristão: a Crisma, a confirmação de que o Espírito
Santo age em nossa vida e nos conduz.

Avulso
Formato: 21 cm x 25 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534927444

Recordando meu batismo (grampeado)

Sinopse
Organizado pelo frei Darlei Zanon, este maravilhoso álbum é colorido e
transmite em suas páginas a alegria deste momento tão importante para os
pais e padrinhos: o Batismo. O livro traz mais de trinta espaços reservados
para se colar as principais fotografias da ocasião e também outras páginas para
anotações e recados. Repleto de trechos da Sagrada Escritura e das principais
orações usadas pelos fiéis da Igreja Católica, o material é ideal para todos
aqueles que querem guardar as recordações do Batismo de forma especial.
Avulso
Formato: 21 cm x 25 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534925945
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Recordando minha primeira eucaristia (grampeado)
Bíblia/Vela/Prata

Sinopse
Com o intuito de tornar o momento da Primeira Eucaristia ainda mais
marcante, este maravilhoso álbum possui páginas coloridas, cheias de
imagens sacras, orações, lugar para anotações e textos meditativos, tudo
para que as lembranças dessa celebração fiquem gravadas para sempre na
vida do fiel.

Avulso
Formato: 21 cm x 25 cm
Páginas: 52

Cód.: 9788534918640

Recordando minha primeira eucaristia (grampeado)
Uva/Bíblia/Prata

Sinopse
Com o intuito de tornar o momento da Primeira Eucaristia ainda mais
marcante, este maravilhoso álbum possui páginas coloridas, cheias de
imagens sacras, orações, lugar para anotações e textos meditativos, tudo
para que as lembranças dessa celebração fiquem gravadas para sempre na
vida do fiel.

Avulso
Formato: 21 cm x 25 cm
Páginas: 52

Cód.: 9788534918589

Recordando minha primeira eucaristia (luxo)
Bíblia/Vela/Ouro

Sinopse
Com o intuito de tornar o momento da Primeira Eucaristia ainda mais
marcante, este maravilhoso álbum possui páginas coloridas, cheias de
imagens sacras, orações, lugar para anotações e textos meditativos, tudo
para que as lembranças dessa celebração fiquem gravadas para sempre na
vida do fiel.

Avulso
Formato: 21,5 cm x 25,5 cm
Páginas: 52

Cód.: 9788534918695

94

catalogo_catequese.indd 94

8/5/10 3:52:10 PM

Catequese

>>

Recordando minha primeira eucaristia (luxo)
Uva/Trigo/Ouro

Sinopse
Com o intuito de tornar o momento da Primeira Eucaristia ainda mais
marcante, este maravilhoso álbum possui páginas coloridas, cheias de
imagens sacras, orações, lugar para anotações e textos meditativos, tudo
para que as lembranças dessa celebração fiquem gravadas para sempre na
vida do fiel.

Avulso
Formato: 21,5 cm x 25,5 cm
Páginas: 52

Cód.: 9788534916806

Recriando experiências

Técnicas e dinâmicas para grupos

Instituto da Pastoral da Juventude — Leste II
Sinopse
As dinâmicas apresentadas neste livro possibilitam vivências que, ao serem
refletidas e partilhadas, geram aprendizado pessoal e grupal libertador,
possibilitando autoconhecimento, desenvolvimento da consciência crítica,
construção coletiva do saber e uma série de outras qualidades que
aprimoram as relações sociais.

Coleção Dinâmicas
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534909242

Sacramentos da iniciação cristã
Félix Moracho Galindo
Sinopse
Em cada sacramento, como em toda a nossa vida, Deus tem a iniciativa
generosa de intervir entregando-se a nós, querendo que vivamos a plenitude,
o amor, a vida e a felicidade. Este livro nos convida a participar ativamente
desse pequeno evento que constitui cada sacramento.

Coleção Os Sacramentos Hoje
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534914024
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Os sacramentos em sua vida
Pe. José Bortolini
Sinopse
Este livro é um curso sobre os sete sacramentos, em linguagem simples e
popular, destinado à catequese e às comunidades sem padre. Apresenta uma
visão completa dos sacramentos, seus fundamentos bíblicos e teológicos,
seus elementos simbólicos e suas implicações pastorais.

Coleção Celebração da Fé
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534900805

Seguindo Jesus

Encontros com crianças de 5 a 7 anos — Pré-evangelização 2

Pe. Orione Silva e Solange Maria do Carmo
Sinopse

Coleção Catequese
Permanente
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 168

Este módulo apresenta Jesus Cristo e seu projeto: o reino de Deus. Isso será
feito em quatro etapas — as mais belas parábolas, os mais belos encontros,
os mais belos milagres e as mais belas palavras de Jesus —, sempre com sete
encontros e uma celebração, momento dedicado à oração e ao exercício
da mistagogia. Celebrando, as crianças são introduzidas no mistério da fé
e crescem no conhecimento de Jesus Cristo. O presente volume continua
dialogando com o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos (RICA) e com
o Diretório Nacional da Catequese (DNC), além de outros documentos
importantes para a reflexão catequética.

Cód.: 9788534928144

Segundo livro do catequizando
Em preparação à eucaristia

Irmã Mary Donzellini
Sinopse
Este livro apresenta um pequeno resumo dos temas dos encontros que
precisam ser aprofundados e orientados pelos catequistas. Traz, ainda,
ilustrações coloridas e algumas dinâmicas para incentivar a criatividade dos
que preparam os encontros catequéticos.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534922814
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Somos Igreja (livro com CD)*
Pe. Orione Silva e Solange Maria do Carmo

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Coleção Catequese Permanente

Somos povo de Deus

Encontros com crianças de 5 a 7 anos — Pré-evangelização 3

Pe. Orione Silva e Solange Maria do Carmo
Sinopse
Neste módulo, os autores falam às crianças sobre o Antigo Testamento.
Com isso, elas adquirem uma noção da história do povo de Deus, desde
suas origens. O Antigo Testamento está repleto de histórias maravilhosas,
carregadas de mensagens importantes e ensinamentos riquíssimos. Muitas
vezes, infelizmente, essa parte da Bíblia não é esmiuçada como deveria,
porque pensa-se que ela é complexa demais. Ao se estudar o Antigo
Testamento com simplicidade, as crianças e os catequistas aprofundam sua
fé, além de possibilitar o resgate das histórias do povo judeu.
Coleção Catequese Permanente
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534928557

Tempo comum

40 perguntas e respostas

Pe. José Bortolini
Sinopse
O que evoca a expressão “Tempo Comum”? Rotina? Cotidiano sem novidades
ou surpresas? O que evocam essas 34 semanas do Ano Litúrgico conhecidas
como Tempo Comum? Essas e outras preocupações motivaram o surgimento
deste livro, destinado aos que desejam fazer do Tempo Comum um tempo
especial de caminhada à luz do Espírito de Pentecostes.

Coleção Por que creio
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 40

Cód.: 9788534924665
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Terceiro livro do catequizando
Catequese com coroinhas e acólitos

Irmã Mary Donzellini
Sinopse
O livro da terceira etapa da formação para os catequizandos apresenta
alguns temas de grande valor e conteúdo, destinados aos adolescentes e
jovens que desejam conhecer e amar Jesus e servi-lo no altar. As ilustrações
que figuram neste material foram elaboradas para facilitar a compreensão
textual, motivando o amor pela liturgia e pelo serviço do altar.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534929264

Viver e conviver

Dinâmicas e textos para diferentes momentos

Canísio Mayer
Sinopse
Viver e conviver nasceu para ajudar todos que acreditam na vida e vivem
para fazer acontecer a vida de Deus em nossa história. Este livro está
dividido em duas partes, trazendo uma série de dinâmicas e vários textos
para serem utilizados em diferentes momentos.

Coleção Dinâmicas
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 240

Cód.: 9788534910699
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A palavra “Liturgia”, em grego, é formada pelas raízes leit- (de “laós”,
povo) e -urgía (trabalho, ofício), e significa serviço ou trabalho público,
ação pública. Celebrar a liturgia é tornar célebre a ação de Deus em favor
de seu povo. Quando o Povo de Deus se reúne para celebrar a liturgia (em
especial a Eucaristia), Cristo se faz presente de maneira singular, e aquele
momento é revestido de glória e esplendor. Cabe ao Magistério da Igreja
regular, ordenar e orientar os fiéis para que possam, nas várias celebrações
litúrgicas, viver a plenitude desses momentos em comunhão
com a Igreja e com as devidas disposições que tais celebrações exigem.
Afinal, disse o Mestre, “onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome,
aí estou eu no meio deles” (Cf. Mt. 18, 20)

liturgia
Apresentação
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Ano litúrgico como realidade
simbólico-sacramental
Centro de Liturgia da Pontifícia Faculdade de Teologia
N. Sra. da Assunção de São Paulo
Sinopse
O presente número de Cadernos de Liturgia documenta parte da história
da 14ª Semana de Liturgia, cujo tema foi O Ano Litúrgico como realidade
simbólico-sacramental. Aqui estão publicadas as palestras feitas e
amadurecidas na vida e na história das pessoas que as proferiram. Estão
inclusas, também, pistas para a pastoral litúrgica, verdadeiras indicações
concretas para a preparação e celebração da Vigília Pascal. Este volume
será uma ajuda e inspiração para todos os que trabalham com liturgia e se
esforçam em prepará-la com qualidade.
Coleção Cadernos de Liturgia
Formato: 15,5 cm x 22 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534920087

A arte no cristianismo

Fundamentos, linguagem, espaço

Cláudio Pastro
Sinopse

Avulso
Formato: 22 cm x 25,5 cm
Páginas: 332

Nesta obra o leitor poderá conhecer os mais belos trabalhos de arte sacra
a partir da compilação cuidadosa feita pelo autor, Cláudio Pastro. Além da
introdução, o livro é dividido em 16 capítulos que aliam texto e ilustrações
com primor. Fotos, reproduções de pinturas conceituadas (totalizando cerca
de 600 imagens coloridas) e a caracterização estética da arte cristã em cada
período da História são só alguns subsídios dos quais o leitor se servirá para
complementar seus estudos. As mais de 300 páginas trazem reflexões sobre o
espaço sagrado, o binômio arte—beleza, a iconografia cristã, a figura de Cristo
e grande variedade de temas ligados à Igreja e à arte.

Cód.: 9788534931878

O batismo de crianças
CNBB
Sinopse
Este subsídio pastoral apresenta algumas pistas que ajudam na
compreensão do novo ritual do batismo de crianças e que auxiliam na
preparação e celebração desse sacramento. Mais do que inventar coisas
novas, ante a diversidade de culturas e expressões de fé das comunidades
cristãs de nosso país, urge celebrar com espírito novo, que revele novo
sentido e, aos poucos, gere e solidifique uma prática celebrativa de acordo
com o estilo do povo brasileiro.
Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534917926
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Cantando a missa e o ofício divino
Joaquim Fonseca, O.F.M.
Sinopse
Este livro fornece subsídios para que os ministros da música litúrgica
desempenhem, de forma mais eficaz, seu ministério na celebração
litúrgica. Porém, qualquer agente de pastoral litúrgica, mesmo não sendo
músico, poderá se beneficiar deste trabalho, uma vez que o conteúdo
de cada capítulo vem apresentado numa linguagem bastante acessível.
O livro é um auxílio para que as comunidades celebrem mais autêntica e
frutuosamente o mistério de nossa salvação.
Coleção Liturgia e Música
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534922401

Cantando os salmos e aclamações
Anos A-B-C

Irmã Miria T. Kolling (coord.)
Sinopse
Para ajudar e facilitar o trabalho dos agentes da pastoral litúrgico-musical, seguimos a sequência lógica dos tempos litúrgicos ao longo
de três anos, colocando, além do Salmo, a referência a cada Domingo,
extraída do “Missal Dominical — Missal da Assembleia Cristã”. Subsídio
musical que completa o trabalho e favorece a aprendizagem.

Avulso
Formato: 18,5 cm x 27 cm
Páginas: 318

Cód.: 9788534916813

O canto cristão na tradição primitiva
Xabier Basurko
Sinopse
A obra de Basurko, elaborada com o rigor correspondente a uma pura
investigação erudita, foi concebida em função da tarefa musical que hoje
pesa sobre a Igreja pós-conciliar, e neste sentido adquire um mérito novo.
Como ocorre em outros campos da complexa vida da Igreja, também no
campo musical é necessário um momento de concentração e de volta às
fontes, para salvar com decoro as fases de crise ou de transição. Por isso,
a leitura desta obra pode oferecer os pressupostos teológicos de uma
autêntica renovação do canto sacro e da música religiosa em geral.
Coleção Liturgia e Música
Formato: 13,5 cm x 20 cm
Páginas: 254

Cód.: 9788534923958
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A ceia pascal cristã
Ney Brasil Pereira
Sinopse
O autor apresenta a dramatização da última Ceia para celebração
comunitária. Dessa forma, retoma o ritual da Páscoa judaica, no qual
recordamos a ceia pascal de Jesus. Subsídio oportuno para compreender
e aprofundar a celebração eucarística.

Avulso
Formato: 12 cm x 20 cm
Páginas: 52

Cód.: 9788534911290

Celebração comunitária do batismo
Wilson João Sperandio
Sinopse

Coleção Celebrações
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 32

Este livro é uma adaptação do rito do batismo à índole do povo brasileiro,
em busca de uma liturgia viva e participativa dentro dos princípios e das
normas da Igreja. Um sacramento tão importante como o Batismo não
pode ser improvisado ou celebrado de qualquer forma. A celebração bem
feita é momento de evangelização; por isso, é bom prepará-la com o
apoio de todos os que dela participarão. É necessário que o trabalho seja
feito em equipe, organizada pelo celebrante, comentarista, cantor, quem
fará a leitura bíblica, os pais e padrinhos que farão as devidas preces e
demais funções.

Cód.: 9788534903271

Celebração da palavra de Deus
Subsídio para as comunidades

CNBB
Sinopse
A celebração da Palavra de Deus é um ato litúrgico reconhecido e incentivado
pela Igreja. Sua reflexão torna-se ainda mais significativa se considerarmos
o apreço das comunidades pela leitura e meditação da Sagrada Escritura e a
prática da Leitura Orante. O presente texto, depois de examinado e aprovado
de modo geral pelos Bispos Responsáveis por Liturgia em agosto de 1992 e em
março de 1993, trata do sentido litúrgico da celebração da Palavra de Deus e
dos elementos para o roteiro da celebração.
Coleção Subsídios da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 184

Cód.: 9788534903240
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A celebração litúrgica e seus dramas
Um breve ensaio de pastoral litúrgica

Antonio Sagrado Bogaz e Ivanir Signorini
Sinopse
Este trabalho, elaborado por pesquisadores da ciência litúrgica, se faz
urgente para que as nossas celebrações sejam um dom precioso para a
Igreja, pois é a vivência do mistério pascal pelas comunidades. Depois de
apresentar a realidade das celebrações, os autores propõem caminhos de
superação dos dramas presentes nas celebrações litúrgicas. Material que
servirá às comunidades, para viverem na celebração sua mística cristã e
seu compromisso com a vida e com a história.
Coleção Liturgia e Teologia
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 144

Cód.: 9788534920957

Celebrações catequéticas
Antônio Francisco Bohn
Sinopse

Coleção Celebrações
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 104

O livro Celebrações catequéticas tem por objetivo colaborar com
os catequistas na sua missão. Afinal, ser catequista é abraçar a
vocação recebida no batismo, anunciar Jesus Cristo e o Reino de
Deus, compartilhar experiências de fé, conquistar novos discípulos
para o Senhor, cumprir a ordem de Jesus: ide e ensinai. Caminhando
no seguimento de Jesus, os catequistas criam laços de fraternidade,
revestem-se do Espírito Santo; por meio do amor e da dedicação,
respondem ao chamado de Deus, tornam vivo o projeto de Jesus,
vibram com a vida e seus valores. Tudo isso pode ser expresso através
dos modelos de celebrações catequéticas expostos nesta obra, cuja
inspiração foi a criatividade dos catequistas e da Palavra de Deus.

Cód.: 9788534931281

Celebrações e bênçãos por ministros leigos
Pe. Nilo Luza
Sinopse
Quando abençoamos uma pessoa, uma criatura ou um objeto trabalhado
pelo ser humano, estamos antes de tudo elevando ao Criador de todas
as coisas o nosso louvor. Deus dispôs as coisas de tal modo que nossa
felicidade passa pelo reconhecimento de que tudo o que existe é fruto de
amor. Assim, abençoar uma pessoa é reconhecer que nela habita o amor
divino e que ela foi criada para a felicidade, para ter vida em abundância.
Abençoar é reconhecer a manifestação do Pai Amoroso que Deus é,
assunto do presente livro.
Coleção Celebrações
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 272

Cód.: 9788534921152
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Celebrações para velórios e exéquias
Pe. Antônio Francisco Bohn
Sinopse
Este livro é um contributo para que se celebre a esperança nos momentos
em que a dor invade e desafia a fé do coração daquele que tem fé. Este
subsídio é composto por várias celebrações para velórios, recitação dos
mistérios da alegria, da dor, da glória e da luz, celebração eucarística da
esperança, celebração da Palavra, conjunto de orações fúnebres para vários
momentos de despedida. Traz também orientações sobre o ministério do
consolo e da esperança, além de algumas mensagens e meditações a serem
utilizadas nas celebrações presididas por ministros e ministras leigos(as).
Coleção Celebrações
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534928731

Celebrar em espírito e verdade
Elementos de uma teologia litúrgica

Pe. Gregório Lutz, C.S.S.p
Sinopse
Livro que analisa a liturgia a partir de alguns textos bíblicos, da história da
Igreja até o Concílio Vaticano II, o qual restabeleceu a liturgia em espírito
e verdade, fazendo-a voltar às suas fontes genuínas. Desse modo, ajuda na
compreensão teológica da liturgia.

Coleção Celebrar a Fé e a Vida
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534910521

Cerimonial dos bispos
Cerimonial da Igreja

CNBB
Sinopse
Este livro contém a liturgia episcopal em geral, as várias celebrações no
decurso do ano, as sacramentais, datas importantes na vida do bispo e as
celebrações litúrgicas relacionadas com os atos solenes do ministério episcopal.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16,5 cm x 23,5 cm
Páginas: 400

Cód.: 9788534918978
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Como estudar liturgia

Princípios de ciência litúrgica

Ione Buyst
Sinopse
O livro mostra a caminhada da ciência litúrgica no mundo e na América
Latina no passado, com o intuito de indicar caminhos possíveis para o
estudo da liturgia no futuro em nosso continente, que é marcado pela
realidade e a Teologia da Libertação. A autora abre vias e encoraja a
caminhar, na certeza de que caminhando se constrói muito.

Coleção Liturgia e Teologia
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534916783

Como saborear a celebração eucarística?
J. B. Libanio
Sinopse
O que precisamos para celebrar melhor a Eucaristia? J. B. Libanio explora
uma série de elementos litúrgicos que podem transformar o modo
como vemos a Eucaristia, vindo a celebrá-la com muito mais sabor e
profundidade. Visa criar uma atitude celebrativa, partindo de seu ponto
fundamental: a compreensão do símbolo e do rito.

Coleção Questões Fundamentais
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534923828

Culto eucarístico fora da missa
Valter Maurício Goedert
Sinopse
O posicionamento da Igreja em relação ao culto eucarístico fora da missa
passou por profunda transformação e renovação a partir do Concílio
Vaticano II. Este livro mostra o novo espírito que anima os cristãos no culto
a Jesus Cristo no mistério eucarístico fora da missa. É guia seguro e de
grande utilidade pastoral para sacerdotes, religiosos(as), diáconos
e ministros extraordinários.

Coleção Liturgia em Renovação
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534908047
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Diaconia do acolhimento

Desafio à liturgia e à pastoral na cidade

Jerônimo Gasques
Sinopse
O presente livro incentiva a criação de equipes de acolhimento para o bom
funcionamento pastoral de paróquias, comunidades e demais instâncias
eclesiais. Ensina a usar da delicadeza na prestação de serviços pastorais.

Coleção Celebrar a Fé e a Vida
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534907316

Dicionário de homilética*

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Avulso

A dimensão estética da liturgia*
Dionísio Borobio

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Coleção Liturgia e Teologia
Coedição: Edições Loyola

106

catalogo_liturgia.indd 106

8/5/10 4:07:53 PM

Liturgia

>>

O domingo

Páscoa semanal dos cristãos

Frei José Ariovaldo da Silva, O.F.M.
Sinopse
Este livro é uma ajuda para que equipes de liturgia e o povo em geral
exerçam o sentido espiritual e original do domingo. Em outras palavras,
visa recordar e propor à piedade dos fiéis a espiritualidade própria do
domingo como páscoa semanal dos cristãos. Pode ser usado para a reflexão
pessoal e também em grupos, em círculos de estudo e nas comunidades.

Coleção Celebrar a Fé e a Vida
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534911467

Os elementos fundamentais do espaço
litúrgico para a celebração da missa
Sentido teológico e orientações pastorais

Frei José Ariovaldo da Silva, O.F.M.
Sinopse
A Constituição Sacrosanctum Concilium resgata a tradição do primeiro
milênio sobre a presença real do Senhor na globalidade da celebração
eucarística. Consequentemente, isso nos levou a repensar e redefinir
também o espaço litúrgico para a celebração da Eucaristia. Deve-se
resgatar o sentido teológico e o valor pedagógico (pastoral) dos elementos
fundamentais de um espaço litúrgico para a celebração da missa, como
o altar, a mesa da Palavra, o espaço da assembleia e a cadeira da
presidência, os quatro elementos dos quais este livro se ocupa.
Coleção Celebrar a Fé e a Vida
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534925969

Encenações para natal e páscoa
Antônio F. Bohn
Sinopse

Coleção Celebrações
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 72

Natal é a festa da encarnação de Jesus Cristo, que, por desígnio de Deus,
assumiu a nossa condição humana. O Natal que traz ao homem significado
e libertação não é só aquele da manjedoura, mas o da ressurreição. A
Páscoa é a festa da luz, na qual os cristãos de todo o mundo comemoram
a ressurreição de Jesus Cristo. É grande a mensagem da Vigília Pascal,
representada pelo Círio Pascal, que simboliza a luz de Cristo que vence as
trevas da morte. Este livro traz encenações desses dois acontecimentos
para nossas comunidades, escolas, grupos bíblicos de reflexão, encontros
catequéticos e para nossas celebrações eucarísticas e da palavra. A
dramatização dos conteúdos de nossa fé cristã ilumina nossa mente,
enquanto desperta a criatividade e a participação comunitária.

Cód.: 9788534931311
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Eucaristia: a família de Deus em festa
Pe. Gregório Lutz, C.S.S.p
Sinopse
A eucaristia é festa. Muitas pessoas se reúnem. Elas estão contentes por
encontrar amigos e conhecidos, conversam entre si e, sobretudo, com Deus.
Ouvem a Palavra de Deus e respondem a ela em oração e canto. A igreja
e mesmo um salão simples são bem arrumados e enfeitados. Sobre a mesa
se colocam uma toalha e velas. Há também comida e bebida: o corpo e o
sangue de Cristo. Portanto, o agente principal da festa é Jesus ressuscitado,
vida em plenitude. Este momento merece uma celebração especial.
Coleção Celebrar a Fé e a Vida
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534931274

Formação litúrgica
Como fazer?

Centro de Liturgia da Pontifícia Faculdade de Teologia
N. Sra. da Assunção de São Paulo
Sinopse
Há grande procura pela formação litúrgica hoje. É preciso ajustar os rumos
e os métodos usados, acelerar a busca da pretendida junção entre prática e
teoria, entre pastoral e teologia, entre prática litúrgica celebrativa e aulas
sobre liturgia. Este livro trata da dificuldade que reside em formar para uma
liturgia menos verbalista e mais afetiva, simbólica, inculturada e orante.

Coleção Cadernos de Liturgia
Formato: 15,5 cm x 22 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534902113

Hinário litúrgico (vol. I)

Advento, natal e ordinário da missa

CNBB
Sinopse
O volume I do Hinário Litúrgico segue a linha do Concílio Vaticano II, com
músicas para o tempo do Advento e do Natal. Reúne bom número de salmos
e cânticos, especialmente salmos responsoriais, cantos para o ordinário da
celebração eucarística (tanto os da assembleia quanto os do celebrante) e
uma coleção de cantos diversos.

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534902885
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Hinário litúrgico (vol. II)

Quaresma, semana santa, páscoa e pentecostes

CNBB
Sinopse
Após a publicação do primeiro fascículo do Hinário Litúrgico, a CNBB lança
este segundo volume, com músicas para os tempos da Quaresma, Semana
Santa, Páscoa e Pentecostes. Conforme critérios estabelecidos pelo encontro
nacional de música litúrgica, a letra dos cantos é inspirada na Bíblia, é
cristocêntrica, evita moralismos e chavões e é poética. A música tem um
fraseado popular com características melódicas dos ritmos brasileiros.

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 224

Cód.: 9788534902892

Hinário litúrgico (vol. III)

Domingos do tempo comum — Anos A, B e C

CNBB
Sinopse
O Hinário é um repositório precioso do que foi produzido no Brasil no
terreno da música litúrgica. A grande novidade deste volume é que ele
contém Cantos do Ordinário da Missa, Salmos Responsoriais, Tons Sálmicos,
Aclamações do Evangelho e Cantos de Comunhão para os anos A, B e C.
Este volume tem especial relevância porque orienta o canto do Ordinário
da Missa pelo padre e pelo povo.

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 512

Cód.: 9788534913843

Hinário litúrgico (vol. IV)

Sacramentos, comum dos santos e missas
para diversas necessidades

CNBB
Sinopse
Neste volume, encontra-se uma seleção de cantos destinados à celebração
do Batismo, da Confirmação, da Ordenação de um presbítero, do
Matrimônio, da Morte Cristã, da Dedicação de uma Igreja, da Memória dos
Santos e a algumas celebrações. A maioria dos cantos segue textos bíblicos.
Este volume tem número maior de cantos com arranjos para coral, os
quais, em geral, também podem ser executados em uníssono, de acordo
com a realidade local.
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 384

Cód.: 9788534911337
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História do centro de liturgia e suas
contribuições para a Igreja no Brasil
Alex José Adão
Sinopse
O objetivo do livro 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.

Coleção Cadernos de Liturgia
Formato: 15,5 cm x 22 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534929363

História geral da liturgia

Das origens até o Concílio Vaticano II

Pe. Gregório Lutz, C.S.S.p
Sinopse
É difícil compreender que a liturgia da Igreja sempre foi uma realidade
em evolução, jamais definitivamente acabada e pronta. Para adquirir tal
convicção, que torna os agentes de liturgia capazes de trabalhar para uma
celebração autêntica do mistério de Cristo hoje e no futuro, também em
formas rituais inculturadas, é indispensável uma visão geral da história
da liturgia, desde o Novo Testamento até hoje. Este subsídio apresenta a
função principal que a história tem para nós: mostrar como as formas atuais
se desenvolveram das anteriores e como elas podem ser entendidas
Coleção Celebrar a Fé e a Vida e reinterpretadas numa nova visão.
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534930093

A iconografia na Igreja católica
Almir Flávio Scomparim
Sinopse
O objetivo deste livro é mostrar que, embora a Igreja Católica não possua
um programa tão rígido como o da Igreja Oriental sobre o emprego
das imagens sacras, ela possui diretrizes gerais tradicionais e valiosas
que foram resgatadas pelo Concílio Vaticano II e que devem ser de
conhecimento de artistas, de sacerdotes e de fiéis, para uma correta
disposição da iconografia no espaço litúrgico.

Coleção Celebrar a Fé e a Vida
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534929288
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Lecionário do pontifical romano (vol. IV)
Palavra do Senhor

Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Contém leituras do Antigo e Novo Testamento, Salmos e Evangelhos para
diversas celebrações, como Confirmação, Ordenação de Bispos, Presbíteros
e Diáconos, instituição de leitores e de acólitos e de admissão entre os
candidatos à Ordem Sacra, bênção de abade e abadessa, Consagração das
Virgens, profissão religiosa, dedicação de Igreja e de Altar.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 18 cm x 27 cm
Páginas: 208

Cód.: 9788534917322

Lecionário dominical A-B-C (vol. I)
Palavra do Senhor

Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse

Trata-se do texto oficial do lecionário dominical confirmado pela Sé
Apostólica e elaborado segundo suas instruções. O presente volume (que
terá prosseguimento com o Semanal e o Santoral) reúne os anos A, B e C.
Nas palavras de D. Clemente Isnard, na apresentação deste lecionário, “esta
publicação é um passo de grande alcance para nossas celebrações litúrgicas
e o coroamento de um longo e penoso trabalho de assessores e peritos”.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 18,5 cm x 26,5 cm
Páginas: 1.120

Cód.: 9788534903462

Lecionário santoral (vol. III)

Para as missas dos santos, dos comuns,
para diversas necessidades e votivas

Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse

Com este volume, conclui-se a coleção dos lecionários para a Igreja no Brasil.
Ajudará as comunidades eclesiais a redescobrir que a nossa união com os
santos no céu realiza-se de modo admirável, sobretudo na sagrada liturgia.
As missas para diversas necessidades, com suas leituras próprias, ajudam a
celebrar os acontecimentos da vida, inseridos no Mistério Pascal de Cristo.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 18,5 cm x 27,5 cm
Páginas: 866

Cód.: 9788534909839
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Lecionário semanal (vol. II)
Palavra do Senhor

Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Depois da ótima receptividade do lecionário dominical pelos fiéis, a
publicação do lecionário semanal vem confirmar a importância desses
subsídios na Igreja, porque realizam o desejo da Constituição Sacrosanctum
Concilium, que reside na preparação da leitura sequencial da Palavra de
Deus, especialmente na liturgia. Este lecionário traz os textos de maior
relevo do Antigo Testamento e de quase todo o Novo Testamento.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 18,5 cm x 26,5 cm
Páginas: 1.264

Cód.: 9788534905466

Liturgia

Conheça mais para celebrar melhor

Pe. Luiz Miguel Duarte
Sinopse
Estas páginas são um ingresso ao vasto campo da liturgia. Tratam de
símbolos, cores, palavras, gestos e outros elementos utilizados nas
celebrações litúrgicas. O texto foi pensado e redigido para o povo em geral.
Contudo, catequistas e agentes de pastoral encontram aqui subsídios para
levar outras pessoas a conhecerem mais a liturgia e assim celebrarem de
modo consciente e pleno os mistérios de Cristo e a vida do povo.
A linguagem simples e as várias ilustrações ao longo do livro favorecerão a
compreensão do conteúdo.
Coleção Liturgia, festa do povo
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534908740

Liturgia da missa com o povo
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse

Traz o mesmo conteúdo da sequência da missa do Missal Romano publicado
no Brasil. Este livro apresenta todas as novidades aprovadas pela Comissão
Episcopal de textos litúrgicos e confirmadas pela Congregação do Culto
Divino e disciplina dos sacramentos. É de fácil manuseio e presta-se
especialmente para os fiéis acompanharem a celebração da eucaristia.

Avulso
Formato: 10 cm x 15,5 cm
Páginas: 104

Cód.: 9788534901055
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Liturgia das horas (vol. I)

Tempo do advento e tempo do natal

Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Liturgia das Horas, fruto da reforma e da renovação litúrgica do Concílio
Vaticano II, nos é apresentada em quatro volumes, segundo sua edição
típica. Contém o Ofício das Leituras e os Salmos das várias horas.

Coleção Liturgia das Horas
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 1.520

Cód.: 9788534907552

Liturgia das horas (vol. II)
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Liturgia das Horas, fruto da reforma e da renovação litúrgica do Concílio
Vaticano II, nos é apresentada em quatro volumes, segundo sua edição
típica. Aqui poderemos encontrar os salmos, os cânticos — sublinhados
pelas antífonas — as leituras breves da Palavra de Deus, os responsórios e
os versículos, além dos mais belos hinos da tradição da Igreja e, sobretudo,
as leituras bíblicas e patrísticas, sendo que estas são um verdadeiro
tesouro de espiritualidade.
Coleção Liturgia das Horas
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 2.112

Cód.: 9788534907569

Liturgia das horas (vol. III)
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Liturgia das Horas, fruto da reforma e da renovação litúrgica do Concílio
Vaticano II, nos é apresentada em quatro volumes, segundo sua edição
típica. Aqui poderemos encontrar os salmos, os cânticos — sublinhados
pelas antífonas — as leituras breves da Palavra de Deus, os responsórios
e os versículos, além dos mais belos hinos da tradição da Igreja e,
sobretudo, as leituras bíblicas e patrísticas, sendo que estas são um
verdadeiro tesouro de espiritualidade.
Coleção Liturgia das Horas
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 1.920

Cód.: 9788534907576
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Liturgia das horas (vol. IV)
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Liturgia das Horas, fruto da reforma e da renovação litúrgica do Concílio
Vaticano II, nos é apresentada em quatro volumes, segundo sua edição
típica. Aqui poderemos encontrar os salmos, os cânticos — sublinhados
pelas antífonas — as leituras breves da Palavra de Deus, os responsórios
e os versículos, além dos mais belos hinos da tradição da Igreja e,
sobretudo, as leituras bíblicas e patrísticas, sendo que estas são um
verdadeiro tesouro de espiritualidade.
Coleção Liturgia das Horas
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 1.936

Cód.: 9788534907583

Liturgia das horas (zíper; vol. I)
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse

Liturgia das Horas, fruto da reforma e da renovação litúrgica do Concílio
Vaticano II, nos é apresentada em quatro volumes, segundo sua edição
típica. Aqui poderemos encontrar os salmos, os cânticos — sublinhados
pelas antífonas — as leituras breves da Palavra de Deus, os responsórios
e os versículos, além dos mais belos hinos da tradição da Igreja e,
sobretudo, as leituras bíblicas e patrísticas, sendo que estas são um
verdadeiro tesouro de espiritualidade.
Coleção Liturgia das Horas
Formato: 11,5 cm x 18 cm
Páginas: 1.520

Cód.: 9780000101181

Liturgia das horas (zíper; vol. II)
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Liturgia das Horas, fruto da reforma e da renovação litúrgica do Concílio
Vaticano II, nos é apresentada em quatro volumes, segundo sua edição
típica. Aqui poderemos encontrar os salmos, os cânticos — sublinhados
pelas antífonas — as leituras breves da Palavra de Deus, os responsórios
e os versículos, além dos mais belos hinos da tradição da Igreja e,
sobretudo, as leituras bíblicas e patrísticas, sendo que estas são um
verdadeiro tesouro de espiritualidade.
Coleção Liturgia das Horas
Formato: 11,5 cm x 18 cm
Páginas: 2.116

Cód.: 9780000101198
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Liturgia das horas (zíper; vol. III)
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Liturgia das Horas, fruto da reforma e da renovação litúrgica do Concílio
Vaticano II, nos é apresentada em quatro volumes, segundo sua edição
típica. Aqui poderemos encontrar os salmos, os cânticos — sublinhados
pelas antífonas — as leituras breves da Palavra de Deus, os responsórios
e os versículos, além dos mais belos hinos da tradição da Igreja e,
sobretudo, as leituras bíblicas e patrísticas, sendo que estas são um
verdadeiro tesouro de espiritualidade.
Coleção Liturgia das Horas
Formato: 11,5 cm x 18 cm
Páginas: 1.926

Cód.: 9780000101204

Liturgia das horas (zíper; vol. IV)
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Liturgia das Horas, fruto da reforma e da renovação litúrgica do Concílio
Vaticano II, nos é apresentada em quatro volumes, segundo sua edição
típica. Aqui poderemos encontrar os salmos, os cânticos — sublinhados
pelas antífonas — as leituras breves da Palavra de Deus, os responsórios e
os versículos, além dos mais belos hinos da tradição da Igreja e, sobretudo,
as leituras bíblicas e patrísticas, sendo que estas são um verdadeiro
tesouro de espiritualidade.
Coleção Liturgia das Horas
Formato: 11,5 cm x 18 cm
Páginas: 1.936

Cód.: 9780000101211

Liturgia eucarística dos domingos e solenidades
Livro do altar

Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
É de extrema importância apresentar ao povo a nítida distinção entre
liturgia da palavra e a sacrifical, a qual só começa com a colocação do pão
e do vinho sobre o altar. Daí a necessidade de um Livro do Altar, que pode
e deve permanecer no altar, distinto do Missal. O presente material traz a
liturgia eucarística dos domingos e solenidades de todo o ano.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534907033
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Liturgia no coração da vida

Comemorando a vida e ministério litúrgico de Ione Buyst

Pe. Marcelino Sivinski, O.F.M. e
Frei José Ariovaldo da Silva, O.F.M. (orgs.)
Sinopse

A renovação litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II tem como
destinatário o povo de Deus e, de um modo todo especial, o povo simples,
com sua cultura, suas tradições, sua religiosidade. Ione Buyst foi incansável
pesquisadora e intérprete dessa renovação e, como tal, assimilou-a
profundamente. Com esta publicação, comemorando a vida e o ministério
litúrgico de Ione, é possível mostrar os sentimentos de gratidão e
reconhecimento de todos que até hoje se beneficiaram da sua partilha rica
e profícua no campo da liturgia.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 224

Cód.: 9788534925020

Liturgia, de coração

Espiritualidade da celebração

Ione Buyst
Sinopse
É grande a sede de espiritualidade em nosso mundo conturbado. E, às
vezes, nos esquecemos de que temos uma fonte, límpida, nem sempre
devidamente aproveitada: a liturgia. O presente livro oferece indicações,
exemplos, reflexões e meditações escritas ao sabor da vivência pessoal
e da procura de um caminho pedagógico-pastoral de espiritualidade
litúrgica. Aborda vários ângulos, a partir da prática celebrativa. O texto já
conhecido em cinco edições anteriores foi enriquecido com três reflexões
relacionadas com a Santíssima Trindade na liturgia, uma meditação
Coleção Celebrar a Fé e a Vida litúrgica com o cântico de Zacarias e um aprofundamento sobre a
participação do povo na liturgia eucarística.
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 144

Cód.: 9788534921039

Livro dos Salmos
Anos A-B-C

CNBB
Sinopse
Cantar os salmos com a Igreja. Eis a proposta que nos é oferecida com
a presente publicação. Expressão orante do povo de Israel, os salmos
tornaram-se a oração da Igreja que com Cristo reza ao Pai, no Espírito
Santo. A renovação litúrgica nos incentiva a cantar a liturgia que
celebramos como maneira eficaz de participação consciente, ativa e
frutuosa nos santos mistérios.

Avulso
Formato: 18,5 cm x 27 cm
Páginas: 248

Cód.: 9788534929776
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Manual de liturgia I

A celebração do mistério pascal —
Introdução à celebração litúrgica

Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM)
Sinopse

Coleção Manual de Liturgia
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 304

Este manual de liturgia é uma resposta, amadurecida ao longo de alguns
anos, a um desejo repetidamente expresso pelo CELAM e fruto do trabalho
de um grupo de liturgistas latino-americanos que se dispôs a elaborar um
guia de estudos litúrgicos com profundo espírito de fidelidade ao Magistério
da Igreja. Os diversos autores procuraram apresentar os temas de maneira
a refletir a realidade eclesial e resgatar especialmente os ensinamentos
expressos nas Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano e
Caribenho, buscando, dessa forma, exprimir as características e a índole
das igrejas de nosso continente.

Cód.: 9788534922203

Manual de liturgia II

A celebração do mistério pascal — Fundamentos
teológicos e elementos constitutivos

Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM)
Sinopse
O serviço litúrgico tem por si mesmo um valor evangelizador que a Nova
Evangelização deve situar num lugar de grande destaque. A celebração não
pode ser algo separado da vida ou paralelo a ela. É especialmente pela
liturgia que o Evangelho penetra no próprio cerne das culturas. Os primeiros
destinatários desta obra são os candidatos ao ministério presbiterial, cientes
de que a liturgia deve ser considerada uma das matérias necessárias e mais
importantes nos seminários e nas casas de estudo dos religiosos, assim como
uma das principais disciplinas nos institutos e nas faculdades de Teologia.
Coleção Manual de Liturgia
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 440

Cód.: 9788534922869

Manual de liturgia III

A celebração do mistério pascal — Os sacramentos:
sinais do mistério pascal

Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM)
Sinopse

Os sacramentos são os sinais sensíveis produtores da graça, instituídos por
Jesus Cristo como auxiliares indispensáveis para a pessoa conseguir a salvação
eterna. Por isso é de fundamental importância que todo cristão e candidatos
ao ministério presbiteral compreendam o verdadeiro valor e significado dos
sacramentos. Este volume aborda os sete sacramentos cristãos, analisandoos a partir da perspectiva da iniciação cristã, do mistério eucarístico, da
penitência e unção dos enfermos e do serviço à comunidade.
Coleção Manual de Liturgia
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 376

Cód.: 9788534923934
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Manual de liturgia IV

A celebração do mistério pascal — Outras expressões
celebrativas do mistério pascal e a liturgia na vida da Igreja

Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM)
Sinopse
O quarto volume do Manual de Liturgia realiza o desejo expresso
pelo CELAM em suas últimas assembleias gerais: desenvolver o tema
da “celebração do mistério pascal”, enfocando variadas expressões
celebrativas desse mistério, tanto no ano litúrgico, na liturgia das horas,
na celebração da Palavra, nos sacramentais como nas exéquias.

Coleção Manual de Liturgia
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 528

Cód.: 9788534926515

Manual do ministro extraordinário
da comunhão eucarística e da palavra
D. José M. Maimone
Sinopse
O presente texto foi preparado pela coordenação de pastoral da Diocese
de Umuarama, Paraná. Após ter sido revisto e aumentado, sob a direção
de D. José, bispo de Umuarama, ele é oferecido agora a todas as pessoas
e comunidades do Brasil que se dedicam aos ministérios da eucaristia e da
palavra na Igreja.

Avulso
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534901451

Ministérios litúrgicos leigos nas comunidades
Centro de Liturgia da Pontifícia Faculdade de Teologia
N. Sra. da Assunção de São Paulo
Sinopse
O objetivo geral deste caderno é contribuir para a valorização e
capacitação dos ministérios litúrgicos, em vista da continuidade da
renovação e da inculturação da liturgia na América Latina. O grande
propósito é, entre outras particularidades, elaborar um perfil dos
ministérios litúrgicos das comunidades, refletir sobre tais ministérios
a partir das características e desafios atuais, colaborar na sua
fundamentação teológico-espiritual-litúrgica e indicar pistas para que
possam ser continuadamente aperfeiçoados.
Coleção Cadernos de Liturgia
Formato: 15,5 cm x 22 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534913300
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A missa

Da última ceia até hoje

Pe. José Luiz Gonzaga do Prado
Sinopse
O ponto de partida deste livro é a última ceia de Jesus com seus discípulos,
segundo contam Paulo e os Evangelhos. Está sustentado em textos do
Novo Testamento, em documentos dos primeiros séculos e na evolução por
que passou o mandamento dado pelo Senhor a seus discípulos na noite da
Quinta-feira Santa. O leitor poderá encontrar perguntas e respostas que
dinamizam o texto e ajudam a compreender melhor alguns aspectos da
missa e de sua história.
Coleção Liturgia e Teologia
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 56

Cód.: 9788534928687

Missa

Entenda e participe

Pe. Luiz Miguel Duarte
Sinopse
A missa é o centro e, ao mesmo tempo, o ponto mais elevado de toda a vida
cristã, o que significa que ela precisa ser mais conhecida e devidamente
valorizada. Este livro oferece auxílio para maior entendimento da missa.
No início, são apresentados os fundamentos bíblicos e teológicos da
eucaristia, para, em seguida, mostrar alguns pontos referentes à sua
dimensão litúrgica. O estudo se completa com o significado de cada parte
da missa, indicando algumas pistas para melhor celebrá-la.
Coleção Liturgia, festa do povo
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 84

Cód.: 9788534924672

Missa uma ação emocional
Missa passo a passo

Pe. Welington Cardoso Brandão
Sinopse
O título deste livro nos leva ao conteúdo pleno da nossa adoração e
da nossa vida: “amar a Deus, com todo o coração, com toda a alma,
com todas as forças”. O autor procura nos introduzir nesta oração com
a totalidade do nosso ser, da nossa vida. Com clareza e simplicidade,
entendemos que celebrar é pôr todo o coração no encontro com Deus e
com os irmãos, associando-nos à pessoa de Cristo, que é o único e eterno
Sacerdote. Pe. Welington nos convida a louvar o Senhor, a partir de um
método atraente e claro.
Coleção Liturgia, festa do povo
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 104

Cód.: 9788534915809
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A missa do domingo
Pe. Jesus Álvarez, S.S.P.
Sinopse
A mensagem deste livro ilustrado tem em vista apresentar a ideia cristã
do Domingo na linha da Carta Apostólica Dies Domino (sobre o Domingo),
publicada pelo Papa em 1998.

Avulso
Formato: 11 cm x 18 cm
Páginas: 128

Cód.: 5602327193073

Missal cotidiano

Missal da assembleia cristã

VV.AA.
Sinopse
O missal cotidiano, concebido e realizado pelo Centro Catequético
Salesiano, no mesmo espírito do missal dominical, tem fisionomia
específica, com base nos objetivos e nos destinatários que visa atingir.
É oferecido aos participantes na Eucaristia — sacerdotes, comunidades
religiosas e fiéis — como subsídio para a formação e para a celebração.
Contém comentários dos textos litúrgicos e das orações.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 2.128

Cód.: 9788534905725

Missal dominical

Missal da assembleia cristã

VV.AA.
Sinopse
Este missal quer ser um convite aos grupos e comunidades a aprofundar
o mistério cristão celebrado na liturgia dominical, e trata-se de um livro
para a formação e a catequese dos adultos na fé. Além de introduções
gerais e específicas às leituras, o presente missal dominical colabora para
a iniciação e a formação permanente dos cristãos, para que se tornem
adultos na fé.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 1.520

Cód.: 9788534906845
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Missal romano
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Apresenta o rito da missa, com grande variedade de introduções para
cada parte da celebração, além de possuir grande alcance pastoral com as
aclamações para todas as orações eucarísticas.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 17 cm x 24 cm
Páginas: 1.088

Cód.: 9788534906852

Missal romano (luxo)
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Apresenta o rito da missa, com grande variedade de introduções para
cada parte da celebração, além de possuir grande alcance pastoral com as
aclamações para todas as orações eucarísticas.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 17 cm x 24,5 cm
Páginas: 1.088

Cód.: 9788534906869

Música brasileira na liturgia
Amaro C. Albuquerque, Nicola Vale, José Geraldo de
Souza, Osvaldo C. de Lacerda e José Alves de Souza
Sinopse
Música brasileira na liturgia, reedição da obra de 1969, registra preciosa
amostra do trabalho pioneiro do grupo de músicos litúrgicos que, impulsionado
pela novidade do Concílio Vaticano II, vislumbrava uma música para a liturgia
da Igreja no Brasil com raízes sedimentadas em nossa cultura. Este livro traz
ainda a coletânea de estudos feitos nos quatro encontros nacionais de música
sacra, realizados entre os anos de 1965 e 1968.

Coleção Liturgia e Música
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 146

Cód.: 9788534923262
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Música brasileira na liturgia II
Paula Molinari (org.)
Sinopse
Esta obra é fruto precioso do 1° Encontro de Compositores de Música
Litúrgica, promovido pelo Setor Música Litúrgica da Comissão Episcopal
Pastoral para a Liturgia da CNBB, ocorrido em setembro de 2006. O livro pretende contemplar a música brasileira e suas implicações na composição da
música ritual cristã. Trata-se da continuação da reflexão desencadeada pelo
primeiro volume, Música brasileira na liturgia, elo motivado e animado
pela fé n’Aquele que é a força e a razão de nosso cantar.
Coleção Liturgia e Música
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 104

Cód.: 9788534930307

A música litúrgica no Brasil
CNBB
Sinopse
Foram mais de quatro anos de pesquisas, encontros, estudos,
contribuições pessoais de liturgistas e musicistas, sem falar da equipe
nacional constituída que se reuniu várias vezes para chegar ao texto
definitivo. Didaticamente, o texto apresentado neste livro nos leva a
aproveitar seus conteúdos, trazendo, no final de cada parte, um roteiro
com perguntas. Ótimo recurso para as equipes de liturgia, de canto e para
os encontros e cursos.
Coleção Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534915205

Música ritual e mistagogia
Ione Buyst e Joaquim Fonseca, O.F.M.
Sinopse
Música ritual e mistagogia constitui marco referencial que questiona e,
ao mesmo tempo, aponta para um novo jeito de lidar com a formação
litúrgico-musical do povo de Deus. O que se espera com a utilização
do método mistagógico, desenvolvido neste livro, é atingir sobretudo
os ministros e ministras do canto e da música, para que, aos poucos,
desenvolvam nova maneira de participação na ação litúrgica, deixandose crescer espiritualmente enquanto entoam o “cântico novo” dos
ressuscitados em Cristo.
Coleção Liturgia e Música
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534929578
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Música, dança e poesia na Bíblia
María Victoria Triviño Monrabal
Sinopse
Música, poesia e dança formam uma unidade que nos leva ao encontro
amoroso com o nosso Deus. Por isso, ao mesmo tempo que oferece precioso
conhecimento bíblico-histórico-antropológico, a autora nos desperta
também o prazer de uma liturgia que recupera, pouco a pouco, esses três
elementos da linguagem da Aliança.

Coleção Liturgia e Música
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 104

Cód.: 9788534925532

Natal

Festa de luz e de alegria para a animação litúrgico-pastoral

Antônio Sagrado Bogaz
Sinopse
A primeira parte deste livro trata das práticas litúrgicas do período do
Natal, com destaque para os símbolos. A segunda reflete sobre a chegada
de Deus, momento de alegria e luz em nossa história. A terceira e última
parte reúne sugestões para viver o Natal na liturgia.

Coleção Ano Litúrgico
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 152

Cód.: 9788534908931

Nossa páscoa

Subsídios para a celebração da esperança

CNBB
Sinopse
A presença do Senhor Ressuscitado, no momento de dor e sofrimento
causado pela morte, inunda os corações de esperança. Nessa hora, não
pode faltar a presença amiga, fraterna e solidária da comunidade eclesial
junto àqueles que foram visitados pela morte. Pensando nisso, uma equipe
de liturgistas e pastoralistas preparou este subsídio pastoral, no qual estão
previstas três modalidades para o velório, inspiradas na Celebração da
Palavra, no Ofício Divino das Comunidades e na Vigília Pascal, além das
celebrações para a encomendação e o sepultamento.
Avulso
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534921329
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Ofício da mãe do Senhor
“Eis aí a tua mãe!”

Reginaldo Veloso
Sinopse
O Ofício da Mãe do Senhor era algo que estava fazendo falta após o Concílio
Vaticano II. Vivenciado na experiência espiritual das Comunidades Eclesiais
de Base, das Pastorais Sociais e Movimentos de Evangelização de pés no
chão, que têm especial admiração pela figura de Maria, Mãe do Senhor,
este material continua fazendo do cântico mariano o que a antiga tradição
sempre fez, o canto da Igreja por excelência: um grito de libertação.

Avulso
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534917568

Ofício divino

De adolescentes e crianças

Ione Buyst, Penha Carpanedo e Reginaldo Veloso (orgs.)
Sinopse
Esta obra é uma adaptação do já popular Ofício Divino das Comunidades,
preparada exclusivamente para as novas gerações que iniciam seu caminho
de fé. Assim como aprendemos a nos comunicar prestando atenção e
repetindo falas e gestos que ouvimos e vemos, o presente conteúdo
trata de possibilitar aos adolescentes e às crianças o acesso à linguagem
comunitária da fé, com seus salmos, hinos, gestos, orações, silêncios.

Avulso
Formato: 10 cm x 16 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534923255

Ofício divino das comunidades
VV.AA.
Sinopse
O grupo de liturgistas que elaborou a edição do Ofício Divino das
Comunidades preparou uma nova edição, revisada e ampliada, para
enriquecer a participação do povo na Liturgia das Horas. O Ofício foi
elaborado na tentativa de fazer chegar às pessoas as riquezas estruturais
da Liturgia das Horas.

Avulso
Formato: 12 cm x 18,5 cm
Páginas: 752

Cód.: 9788534902267
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Ofício divino das comunidades

Aberturas, hinos, refrãos meditativos, aclamações,
respostas às preces

CNBB
Sinopse
Este segundo volume das partituras do Ofício Divino das Comunidades
complementa o primeiro, que apresentou os salmos e cânticos do Antigo
e do Novo Testamento, trazendo os demais elementos do ofício: abertura,
hinos, refrãos meditativos, aclamações, respostas às preces, bênçãos,
responsos. Procura responder aos anseios dos muitos filhos e filhas de Deus
que, diariamente, se reúnem para tocar e cantar um cântico novo àquele
“que faz novas todas as coisas”.
Avulso
Formato: 18 cm x 27 cm
Páginas: 392

Cód.: 9788534923798

Ofício divino das comunidades
Salmos e cânticos bíblicos

VV.AA.
Sinopse
Cientes da importância da música na liturgia, nos debruçamos, ao longo
de meses, para elaborar a edição das partituras dos Salmos e Cânticos
Bíblicos que fazem parte do Ofício Divino das Comunidades (ODC). É justo
e urgente a publicação de tais melodias, pois, assim, as comunidades
poderão cantar melhor a Ressurreição do Senhor, no ritmo das horas do
dia. Este Ofício é um referencial importante para a oração de milhares de
pessoas, desde a sua primeira edição, no ano de 1998.
Avulso
Formato: 18 cm x 27 cm
Páginas: 280

Cód.: 9788534918848

Ofício dos mártires da caminhada
latino-americana
Prelazia de São Félix de Araguaia
Sinopse
Este Ofício dos Mártires da Caminhada Latino-Americana quer ajudar a
celebrar comprometidamente a memória de todos os que deram ou que
dão suas vidas, nesta nossa América, pelas causas da vida. Cada país, cada
região, cada lugar, cada entidade tem seus mártires mais familiares; mas
queremos também manter viva a memória coletiva do martírio de toda a
nossa América, em processo de integração libertadora ante as ameaças das
novas integrações neoliberais e colonialistas.
Avulso
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 232

Cód.: 9788534921435
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Orientações para ministros extraordinários
da comunhão
Valter Maurício Goedert
Sinopse
O livro tem uma preocupação bem pastoral, reunindo a experiência de
quinze anos de cursos de formação para ministros extraordinários da
Sagrada Comunhão. Faz um histórico desse ministério, trata da celebração
da eucaristia e do culto presidido por leigos da pastoral dos enfermos.

Coleção Liturgia e Teologia
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 224

Cód.: 9788534903769

A Palavra de cada dia
B. Caballero
Sinopse

Coleção Homilias
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 690

O presente livro apresenta reflexões, em ritmo diário, sobre a palavra
de Deus, de acordo com as leituras do lecionário ferial. Nestas páginas
combinam-se o comentário e a oração, a escuta e a resposta, o anúncio
litúrgico e a espiritualidade cristã, que brotam e se alimentam da palavra
de Deus. Por isso, o destinatário deste livro não é somente o sacerdote
responsável pelo serviço da Palavra ao povo fiel, mas também todo crente,
grupo cristão e membros de institutos seculares e equipes apostólicas que
desejam meditar e orar, pessoal ou comunitariamente, ao ritmo da palavra
de Deus em cada dia do ano.

Cód.: 5602327907014

A Palavra de cada domingo
Ano A

B. Caballero
Sinopse

Coleção Homilias
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 346

A presente obra é um comentário às leituras bíblicas do lecionário
dominical e festivo do Ano A. Por essa razão, o autor a inicia frisando
a importância de se prestar atenção à palavra de Deus na celebração
litúrgica ao longo do ano, como fonte de vida cristã, para examinar
depois a estrutura dos lecionários litúrgicos. Tanto o cristão comum
quanto aqueles comprometidos com equipes de apostolado, os membros
de institutos seculares, as comunidades religiosas e os sacerdotes —
encarregados de partilhar o pão da palavra pela comunidade cristã em cada
Domingo — são o público atendido pelo livro em questão.

Cód.: 9789723009583
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A Palavra de cada domingo
Ano B

B. Caballero
Sinopse

Coleção Homilias
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 342

A presente obra é um comentário às leituras bíblicas do lecionário
dominical e festivo do Ano B. Por essa razão, o autor a inicia frisando
a importância de se prestar atenção à palavra de Deus na celebração
litúrgica ao longo do ano, como fonte de vida cristã, para examinar
depois a estrutura dos lecionários litúrgicos. Tanto o cristão comum
quanto aqueles comprometidos com equipes de apostolado, os membros
de institutos seculares, as comunidades religiosas e os sacerdotes —
encarregados de partilhar o pão da palavra pela comunidade cristã em cada
Domingo — são o público atendido pelo livro em questão.

Cód.: 9789723009590

A Palavra de cada domingo
Ano C

B. Caballero
Sinopse

Coleção Homilias
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 338

A presente obra é um comentário às leituras bíblicas do lecionário
dominical e festivo do Ano C. Por essa razão, o autor a inicia frisando
a importância de se prestar atenção à palavra de Deus na celebração
litúrgica ao longo do ano, como fonte de vida cristã, para examinar
depois a estrutura dos lecionários litúrgicos. Tanto o cristão comum
quanto aqueles comprometidos com equipes de apostolado, os membros
de institutos seculares, as comunidades religiosas e os sacerdotes —
encarregados de partilhar o pão da palavra pela comunidade cristã em
cada Domingo — são o público atendido pelo livro em questão.

Cód.: 9789723008852

Pequeno vocabulário prático de liturgia
Susana Alves da Motta (org.)
Sinopse
Este pequeno vocabulário foi feito para o uso do povo que, muitas vezes,
conhece as realidades, mas não está familiarizado com os conceitos
próprios da linguagem canônica. O conteúdo deste trabalho pretende ser
eminentemente prático; por isso, não há explicações bíblico-catequéticas, nem justificativas teológicas e eclesiológicas. Foi
escolhida a forma de vocabulário, por ordem alfabética, para permitir
que se resolvam rapidamente questões práticas do momento e para
facilitar a busca pelas informações.
Coleção Liturgia e Teologia
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534914161
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Pontifical romano
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Contém os ritos para diversas celebrações, tais como: confirmação,
ordenação de bispos, presbíteros e diáconos, instituição de leitores, de
acólitos e de admissão entre os candidatos à Ordem Sacra, bênção de abade
e abadessa, consagração das virgens, profissão religiosa, dedicação de Igreja
e de altar, bênção do óleo dos catecúmenos e dos enfermos e confecção do
crisma, coroação de imagem da bem-aventurada Virgem Maria, ministros
extraordinários para a distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística.
Livros litúrgicos e rituais
Formato: 18,5 cm x 27 cm
Páginas: 584

Cód.: 9788534917339

Preparando passo a passo a celebração

Um método para as equipes de celebração das comunidades

Luiz Eduardo P. Baronto, S.D.B.
Sinopse
O presente caderno da coleção Celebrar a Fé e a Vida é voltado
especialmente às equipes de celebração das comunidades eclesiais.
Essas equipes encontrarão aqui um método que irá ajudá-las a vivificar
as celebrações, tornando-as mais atraentes e participadas. Os “passos”
indicados levam as equipes de celebração a realizarem seu trabalho em
clima de oração, e não apenas como se estivessem cumprindo uma tarefa a
mais. As indicações práticas para a elaboração do roteiro da celebração, a
distribuição dos ministérios e até o ensaio das ações simbólicas garantem o
Coleção Celebrar a Fé e a Vida ritmo celebrativo e facilitam a necessária participação de todos.
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534908139

O que é liturgia?
Pe. Gregório Lutz, C.S.S.p
Sinopse
A qualidade de nossa participação nas celebrações litúrgicas melhora quando
entendemos o sentido daquilo que celebramos. Com o intuito de divulgar
a consciência dos cristãos nas celebrações, Pe. Gregório Lutz, profundo
conhecedor da liturgia, concedeu várias entrevistas radiofônicas. Consciente
da utilidade dessas entrevistas, ele as apresenta agora neste livro, de modo
que a mensagem, já transmitida pelo rádio, atinja mais pessoas.

Coleção Celebrar a Fé e a Vida
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 48

Cód.: 9788534920537

128

catalogo_liturgia.indd 128

8/5/10 4:08:06 PM

Liturgia

>>

Quem canta? O que cantar na liturgia?
Joaquim Fonseca, O.F.M.
Sinopse
Para ajudar na reflexão sobre a qualidade tanto do canto quanto da música
que deve ser utilizada na liturgia, bem como sobre a atitude espiritual
de quem a executa, este livro reúne uma série de textos que buscam
aprofundar essas e outras questões. Na primeira parte, será tratado o
sentido teológico-litúrgico e espiritual dos ministérios litúrgico-musicais;
na segunda, será estudada a função ministerial do canto e da música no
culto cristão, além de alguns critérios básicos para a escolha do repertório
litúrgico.
Coleção Liturgia e Música
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534929257

Reunidos em nome de Cristo
Instrução geral do missal romano

CNBB
Sinopse
Foram introduzidas nesta Instrução Geral do Missal Romano algumas
variações, em conformidade com os dizeres e determinações dos outros
livros litúrgicos, como também recomendadas pela experiência pastoral.
Exemplo disso foi o acréscimo do capítulo IX, inteiramente novo, onde se
esboça o caminho para se adequar convenientemente o Missal Romano às
necessidades pastorais, além da inclusão de outros formulários para as
celebrações, recentemente inseridos no Calendário Romano Geral.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534912686

Ritual da confirmação
CNBB
Sinopse

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 88

Este Ritual, revisado e atualizado, colocou-se no contexto de preparação
para o Jubileu do ano 2000. O ano de 1998, o segundo da fase
preparatória, foi dedicado de modo particular ao Espírito Santo e à sua
presença santificadora no seio da comunidade dos discípulos de Cristo. Este
foi também o ano dedicado ao Sacramento da Crisma, dentro do Projeto
de Evangelização da Igreja no Brasil Rumo ao Novo Milênio. Entra, pois, nos
compromissos primários da preparação para o Jubileu, a redescoberta da
presença e ação do Espírito, sobretudo mediante a Confirmação, quer por
meio de múltiplos carismas, cargos e ministérios por ele suscitados para o
bem da Igreja.

Cód.: 9788534912600
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Ritual da penitência
CNBB
Sinopse
Este livro contém o ritual próprio para celebrações penitenciais, situado no
contexto da caminhada da Igreja no Brasil neste terceiro milênio. A reedição
deste Ritual da Penitência traz algumas pequenas mudanças exigidas pelo
novo Código de Direito Canônico e os textos bíblicos que foram revisados de
acordo com as traduções aprovadas, atualmente em vigor.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 248

Cód.: 9788534915243

Ritual da unção dos enfermos
e sua assistência pastoral
CNBB
Sinopse
O presente Ritual pode ser considerado um verdadeiro Manual de Pastoral
dos Enfermos. Neste novo livro litúrgico, o leitor encontra alguns tópicos
que merecem ser salientados. O rito viático é apresentado em capítulo
diverso e com cerimônias diferentes das do rito da comunhão dos
enfermos, o que traz grande realce a esta preparação para a definitiva
viagem pela morte.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534919456

Ritual de bênçãos
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Uma das características do novo Ritual de Bênçãos é que há bênçãos
presididas por leigos, homens ou mulheres, em virtude de seu sacerdócio
batismal, reconhecimento louvável da dignidade sacerdotal. A participação
ativa do leigo na Liturgia é mais uma vez a alavanca de sua promoção na
Comunidade Eclesial. Obra para figurar em todos os lares e ser utilizada
com frequência.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 568

Cód.: 9788534908337
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Ritual de bênçãos por ministros leigos
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Livro litúrgico de grande valor. Nele as bênçãos estão divididas em cinco
partes: bênção de pessoas, de objetos, de coisas destinadas ao uso
litúrgico, de objetos de piedade e, finalmente, de bênção para diversos
fins. Uma das características do novo Ritual de Bênçãos é que não há mais
bênção com um simples sinal-da-cruz, pois toda bênção comporta uma
oração ou uma leitura da Palavra de Deus.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 11 cm x 18 cm
Páginas: 224

Cód.: 9788534909563

Ritual de bênçãos simplificado (bolso)
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
O Ritual de Bênçãos, atualmente em vigor na Igreja, é de uma riqueza
admirável. Recupera-se aí o sentido bíblico e teológico da bênção. Para
facilitar o uso pastoral, preparou-se este Ritual simplificado, contendo as
bênçãos mais frequentes usadas no dia a dia de nossas paróquias. Isso não
significa que o Ritual completo possa ser dispensado. Ele continua sendo
fundamental, pela extraordinária riqueza litúrgico-pastoral que representa.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 9 cm x 13 cm
Páginas: 256

Cód.: 9788534914123

Ritual de bênçãos simplificado (médio)
CNBB
Sinopse
O Ritual de Bênçãos, atualmente em vigor na Igreja, é de uma riqueza
admirável. Recupera-se aí o sentido bíblico e teológico da bênção. Para
facilitar o uso pastoral, preparou-se este Ritual simplificado, contendo as
bênçãos mais frequentes usadas no dia a dia de nossas paróquias. Isso não
significa que o Ritual completo possa ser dispensado. Ele continua sendo
fundamental, pela extraordinária riqueza litúrgico-pastoral que representa.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 11 cm x 18 cm
Páginas: 256

Cód.: 9788534918084
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Ritual de exorcismos e outras súplicas
CNBB
Sinopse
Este Ritual que está sendo apresentado é fruto de quinze anos de estudos e
trabalhos. Na esteira de toda a reforma preconizada pelo Concílio Vaticano
II, apresenta o exorcismo como celebração litúrgica, com participação
ativa e consciente dos fiéis. Atento aos avanços da teologia que coloca as
verdades dentro de uma hierarquia, o ritual põe em primeiro plano a ação
do Espírito Santo e celebra a vitória de Cristo sobre as potências do mal,
além de pedir circunspecção por parte de quem vai exercer o ministério de
exorcista, celebração que não deve ser vista como espetáculo.
Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 98

Cód.: 9788534923446

Ritual de ordenação de bispos,
presbíteros e diáconos
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
Neste livro, além da presença maior do Novo Testamento — o que dá
uma noção mais clara nas orações consecratórias de decorrência do
Sacerdócio de Cristo —, os ordenandos são interrogados sobre o exercício
do Sacramento da Penitência. Há também um reforço do compromisso
do celibato, assunto delicado quando se toca na reverência e obediência
devida pelos clérigos religiosos aos bispos diocesanos.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 18,5 cm x 26 cm
Páginas: 320

Cód.: 9788534901864

Ritual do batismo de crianças
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
A elaboração de um Ritual do batismo de crianças, adaptado para o Brasil,
baseia-se, em primeiro lugar, no reconhecimento, por parte dos bispos
do Concílio Vaticano II, da utilidade e mesmo da necessidade de adaptar
a liturgia à índole dos diferentes povos. Que o Espírito de Deus nos ajude
para que este novo Ritual venha colaborar para uma autêntica renovação
litúrgico-pastoral em nossas comunidades.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534915144
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Ritual do matrimônio
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
A novidade deste volume é que contém também o Rito Adaptado do
Matrimônio, elaborado por liturgistas brasileiros, aprovado pela 29ª
Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e,
posteriormente, confirmado pela Congregação para o Culto Divino e a
Disciplina dos Sacramentos. Trata-se de um Rito Opcional, cujo uso é
permitido a todos. Podendo também ser chamado de Rito Brasileiro, o Rito
Opcional é rico em seu conteúdo pastoral, pois a celebração do matrimônio
envolve muitas pessoas, chamadas a participar e a testemunhar o enlace.
Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 192

Cód.: 9788534900065

Roteiros homiléticos

Anos A, B, C — Festas e Solenidades

Pe. José Bortolini
Sinopse

Coleção Homilias
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 824

Desde 1998, esses roteiros homiléticos são publicados na revista Vida
Pastoral e têm prestado valiosa contribuição aos ministros da Palavra —
sacerdotes e agentes de pastoral. A oportunidade para transformá-los
em livro se apresentou ao pe. Bortolini às vésperas dos seus 25 anos de
ininterrupto trabalho com a Bíblia (1981-2006). A disposição da obra é por
anos (A B C) e por ciclos: Ciclo do Natal (do Advento ao Batismo do Senhor),
Ciclo da Páscoa (do 1º domingo da Quaresma à solenidade de Pentecostes)
e Tempo Comum. Este material também conta com o índice das citações
bíblicas, caso o leitor precise localizar rapidamente uma perícope e seu
respectivo comentário.

Cód.: 9788534924023

Sacramentário
CNBB
Sinopse

A obra apresenta os vários ritos dos sacramentos e sacramentais,
congregando as celebrações mais usadas pelos sacerdotes em sua atuação
pastoral, como Batismo, Penitência, Matrimônio, Unção dos Enfermos e
Exéquias. Foi elaborado para pastores que percorrem enormes distâncias
para ir ao encontro das comunidades eclesiais. Estimula ainda mais a vida
litúrgica, porque é um importante instrumento de ajuda na realização da
verdadeira Liturgia.
Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 152

Cód.: 9788534920902
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A sagrada comunhão e o culto
do mistério eucarístico fora da missa
Sagrada Congregação para o Culto Divino
Sinopse
A distribuição da comunhão fora da missa é um costume que está
desaparecendo, mas é ainda bastante frequente nas igrejas e santuários
de muita afluência de fiéis. No livro estão presentes a distribuição da
eucaristia fora da missa, rito breve de comunhão dos enfermos, o viático e
exposição do Santíssimo Sacramento, além de textos e amplo lecionário.

Livros litúrgicos e rituais
Formato: 16,5 cm x 23,5 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534916844

Salmos e cânticos

A oração do povo de Deus

Luís Alonso Schokel
Sinopse
Obra que responde tanto à oração como ao estudo dos salmos. Inicialmente,
duas introduções elaboradas pelo autor ajudam o leitor a sintonizar-se com
os salmos, como oração e poesia. Schokel comenta o texto com notas e, no
fim de cada salmo, abre uma perspectiva para o uso cristão.

Avulso
Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 584

Cód.: 9788534901475

Semana santa
Anos A, B, C

CNBB
Sinopse
Com o presente livro, as comunidades cristãs terão melhores condições de
celebrar a ação de Deus na história. A paixão, morte e ressurreição do Cristo
é uma vida nova para a Igreja. Além dos textos bíblicos e dos cantos, a obra
traz preciosas sugestões pastorais, elaboradas por Dom Marcelo Barros.

Avulso
Formato: 11,5 cm x 18 cm
Páginas: 248

Cód.: 9788534909365
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Semana santa

Preparar e celebrar

Pe. Luiz Miguel Duarte
Sinopse
Nestas páginas, é possível encontrar as celebrações principais da Semana
Santa, começando pelo Domingo de Ramos e concluindo com o Domingo
de Páscoa. A abordagem de cada celebração segue uma mesma proposta:
apresentam-se alguns aspectos para reflexão e uma série de aspectos
simbólicos e celebrativos. O texto traz ainda breve meditação sobre
as “sete palavras” de Jesus crucificado e um roteiro para adoração ao
Santíssimo Sacramento, a ser utilizado na Quinta-feira Santa.
Coleção Liturgia, festa do povo
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534921275

Técnica vocal: Princípios para o cantor litúrgico
Paula Molinari (org.)
Sinopse
Técnica vocal: Princípios para o cantor litúrgico é um passo qualitativo no
diálogo — até então pouco estabelecido — entre fonoaudiologia e liturgia.
Muito se tem falado sobre esses dois assuntos, porém de forma isolada.
Agora é possível contar com este subsídio, que nos aponta o caminho para
a mútua fecundação entre essas duas ciências. Trata-se de um exercício
progressivo, de uma integração do gesto corporal com a compreensão
teológica, desde a dimensão afetiva.
Coleção Liturgia e Música
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534926782

Tempo para amar

Mística para viver o ano litúrgico

Marcelo Barros e Penha Carpanedo
Sinopse

Este livro trata da espiritualidade litúrgica. Os autores acompanham a
caminhada das comunidades populares cristãs há muitos anos. Dessa
experiência acumulada emergem as intuições deste livro, que pretende
ser uma ajuda para os que querem celebrar a fé a partir da vida, de um
modo que expresse a sua luta e, ao mesmo tempo, alimente a relação
amorosa e gratuita com Deus.

Coleção Liturgia e Teologia
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534909501
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Tríduo do(a) padroeiro(a)

Sugestões para organizar um tríduo em preparação
à festa do(a) padroeiro(a) da paróquia

José Carlos Pereira
Sinopse

Coleção Celebração da Fé
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 96

Formado por três dias consecutivos de preparação espiritual que colocam a
comunidade em clima de oração, o tríduo é um momento muito esperado
pelos fiéis, pois antecede a festa do(a) padroeiro(a) e mobiliza a comunidade
em prol do ardor missionário e do compromisso com a paróquia. As sugestões
de preparação aqui encontradas são adaptáveis à realidade de qualquer
paróquia, dentro ou fora do Brasil, passíveis de mudanças, alterações e/ou
adaptações. Tudo com o propósito de oferecerem momentos de oração que
conectem o rebanho com a Igreja. Este subsídio nos prepara para a fé, o
amor e a compreensão das manifestações de Deus em seu rebanho.

Cód.: 9788534931335

Vamos celebrar
Pe. Gregório Lutz, C.S.S.p
Sinopse

O presente caderno quer ser uma ajuda às pessoas e comunidades que
buscam dinamizar suas celebrações litúrgicas. Mostra que celebrar é típico da
liturgia, sendo o ponto culminante ao qual tende toda a nossa vida e ação de
cristãos. É na liturgia que acontece a celebração da nossa fé e da nossa vida.

Coleção Celebrar a Fé e a Vida
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 24

Cód.: 9788534907309

Vigília pascal
Paulo César Nodari (org.)
Sinopse
A vida do cristão tem sua fonte e cume na vida litúrgico-celebrativa da
Igreja. Contudo, apesar de termos na Igreja um pensamento tão eloquente
e aguçado em sua concepção, é fato que há muito a caminhar e trabalhar
com o clero, com os agentes de pastoral e com as assembleias litúrgicas das
nossas comunidades. Tendo presente a caminhada e o processo progressivo
da pastoral litúrgica da Igreja, o objetivo deste livro é fazer o leitor refletir
sobre a celebração e a espiritualidade que perpassam a Vigília Pascal.
Coleção Celebrar a Fé e a Vida
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 40

Cód.: 9788534914826
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Visita ao doente
Mateo Bautista
Sinopse
Livro especialmente indicado aos que atuam na pastoral dos enfermos.
Busca iluminar a maneira de os agentes de pastoral dos enfermos
procederem, transmitindo-lhes confiança e firmando-lhes o valor da
espiritualidade do bom samaritano. Indica também pistas práticas para o
bom desempenho da pastoral dos enfermos.

Avulso
Formato: 11 cm x 17 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534907255
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ABC da Bíblia
VV.AA.
Sinopse
Com linguagem simples, mas de forma completa e profunda, o leitor terá
aqui os elementos essenciais para entender o conteúdo da Palavra de Deus,
seus livros e suas divisões. Ótimo para o estudo pessoal ou comunitário.

Coleção Por trás das palavras
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 40

Cód.: 9788534902472

O amigão de todo o mundo
Elias José
Sinopse
Trata-se de um livro escrito em prosa, mas com tom bastante poético. O
narrador apresenta um grande amigo seu de muito tempo atrás, mas que
ainda é muito presente nos dias de hoje, embora tenham se passado anos.
Aos poucos, com as pistas que vão sendo dadas, o leitor vai descobrindo que
o amigo, na verdade, é Jesus.

Coleção Arteletra
Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 24

Cód.: 9788534917865

Antes que as estrelas fossem estrelas
Lois Rock
Sinopse
Conta a história da salvação, começando com a criação do mundo e alguns
trechos do Antigo Testamento, chegando ao nascimento e vida de Jesus e
concluindo com o Apocalipse. Com a boa adaptação dos textos bíblicos e as
belíssimas ilustrações, as crianças poderão compreender a Bíblia e se divertir.

Coleção Volta ao Mundo
Formato: 22 cm x 25 cm
Páginas: 32

Cód.: 9788534916455
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Atlas da Bíblia
Pe. José Bortolini
Sinopse
Dividido em 15 tópicos enriquecidos com ilustrações, fotos e textos de
leitura fluente, o Atlas da Bíblia traça o panorama da história bíblica
para, em seguida, esmiuçá-lo com mais afinco. A terra de Israel, o mundo
do Antigo e do Novo Testamento, o Gênesis, o Êxodo, os primeiros reis de
Israel — Saul, Davi e Salomão — são alguns dos muitos assuntos tratados
pelo compêndio, que esclarece a história bíblica e apresenta a difusão do
Evangelho e da mensagem de Cristo.
Avulso
Formato: 17,5 cm x 24 cm
Páginas: 32

Cód.: 9788534905190

A Criação
Para colorir

Pe. José Bortolini
Sinopse
Este livro conta, por meio de textos e desenhos, os sete dias da criação
divina narrados pela Bíblia. Além disso, a criança terá a oportunidade de
interagir com o livro, colorindo-o e se divertindo com as suas ilustrações.

Coleção Colorindo a Bíblia com o Zig
Formato: 18,5 cm x 27 cm
Páginas: 16

Cód.: 9788534917353

A criação do mundo
Dobraduras bíblicas

Gláucia Lombardi
Sinopse
Usando a arte das dobraduras de papel, este livro ensina a criar várias
personagens, não só as que aparecem nas histórias da Bíblia, mas as que
fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa.

Coleção Dobraduras Bíblicas
Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 16

Cód.: 9788534912860
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Os dez mandamentos

Ferramenta da comunidade

Carlos Mesters
Sinopse
Os dez mandamentos estão na origem da organização do povo de Deus. Eles
expressam, de maneira concreta, concisa e didática, a vontade de Deus
para o povo e indicam o caminho seguro e certo para que ele se organize de
maneira fraterna, sinal de Deus no mundo.

Coleção Por trás das palavras
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 80

Cód.: 9788534902205

O evangelho de Marcos

Para uma catequese com adultos

Pe. José Bortolini
Sinopse
Este é um comentário popular do evangelho de Marcos em vista da catequese
com adultos. Marcos — o primeiro evangelho a ser escrito — tinha como
objetivo levar os adultos ao conhecimento de “Quem é Jesus” e à descoberta
das condições para ser discípulo(a) Dele. Esta obra comenta tal evangelho
em 51 capítulos, fornecendo o aprofundamento e as pistas necessárias para
que descubramos como ser cristão num mundo globalizado.

Coleção Bíblia e Cotidiano
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 288

Cód.: 9788534920438

Histórias de Jesus
Dobraduras bíblicas

Gláucia Lombardi
Sinopse
Jesus contou muitas histórias ao seu povo quando se fez homem e habitou aqui
na terra. Com as dobraduras que são ensinadas neste livro, a criança também
poderá contar aos pais, amigos e familiares as histórias que Jesus contou.

Coleção Dobraduras Bíblicas
Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 16

Cód.: 9788534912853
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A missa explicada às crianças (folheto)
Pe. Luiz Miguel Duarte
Sinopse
O conteúdo deste folheto foi pensado para catequistas e catequizandos. Na
primeira parte procura-se passar, em forma de cantigas infantis, as noções
fundamentais sobre a missa. Na segunda parte, explica-se a missa item por
item. Esta atividade pode ser realizada em forma de laboratório, ou seja, fora
da missa, representando cada ponto como se fosse a própria missa; outro modo
é fornecer as explicações um pouco por vez, durante a celebração.

Avulso
Formato: 11,5 cm x 21 cm
Páginas: 8

Cód.: 7891210009470

Oração de gente pequena (luxo)
Pe. Zeca
Sinopse
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 dividi-los com as crianças, ajudando-as a viver o encontro
com Deus, por meio da oração, em todos os momentos e circunstâncias da
vida. Crianças educadas na fé serão adultos mais serenos, mais felizes e bem
resolvidos consigo mesmos.

Avulso
Formato: 7,5 cm x 9,5 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534917315

Oração de gente pequena (simples)
Pe. Zeca
Sinopse
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 dividi-los com as crianças, ajudando-as a viver o encontro
com Deus, por meio da oração, em todos os momentos e circunstâncias da
vida. Crianças educadas na fé serão adultos mais serenos, mais felizes e bem
resolvidos consigo mesmos.

Avulso
Formato: 7,5 cm x 9,5 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534917308
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Panorama da história da Bíblia
José M. de Medeiros
Sinopse
Exposição visual e colorida do desenvolvimento da história e literatura
bíblicas, abarcando os períodos do Antigo e do Novo Testamento. A
apresentação facilita situar a história de Israel e do cristianismo em paralelo
com a história das civilizações vizinhas, permitindo localizar os escritos
bíblicos na sua devida época.

Avulso
Formato: 18 cm x 17 cm
Páginas: 12

Cód.: 9788534906937
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Bíblias
Bíblia — Edição Pastoral
Sendo uma tradução dos originais hebraico e grego, procura se aproximar o
máximo possível da linguagem de hoje, além de contar com mapas, tabelas
e orações.

Disponível nos formatos:
Avulso
Bíblia Sagrada — Edição Pastoral

Avulso
Bíblia Sagrada — Edição Pastoral

Bolso cristal

Grande azul — capa dura

Formato: 9,5 cm x 13,5 cm
Páginas: 1.664

Formato: 20 cm x 27 cm
Páginas: 1.360

Cód.: 9788534913317

Cód.: 9788534923880

Avulso
Bíblia Sagrada — Edição Pastoral

Avulso
Bíblia Sagrada — Edição Pastoral

Bolso encadernada

Média cristal

Formato: 10 cm x 13,5 cm
Páginas: 1.664

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 1.584

Cód.: 9788534902342

Cód.: 9788534912570

Avulso
Bíblia Sagrada — Edição Pastoral

Avulso
Bíblia Sagrada — Edição Pastoral

Bolso zíper

Média zíper

Formato: 10 cm x 13,5 cm
Páginas: 1.664

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 1.584

Cód.: 9788534913119

Cód.: 9788534913249
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Bíblia do Peregrino
Esta Bíblia se destaca pela tradução idiomática, e o que se busca é
reproduzir a feição das línguas antigas nas línguas atuais.

Disponível nos formatos:
Avulso
Bíblia do Peregrino

Avulso
Bíblia do Peregrino

Capa cristal

Capa dura

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 3.056

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 3.056

Cód.: 9788534920063

Cód.: 9788534920056

Bíblia de Jerusalém
Trata-se da tradução mais científica do texto bíblico em português,
apresentando introduções, notas, mapas e cronologia elaborados pela
Escola Bíblica de Jerusalém.

Disponível nos formatos:
Avulso
Bíblia de Jerusalém

Avulso
Bíblia de Jerusalém

Média encadernada

Média zíper

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 2.208

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 2.208

Cód.: 9788534919777

Cód.: 9788534920001
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A Bíblia da família

Pais e filhos aprendendo juntos

Pe. José Bortolini
Sinopse
Para ser lida a qualquer momento, mas em especial durante os encontros
entre pais e filhos, A Bíblia da família foi elaborada para ser um guia para
o lar, com o intuito de proporcionar o crescimento espiritual a todos os
integrantes da família, sobretudo no que concerne ao conhecimento da
Palavra de Deus. As ilustrações tornam a leitura mais convidativa e alegre.
Chame o papai, a mamãe e seus irmãos para descobrirem, todos juntos, as
fantásticas histórias da Bíblia.
Avulso
Formato: 17,5 cm x 24,5 cm
Páginas: 272

Cód.: 9788534927314

Minha Bíblia
VV.AA.
Sinopse
Mesmo que tenha sido escrito por seres humanos, foi Deus mesmo que
indicou o que deveria ser escrito neste livro, o mais lido em todo o mundo.
Nele é contado o profundo amor que Deus sente por seus filhos, homens
e mulheres. Minha Bíblia ensina como a humanidade foi marcada pelo
acontecimento mais extraordinário de todos os tempos: o nascimento de
Jesus. Elaborada para iniciar as crianças na leitura da Palavra de Deus,
com ilustrações criadas para desenvolver a imaginação e texto de fácil
compreensão, Minha Bíblia será o livro favorito das crianças.
Avulso
Formato: 9,5 cm x 12,5 cm
Páginas: 232

Cód.: 9788534928854

O povo da Bíblia
Leyah Jensen
Sinopse
Esta Bíblia é narrada por um animal diferente a cada capítulo, traz
referências das Escrituras, está repleta de ilustrações multicoloridas e é fiel
aos textos sagrados. Trata-se de um material que encanta à primeira leitura,
com textos acessíveis a todos os leitores.

Avulso
Formato: 16 cm x 18 cm
Páginas: 448

Cód.: 9788534926652
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CDs Liturgia
Abre-te, ó Céu!
Irmã Miria T. Kolling
Sinopse
O CD traz 16 faixas voltadas para a celebração de exéquias, além de
apresentar uma missa completa e cantos meditativos. Os arranjos do maestro
Luiz Karan são subsídios valiosos para as comunidades celebrarem a Páscoa.

Avulso
Duração: 51’00”
Faixas: 16
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210008916

Acolhendo a palavra
Casimiro Nogueira e José Raimundo Brandão
Sinopse
Este CD, que contém cantos sobre a Palavra de Deus, é um precioso
instrumento que pode ser utilizado nas celebrações comunitárias, missas e
momentos de oração pessoal.

Avulso
Duração: 42’14”
Faixas: 13
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210000415

Cantando os salmos
Ano A — vols. I e II

VV.AA.
Sinopse
O CD apresenta salmos para ocasiões como Advento, Natal, Pentecostes,
Páscoa e Ascensão do Senhor. Outras solenidades e festas também são
atendidas pelo repertório do CD, entre elas Imaculada Conceição, Todos os
Santos, Apresentação do Senhor e Exaltação da Santa Cruz.
Avulso
Duração: 133’17”
Faixas: 99
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005540
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Cantando os salmos
Ano B — vols. I e II

VV.AA.
Sinopse
O CD apresenta salmos para ocasiões como Advento, Natal, Pentecostes,
Páscoa e Ascensão do Senhor. Outras solenidades e festas também são
atendidas pelo repertório do CD, entre elas Imaculada Conceição, Todos os
Santos, Apresentação do Senhor e Exaltação da Santa Cruz.
Avulso
Duração: 133’32”
Faixas: 80
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005991

Cantando os salmos e aclamações
Ano C — vols. I e II

Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse

Avulso
Duração: 143’54”
Faixas: 29
Formato: 14 cm x 12 cm

Considerando a importância dos salmos, textos que existem primordialmente
para serem cantados, e seu importante papel na Liturgia, percebeu-se a
necessidade de oferecer ao público uma gravação voltada para esse gênero.
Este CD traz a interpretação do Coral Palestrina de Curitiba, sob a regência da
irmã Custódia M. Cardoso, e apresenta salmos para ocasiões como Advento,
Natal, Pentecostes, Páscoa e Ascensão do Senhor.

Cód.: 7891210005304

Cantos de abertura e comunhão
Tempo comum Anos A, B e C

Coral Nossa Senhora Aparecida
Sinopse
Excelente subsídio para as comunidades utilizarem nas celebrações
litúrgicas. O CD apresenta 13 cantos para abertura e dez cantos de
comunhão. A interpretação é do Coral Nossa Senhora Aparecida, sob regência
de Adenor Leonardo Terra.
Avulso
Duração: 68’34”
Faixas: 23
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210008213
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Coleção CELEBRAÇÕES ESPECIAIS
A coletânea Celebrações Especiais vols. I, II, III e IV apresenta uma grande variedade de músicas para
diversas ocasiões da vida cristã. O primeiro volume traz a Celebração do Batismo, Missa da Primeira
Eucaristia, Missa da Confirmação e Celebração dos Quinze Anos. O segundo apresenta a Celebração
de Formatura, Celebração do Casamento com e sem Missa e Celebração de Bodas. No terceiro volume
estão a Missa do Coração de Jesus, Missa de Nossa Senhora, Missa do Padroeiro e a Missa de Ação de
Graças. No último, é possível encontrar a Celebração da Reconciliação, Celebração da Esperança,
Missa dos Enfermos e a Vigília Exequial.

Celebrações especiais
vol. 1

VV.AA.
Duração: 66’09”
Faixas: 29
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004468

Celebrações especiais
vol. 2

VV.AA.
Duração: 41’57”
Faixas: 19
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004475

Celebrações especiais
vol. 3

VV.AA.
Duração: 65’01”
Faixas: 28
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004567

Celebrações especiais
vol. 4

VV.AA.
Duração: 49’05”
Faixas: 24
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004574
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Celebrando o amor
VV.AA.
Sinopse
Este CD é um subsídio litúrgico para as celebrações do matrimônio,
visando assessorar os grupos corais e cantores solistas, para que, através
do canto, abrilhantem esta celebração tão importante na vida dos
casais, expressão máxima do amor entre um homem e uma mulher.
Avulso
Duração: 49’54”
Faixas: 14
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004956

As crianças cantam a páscoa e pentecostes
Coral Pequenos Cantores de Curitiba
Sinopse
Com melodias ternas e letras que transmitem amor, gratidão e fé, o
coral infantil Pequenos Cantores de Curitiba é um convite à alegria e à
coragem, elementos indispensáveis para se alcançar uma vida plena de
justiça, paz e fraternidade.
Avulso
Duração: 51’31”
Faixas: 20
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210008619

As crianças cantam o tempo comum
Coral Pequenos Cantores de Curitiba
Sinopse
O coral Pequenos Cantores de Curitiba mais uma vez surpreende os ouvidos
daqueles que buscam qualidade e beleza nas canções litúrgicas. O Tempo
Comum é contemplado com Coração de criança e Jesus, presente de
amor, as duas partes que compõem o disco. Com este material em mãos, a
Eucaristia pode ser celebrada com mais ânimo e entusiasmo.
Avulso
Duração: 36’18”
Faixas: 19
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210009289
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As crianças cantam...

Primeira eucaristia e celebrando com Maria

Irmã Elisabete T. do Prado
Sinopse
Neste CD, são interpretadas belas canções para animar as celebrações
e também a caminhada dos fiéis, em especial a das crianças. Composto
por músicas próprias para duas celebrações litúrgicas, a saber Primeira
Eucaristia — Jesus meu amigo e Celebrando com Maria, o disco é alegre,
possui melodias agradáveis, bem trabalhadas e de fácil aprendizagem.
Avulso
Duração: 34’50”
Faixas: 16
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210009401

Dia do Senhor
Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
Este CD apresenta quatro missas completas: O Senhor Ressurgiu (Missa
da Ressurreição); Vem e segue-me (Missa Vocacional); Cristo Chama
(Missa Missionária) e Convertei-nos, Senhor Deus! (Missa do Advento). A
interpretação é do Coral Palestrina de Curitiba, e a regência é da irmã
Custódia Cardoso.
Avulso
Duração: 56’35”
Faixas: 29
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004413

Dízimo é partilha
Pe. José de Freitas Campos
Sinopse
Este CD é uma contribuição para que as comunidades pensem sobre a
importância e a necessidade da implantação da Pastoral do Dízimo, como
força imprescindível na administração da vida dinâmica da comunidade de fé.

Avulso
Duração: 29’43”
Faixas: 13
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004680
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É tempo de recomeçar

Advento e natal para crianças

Coral Pequenos Cantores de Curitiba
Sinopse
Interpretando as missas do Advento e de Natal, o coral Pequenos Cantores
de Curitiba comove os ouvidos de quem busca paz e esperança. Regido pela
irmã Custódia Cardoso, o grupo se destaca com canções como A Luz Vai
Brilhar (abertura da Missa do Advento), É Tempo de Graça, Aclamando o
Evangelho e a consagrada Noite Feliz, penúltima faixa do CD.
Avulso
Duração: 45’54”
Faixas: 20
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006295

Envia teu Espírito, Senhor!
Irmã Miria T. Kolling e André Zamur
Sinopse
Esta gravação apresenta 17 músicas e duas missas. Suas letras evocam
o Espírito Santo, com melodias agradáveis e fáceis de serem cantadas e
aprendidas. Os cantos são bem apropriados para as equipes de canto e de
crismandos, além de dinamizar as liturgias comunitárias e do sacramento da
responsabilidade — o Crisma.
Avulso
Duração: 48’24”
Faixas: 17
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210000040

O Espírito da missão

Missa missionária e missa vocacional

Pe. Pedro Brito Guimarães e Frei Fabreti
Sinopse

Avulso
Duração: 43’47”
Faixas: 15
Formato: 14 cm x 12 cm

Este CD, que contém, na sua maior parte, músicas de autoria do pe. Brito, é
a realização de um sonho antigo do sacerdote, que se confessa presenteado
pela oportunidade de cantar temas que têm forte relação. O CD possui
duas linhas de pensamento que, no fundo, se tornam uma só: o espírito
missionário da vocação cristã, em que a proposta do Senhor se transforma
em resposta humana.

Cód.: 7891210004987
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Eterna fonte
Irmã Miria T. Kolling
Sinopse
Fazem parte deste CD uma missa completa, além de cantos opcionais
inspirados nos escritos de Santa Tereza d’Ávila, a grande santa carmelita.
Com as próprias palavras de Tereza ou com as palavras não menos místicas
da irmã Miria Kolling, somos tomados pela mão e levados a desfrutar do
silêncio acolhedor do mistério maior.
Avulso
Duração: 51’99”
Faixas: 15
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210008107

Festas litúrgicas I
Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
Este CD — o primeiro de uma série de quatro volumes — apresenta missas
completas para as seguintes festas da Igreja: Solenidade da Santíssima Mãe
de Deus, Apresentação do Senhor e Solenidade da Santíssima Trindade.
A interpretação é do coral Palestrina de Curitiba, sob regência da irmã
Custódia Cardoso.
Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 48’04”
Faixas: 21
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006042

Festas litúrgicas II
Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
O CD Festas Litúrgicas II é subsídio para todos os cristãos se prepararem para
a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Natividade de São João
Batista e Festa de São Pedro e São Paulo. São 21 cantos com melodias bonitas
e fáceis de cantar.
Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 62’25”
Faixas: 21
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006356
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Festas litúrgicas III
Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
O CD Festas Litúrgicas III é subsídio para todos os cristãos se prepararem
para importantes festividades da Igreja, como a Festa da Assunção de Nossa
Senhora, a Festa de N. Sra. Aparecida — Padroeira do Brasil e a Festa da
Imaculada Conceição de Nossa Senhora.
Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 59’32”
Faixas: 18
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006639

Festas litúrgicas IV
Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
O CD Festas Litúrgicas IV é subsídio para todos os cristãos se prepararem
para a Solenidade da Transfiguração do Senhor, Exaltação da Santa Cruz,
Festa de Todos os Santos, Comemoração dos Fiéis Defuntos e Basílica de São
João de Latrão. São 19 cantos com melodias bonitas e fáceis de cantar.
Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 62’26”
Faixas: 19
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006882

Liturgia I

Cantos litúrgicos

VV.AA.
Sinopse
Liturgia I traz 30 cânticos para quatro missas: Missa nossa festa com Maria,
Uma luz na montanha, A esperança canta a vida e A festa do amor tentam
trazer às crianças melodias agradáveis, próprias para as celebrações infantis.

Avulso
Duração: 54’46”
Faixas: 30
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210001733
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Liturgia II

Cantos litúrgicos

VV.AA.
Sinopse
Liturgia II é um CD infantil com cinco missas: Cantemos com Alegria,
Cantando a Palavra de Deus, Eu sou feliz, tu és feliz!, É Natal no coração
e Eu nasci pra te amar. As melodias, fáceis e empolgantes, estimulam o
envolvimento da criança nas celebrações eucarísticas.
Avulso
Duração: 63’18”
Faixas: 42
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210000491

Liturgia III

Cantos litúrgicos

VV.AA.
Sinopse
Este CD é um subsídio para as equipes se prepararem para o Natal e
outras missas. Suas letras fáceis nos envolvem nos diversos momentos das
celebrações eucarísticas.

Avulso
Duração: 63’18”
Faixas: 29
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210000293

Liturgia IV

Advento — Ano A

Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
Composto por 12 cânticos, este CD é interpretado pelo coral Palestrina de
Curitiba, sob a regência da irmã Custódia Maria Cardoso. Os quatro domingos
do Advento são abrangidos nestes cantos, que pertencem ao Hinário Litúrgico
da CNBB.
Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 37’53”
Formato: 14 cm x 12 cm
Faixas: 12

Cód.: 7891210005489
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Liturgia V
Natal

Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
Composto por 17 cânticos, o CD abrange o período do Natal, com cânticos
para utilização durante o calendário litúrgico católico ao longo do ano.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 57’53”
Faixas: 17
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005496

Liturgia VI

Tempo comum Ano A — 2º ao 19º DTC

Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
Este trabalho coloca para as comunidades uma proposta de letras e melodias
de qualidade para se cantar a Liturgia. Com criatividade, este CD fará com que
a tradição litúrgica da Igreja possa ser abordada com muito mais facilidade.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 55’04”
Faixas: 27
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005847

Liturgia VII

Tempo comum Ano A — 20º ao 34º DTC

Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
Composto por 12 cânticos, este CD é interpretado pelo coral Palestrina de
Curitiba, sob a regência da irmã Custódia Maria Cardoso, que já realizou
vários projetos.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 50’09”
Faixas: 22
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006127
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Liturgia VIII

Advento — Anos B e C

Grupo de solistas da PAULUS
Sinopse
O CD Liturgia VIII traz cantos litúrgicos para o Tempo do Advento dos anos
B e C. A regência do coral é de Eurivaldo Ferreira, e a orquestração é do
maestro Carlos Slivskin. A interpretação é do grupo de solistas da PAULUS.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 40’34”
Faixas: 14
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005960

Liturgia IX

Tempo comum — Ano B

VV.AA.
Sinopse
O CD Liturgia IX é composto por 15 faixas do Hinário Litúrgico da CNBB. O projeto
prevê indicações de cantos que contemplam todo o Tempo Comum do Ano B, e é
um trabalho que auxilia as equipes litúrgicas nas celebrações eucarísticas.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 33’44”
Faixas: 15
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006301

Liturgia X

Tempo pascal — Ano B

VV.AA.
Sinopse
Este CD apresenta cantos litúrgicos para os cinco domingos da Páscoa e
domingo de Pentecostes do Ano B. A direção musical e regência coral são da
irmã Miria T. Kolling, e a orquestração é do maestro Carlos Slivskin.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 50’19”
Faixas: 21
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006288
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Liturgia XI

Tempo comum Ano C — 2º ao 17º DTC

Grupo de solistas da PAULUS
Sinopse
Este CD apresenta 23 cantos litúrgicos próprios para o Tempo Comum, do 2º
ao 17º domingo do Ano C. A interpretação é do grupo de solistas da PAULUS, e
a orquestração é do maestro Carlos Slivskin.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 35’12”
Faixas: 23
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006561

Liturgia XII

Tempo comum Ano C — 18º ao 34º DTC

Grupo de solistas da PAULUS
Sinopse
Este CD apresenta 20 cantos litúrgicos próprios para o Tempo Comum, do 18º
ao 34º domingo do Ano C. A interpretação é do grupo de solistas da PAULUS, e
a orquestração é do maestro Carlos Slivskin.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 32’11”
Faixas: 20
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006653

Liturgia XIII

Quaresma — Ano A

Grupo de solistas da PAULUS
Sinopse
São 19 cantos que contemplam desde a Quarta-feira de Cinzas até o Domingo
de Ramos, feitos para serem utilizados nas celebrações eucarísticas. A
interpretação é do grupo de solistas da PAULUS, e a orquestração é do
maestro Carlos Slivskin.
Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 43’00”
Faixas: 19
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210007278
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Liturgia XIV

Quaresma — Anos B e C

Grupo de solistas da PAULUS
Sinopse
O CD apresenta 18 cantos que vão desde a Quarta-feira de Cinzas até o
Domingo de Ramos, feitos para serem utilizados nas celebrações eucarísticas.
A interpretação é do grupo de solistas da PAULUS, e a orquestração é do
maestro Carlos Slivskin.
Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 39’23”
Faixas: 18
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210007346

Liturgia XV

Páscoa — Ano C

Grupo de solistas da PAULUS
Sinopse
Este CD traz 15 cantos litúrgicos que contemplam todos os domingos da
Páscoa até o Domingo de Pentecostes, próprios do Ano C. Os arranjos,
orquestração e execução são dos maestros Eurivam Silva e Hamilton de
Andrade. A interpretação é do grupo de solistas da PAULUS.
Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 34’36”
Faixas: 15
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210007612

Liturgia XVI

Páscoa — Ano A

Coral Nossa Senhora Aparecida
Sinopse
Sob a regência de Adenor Leonardo Terra, o coral Nossa Senhora Aparecida
interpreta, com mestria, 18 cantos litúrgicos que contemplam todos os
domingos da Páscoa, próprios do Ano A. Os arranjos, teclados e produção
musical são de Misael Passos Junior.
Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 48’31”
Faixas: 18
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210008626
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O Natal chegou
Coral Pequenas Cantoras de Curitiba
Sinopse
Sob a regência da irmã Custódia Cardoso, o coral Pequenas Cantoras de
Curitiba interpreta, pleno de emoção, o verdadeiro significado do espírito
natalino, caracterizado pelo amor que, uma vez partilhado, tornará possível
a construção de novos caminhos para a paz.
Avulso
Duração: 42’12”
Faixas: 19
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210003249

Nossa Senhora da Conceição Aparecida
e Cantar a liturgia
Frei José Luiz Prim, O.F.M.
Sinopse
As melodias presentes neste álbum são uma forte e bela homenagem à
Virgem Santíssima, fonte de fé e devoção para milhares de pessoas em todo
o Brasil. Além das canções especiais para a celebração da missa de Nossa
Senhora, o CD também permite ao fiel cantar as partes fixas da missa,
valorizando ainda mais a oração eucarística.
Avulso
Duração: 55’51’’
Faixas: 37
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210009418

Pra ser feliz
Rogério Bellini e Cláudia Queiroz
Sinopse

Avulso
Duração: 43’46’’
Faixas: 18
Formato: 14 cm x 12 cm

Pra ser feliz é um CD voltado ao público infantil, com canções elaboradas para
a garotada cantar e dançar na catequese e na pré-escola. Para os educadores,
o CD traz 18 faixas que contemplam músicas para a animação de encontros,
celebrações, datas comemorativas e momentos de evangelização. Cláudia
Queiroz é quem interpreta as canções, aliada a um coro infantil com algumas
participações especiais. Os arranjos e direção musical são de Julio Paz.

Cód.: 7891210008329
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Partes fixas

Ordinário da Missa

VV.AA.
Sinopse
O CD oferece 38 cantos para a celebração eucarística. Os arranjos, direção
musical e teclados são do maestro Luiz Antonio Karam.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 50’40”
Faixas: 38
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210008572

Sagrado Coração de Jesus e Imaculada
Conceição de N. Senhora
VV.AA.
Sinopse
Este CD apresenta duas missas inéditas, uma dedicada ao Sagrado Coração de
Jesus e a outra à Imaculada Conceição de Nossa Senhora, e são responsáveis por
nos proporcionar mensagens de paz que confortam nossos corações.

Avulso
Duração: 36’19”
Faixas: 13
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210007377

Santa Edwiges

Filha de Deus, mãe dos pobres

Grupo de Canto Pastoral de São Paulo
Sinopse
Este CD apresenta duas missas em louvor a esta santa de origem polonesa,
cujo caráter de obediência ao Eterno Pai e de compaixão aos necessitados se
expressa pelo título “Filha de Deus, Mãe dos Pobres”. Composta de 17 faixas,
a gravação traz destaques como Santo (cuja letra é um texto oficial da
CNBB), Ladainha a Santa Edwiges e Ao Deus vivo (hino de Santa Edwiges).
Avulso
Duração: 42’12”
Faixas: 17
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005472
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Santos e santas de Deus
Irmã Miria T. Kolling
Sinopse
O CD apresenta 15 faixas, cada uma delas dedicada a um santo ou santa da
Igreja Católica. São hinos e cantos compostos pela irmã Miria T. Kolling (que
é também responsável pela coordenação musical), Eurivaldo Ferreira, João
de Araújo, J. Thomaz Filho, entre outros. Os arranjos vocais e produção
musical são de Marcelo Recski.
Avulso
Duração: 57’48”
Faixas: 15
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210008114

Santo é o Senhor
Ordinário da Missa

Irmã Miria T. Kolling
Sinopse
Traz várias opções de cantos para as partes fixas da missa, como Glória,
Santo, Aclamações, Pai Nosso etc. A orquestração e execução são dos
maestros Rafael e Ricardo Righini. A coordenação e os arranjos vocais são da
irmã Miria T. Kolling.
Avulso
Duração: 44’04”
Faixas: 29
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004239

O Senhor, minha festa

35 anos de música litúrgica (coletânea)

Irmã Miria T. Kolling
Sinopse
Este CD resgata algumas missas compostas pela irmã Miria há mais de trinta
anos, quando começava a renovação litúrgica no Brasil. As músicas foram
remasterizadas e estão divididas em Missa da Amizade, Missa da Alegria,
Missa de Ação de Graças, Missa da Noite Feliz e O Senhor, minha festa.
Avulso
Duração: 60’36”
Faixas: 31
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210007407
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Tríduo pascal I

Quinta-feira santa e sexta-feira santa

Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
A Quinta e Sexta-feira Santas são contempladas neste CD a partir dos
cantos do Hinário Litúrgico.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 68’55”
Faixas: 19
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210007803

Tríduo pascal II
Vigília pascal

Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
A Vigília Pascal é contemplada neste CD a partir dos cantos do Hinário
Litúrgico da CNBB.

Coleção Cantos
do Hinário Litúrgico da CNBB
Duração: 51’47”
Faixas: 15
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210007841

Vamos à casa do Senhor
Coral Infantil Dó-Ré-Mi
Sinopse

Avulso
Duração: 56’35”
Faixas: 21
Formato: 14 cm x 12 cm

Com linguagem acessível e melodias bem agradáveis aos ouvidos infantis,
esta gravação é muito valiosa no trabalho de ensino do caráter de Deus e
dos princípios cristãos às nossas crianças. O CD traz três missas infantis: a
primeira intitula o CD e tem dez cânticos; a segunda é composta por sete
cânticos e se chama Tu me conheces, Senhor!. A última delas chama-se
Coroação de Nossa Senhora e tem quatro músicas.

Cód.: 7891210005465
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Venham para a ceia do Senhor
Caracoral
Sinopse
Este CD apresenta 17 cânticos que celebram a felicidade dos filhos de Deus,
que são chamados a participar de sua Ceia (comunhão com o Pai e com os
irmãos) por meio da fé e da eucaristia.

Avulso
Duração: 57’18”
Faixas: 17
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005151

Pastoral

Cantando louvor a Maria
Banda Mirabilis
Sinopse
Este CD resgata a memória da tradição mariana, tão presente nas
comunidades e nas músicas que afirmam nossa devoção pela Mãe do Senhor. A
canção Pelas estradas da vida fala da esperança e do amor ao próximo; Com
minha mãe estarei é um lindo louvor a Maria; Maria, mãe dos caminhantes é
um clássico que conta a sua caminhada de amor e de dedicação ao seu filho.

Avulso
Duração: 56’39”
Faixas: 16
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005755

Deus Grande
Irmã Maria Teresa de Jesus
Sinopse
Este CD apresenta 10 cânticos que celebram a felicidade dos filhos de Deus,
que são chamados a participar de sua Ceia (comunhão com o Pai e com os
irmãos) por meio da fé e da eucaristia.

Avulso
Duração: 34’06”
Faixas: 10
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004543
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Deus menino

Canções de natal

Gê Lara e Lemão
Sinopse

Avulso
Duração: 36’24”
Faixas: 11
Formato: 14 cm x 12 cm

Este CD é ao mesmo tempo popular e sofisticado. A estética dos festejos
populares está presente trazendo a alegria, as cores vibrantes e sobretudo
a espontaneidade que marcam as “folias” do interior. A religiosidade
é exaltada como verdadeiro ponto de comunhão entre a “congada” —
desamparada, popular e espontânea — e o Natal cristão — quase sempre
marcado pelo suntuoso, pelo solene e pelo majestoso.

Cód.: 7891210005687

Em nome do primeiro amor
VV.AA.
Sinopse
As canções aqui reunidas são de um ato de renovação ao amor de Deus, que
é eterno. Nas vozes de Zé Vicente, Xico Esvael, Bernadete Pavão, Flávio
Irala, Gente de Casa, Carlos Mesters, irmã Agostinha Vieira de Melo e Jether
Ramalho, a Palavra é feita canção.
Avulso
Duração: 59’02”
Faixas: 18
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210007070

Em tuas mãos Senhor
Frei Zeca
Sinopse
Uma ênfase interessante em todas as canções deste CD é que nas letras
percebe-se grande proximidade entre Deus e o seu povo, com mensagens
que declaram o desejo de estar em contato com Ele. Frei Zeca expressa
com intensidade em suas canções a paixão pela verdade do Evangelho e sua
confiança total no Deus Todo-Poderoso.
Avulso
Duração: 56’21”
Faixas: 15
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210000330
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Maria mãe de Jesus
Coral Palestrina de Curitiba
Sinopse
Este CD fornece como subsídio uma série de cantos próprios para enriquecer
as celebrações das festas de Maria. Trata-se de um convite dirigido a todos
para invocar, contemplar e louvar Maria.

Avulso
Duração: 49’08”
Faixas: 14
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210003546

Minha luz
Pe. Paulo
Sinopse
Quatorze músicas completam este CD, todas interpretadas pelo pe. Paulo.
Aqui, o ouvinte é conclamado a louvar Maria, o Espírito Santo e o nosso Pai,
luz que apazigua as angústias do coração, cura, liberta e salva.

Avulso
Duração: 48’45”
Faixas: 14
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005663

Nas asas do Amor
Irmã Miria T. Kolling e Pe. José Bortolini
Sinopse
Este CD é a expressão das experiências de seus dois idealizadores, irmã Miria
T. Kolling e pe. José Bortolini. Composto por 16 músicas, Nas Asas do Amor
“canta” a saudade, a liberdade, o perdão, o louvor, a paz, o Espírito e o
amor a Maria. É um convite para você renovar sua fé na maior mensagem de
Deus: o amor.
Avulso
Duração: 53’13”
Faixas: 16
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005908
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Ofício da mãe do Senhor
Ofício das alegrias

Reginaldo Veloso
Sinopse
Este CD traz 30 cânticos, distribuídos entre aclamações, preces e salmos.
Além das letras, as melodias e arranjos deste CD representam um bom
exemplo de enraizamento na alma do povo brasileiro, em sua variedade de
ritmos e linhas melódicas.
Avulso
Duração: 71’20”
Faixas: 30
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005434

Ofício da mãe do Senhor
Ofício das dores

Reginaldo Veloso
Sinopse
Neste trabalho, apresentamos as dores de Maria suportadas com a coragem
e o vigor de quem sabe porque sofre, de quem crê e espera confiantemente
pela justiça de Deus. Maria enfrenta a dor com coragem e vigor, consciente
de que sua experiência é a fonte de consolação e esperança para a história
da salvação.
Avulso
Duração: 35’07”
Faixas: 18
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210006776

Ofício da mãe do Senhor
Ofício das glórias

Reginaldo Veloso
Sinopse
O CD Ofício das Glórias é um disco acústico que foi gravado com
sensibilidade artística, poética e espiritual, o que permite, inclusive, bons
momentos de curtição musical e meditação profunda. A direção musical é do
maestro Duda, e a direção artística, do próprio Reginaldo Veloso, membro da
Equipe do Hinário Litúrgico da CNBB desde 1984.
Avulso
Duração: 58’22”
Faixas: 19
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210008602
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Partilha
Pe. Elias
Sinopse
Este disco apresenta mensagens próprias para vários momentos e encontros
de pastorais e lideranças. Com seu trabalho, pe. Elias quer incrementar a
participação dos leigos nas comunidades junto às celebrações.

Avulso
Duração: 49’09”
Faixas: 12
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210001344

Presença de Deus
Fernando e Fabiana e Pe. Paulo
Sinopse
Este trabalho é propício para diversas circunstâncias, como encontros de
jovens, animação, meditação, reflexão ou aniversários. O objetivo de seus
três intérpretes é que suas canções sejam utilizadas como instrumento de
evangelização. A ênfase do CD está na expressão das experiências que a
presença de Deus acrescenta à vida das pessoas que a buscam.
Avulso
Duração: 53’54”
Faixas: 14
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004727

Sinal de amor
Marcinha
Sinopse
A cantora Marcinha nos brinda com um excelente trabalho, cheio de
variações musicais. Passeia com muita facilidade pela explosão do gospel,
ao bom estilo americano, e visita as baladas mais românticas de louvor.
Marcinha tornou-se, nos últimos anos, um dos maiores nomes da música de
louvor católico do país.
Avulso
Duração: 71’50”
Faixas: 15
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005106
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Sol do novo dia
Banda Terra Nova
Sinopse
No repertório deste CD há 14 canções, distribuídas em temas como
Comunhão, Ofertório, Reflexão e Louvor, cantos do Espírito Santo, cantos
Marianos e de Animação. A maior parte das músicas que compõem o CD é de
autoria dos próprios componentes do grupo.
Avulso
Duração: 56’15”
Faixas: 14
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210005311

Sonho de cantar
Pe. Rubens
Sinopse

Avulso
Duração: 50’00”
Faixas: 16
Formato: 14 cm x 12 cm

Esta gravação reúne 16 canções, todas de autoria do próprio pe. Rubens,
que já desenvolve forte trabalho de evangelização pela música. Neste CD, é
privilegiada a cultura nordestina. Isto faz com que o ouvinte se identifique
não só com as mensagens de alegria e paz contidas nas letras, mas também
com o ritmo tipicamente brasileiro, que mostra como evangelização e
música caminham juntas.

Cód.: 7891210001771

Vida, o sonho de Deus
Reginaldo Veloso
Sinopse
O cantor Reginaldo Veloso, ao longo das 15 faixas deste CD, nos leva a uma
viagem pelo frevo pernambucano, o samba carioca, o forró nordestino, o
reggae e até pela música latino-americana. A faixa-título é uma marchinha
que canta a beleza da vida, uma dádiva, “o sonho mais lindo de Deus”.
Avulso
Duração: 54’33”
Faixas: 15
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004963
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Catequese
Catequese em canto
Coral Pequenas Cantoras de Curitiba
Sinopse
O repertório deste CD contém 22 músicas que falam sobre Batismo, Crisma,
Penitência, Casamento, Paz e o Menino Deus. Trata-se de um vasto leque
para a atividade do catequista, ajudando na compreensão dos mandamentos
da lei de Deus, dos sacramentos e dos livros da Bíblia.
Avulso
Duração: 33’55”
Faixas: 22
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004925

Mostra-me teus caminhos
Paulo Marques
Sinopse
Paulo Marques lança seu primeiro disco com músicas religiosas, cuja
finalidade é agradar a todos os gêneros de católicos do país. O CD também
é destinado à meditação e à evangelização, tendo o objetivo de tocar o
coração das pessoas. Paulo Marques acredita que este trabalho é ecumênico,
podendo atingir todas as religiões e segmentos religiosos.
Avulso
Duração: 47’43”
Faixas: 14
Formato: 14 cm x 12 cm

Cód.: 7891210004758
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Canto e música na liturgia

Sinopse
O conteúdo deste DVD é apresentado em três blocos. Ao final de cada um são
colocadas algumas perguntas para que o grupo aprofunde a questão da música
na liturgia. Este subsídio ajudará as comunidades cristãs a celebrar ativamente
o Mistério Pascal, cantando o canto novo dos ressuscitados em Cristo.

Avulso
Direção: Cireneu Kuhn
Lançamento: 2006
Duração: 58 min.
Áudio: Português

Cód.: 7891210008145

Da criação ao dilúvio

Sinopse
Este vídeo associa histórias a serem contadas às crianças e dá sugestões de
trabalhos diversos com elas. A ideia é que assistir ao vídeo seja apenas a
primeira etapa de aulas mais participativas, além de contribuir para uma
nova forma de catequese, despertando na criança a alegria de ser parte da
criação de Deus.

Avulso
Direção: Pe. Irala, S.J. e Grupo OPA
Lançamento: 2004
Duração: 27 min.
Áudio: Português

Cód.: 7891210006875

Irmão sol, irmã lua

A emocionante história de São Francisco e Santa Clara

Sinopse
Esta superprodução é apresentada, pela primeira vez no Brasil, na versão
completa falada em italiano. Este inesquecível filme mostra a vida e os
feitos de São Francisco de Assis e Santa Clara. Filme essencial na casa de
todas as famílias cristãs.

Avulso
Direção: Franco Zeffirelli
Lançamento: 2004
Duração: 128 min.
Áudio: Italiano

Cód.: 7891210006530
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Marcelino pão e vinho

Sinopse
Emocione-se com a história de Marcelino, órfão encontrado na porta de
um mosteiro e criado por 12 frades. Certo dia, ele oferece, durante uma
refeição, um pedaço de pão e um pouco de vinho a uma imagem de madeira
de Jesus, que aceita a oferta e passa a conversar com o menino. Aclamado
no Festival de Cannes, onde recebeu Menção Honrosa, e vencedor do Urso de
Prata no Festival de Berlim.
Avulso
Direção: Ladislao Vajda
Lançamento: 1954
Duração: 91 min.
Áudio: Espanhol

Cód.: 7891210006950

Missa, nossa ceia com o Senhor

Sinopse
Neste vídeo, gravado numa comunidade da Baixada Fluminense, temos a
possibilidade de ver uma celebração eucarística coerente com o mandato de
Jesus, com a tradição da Igreja e com a sede espiritual do povo. Focalizando
os vários momentos da missa, imagens e comentários realçam a expressão
ritual, explicitam o sentido teológico e a atitude espiritual correspondente.

Avulso
Coprodução: VERBO Filmes e PAULUS
Lançamento: 2008
Duração: 25 min.
Áudio: Português

Cód.: 7898114690476

Padre Pio

A vida de são Pio de Pietrelcina

Sinopse
O filme acompanha todas as etapas da trajetória de fé dessa grande
personalidade da Igreja Católica do século X.

Avulso
Direção: Giorgio Capitani
Lançamento: 2006
Duração: 180 min.
Áudio: Italiano

Cód.: 7891210008022
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Santa Rita de Cássia

A vida da santa das causas impossíveis

Sinopse
Filmado em belíssimas locações na Itália, o filme acompanha toda a
trajetória de Santa Rita: o casamento na juventude, a morte trágica do
esposo e dos filhos, a entrada para o convento e sua exemplar vida religiosa.

Avulso
Direção: Giorgio Capitani
Lançamento: 2005
Duração: 100 min.
Áudio: Italiano

Cód.: 7891210007742

Santo Agostinho

Sinopse
Com direção do mestre italiano Roberto Rossellini, Santo Agostinho é uma
cinebiografia de Agostinho de Hipona (354-430 d.C.), um dos grandes nomes
do cristianismo e um dos maiores filósofos da humanidade.

Avulso
Direção: Roberto Rossellini
Lançamento: 2007
Duração: 115 min.
Áudio: Italiano

Cód.: 7891210008336

Santo Antônio de Pádua

A emocionante vida do santo de Pádua

Sinopse
Esta produção mostra as passagens mais importantes da vida de Santo
Antônio de Pádua, seu encontro com São Francisco, sua viagem ao Marrocos,
os milagres e, sobretudo, sua pregação da Palavra de Deus.

Avulsos
Direção: Umberto Marinho
Lançamento: 2004
Duração: 100 min.
Áudio: Italiano

Cód.: 7891210006981
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São Francisco

Sinopse
Filmada em locações italianas, esta superprodução acompanha a trajetória
de São Francisco, desde sua juventude até seus últimos dias como líder da
Ordem Franciscana, mostrando inclusive sua amizade com Santa Clara.

Avulso
Direção: Michele Soavi
Lançamento: 2002
Duração: 126 min.
Áudio: Italiano

Cód.: 7891210007261
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Aparecida / SP
Centro de Apoio aos Romeiros, s/nº
Lojas 44, 45, 78, 79 — Norte B
CEP.: 12570-000
Tel.: (12) 3104.1145
aparecida@paulus.com.br

Florianópolis / SC
Rua Jerônimo Coelho, 119
Centro
CEP.: 88010-030
Tel.: (48) 3223.6567
florianopolis@paulus.com.br

Aracaju / SE
Rua Laranjeiras, 319 — Centro
CEP.: 49010-000
Tel.: (79) 3211.2927
aracaju@paulus.com.br

Fortaleza / CE
Rua Floriano Peixoto, 523
Praça do Ferreira — Centro
CEP.: 60025-130
Tel.: (85) 3252.4201
fortaleza@paulus.com.br

Belém / PA
Rua Vinte e Oito de Setembro, 61
Campina
CEP.: 66019-100
Tel.: (91) 3212.1195
belem@paulus.com.br

Goiânia / GO
Rua Seis, 201 — Centro
CEP.: 74023-030
Tel.: (62) 3223.6860
goiania@paulus.com.br

Belo Horizonte / MG
Rua da Bahia, 1136 — Ed. Arcângelo
Maleta — Centro
CEP.: 30160-011
Tel.: (31) 3274.3299
bh@paulus.com.br

João Pessoa / PB
Praça Dom Adauto, s/nº
Junto à Cúria — Centro
CEP.: 58010-670
Tel.: (83) 3221.5108
joaopessoa@paulus.com.br

Brasília / DF
SCS — Q.1 – Bloco I
Edifício Central — Loja 15 — Asa Sul
CEP.: 70304-900
Tel.: (61) 3225.9847
brasilia@paulus.com.br

Juiz de Fora / MG
Av. Barão do Rio Branco, 2590
Centro
CEP.: 36016-311
Tel.: (32) 3215.2160
juizdefora@paulus.com.br

Campinas / SP
Rua Barão de Jaguara, 1163 — Centro
CEP.: 13015-002
Tel.: (19) 3231.5866
campinas@paulus.com.br

Manaus / AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro
CEP: 69010-210
Tel.: (92) 3622.7110
manaus@paulus.com.br

Campo Grande / MS
Av. Calógeras, 2405 — Centro
CEP.: 79002-001
Tel.: (67) 3382.3251
campogrande@paulus.com.br

Natal / RN
Rua Cel. Cascudo, 333
Cidade Alta
CEP.: 59025-260
Tel.: (84) 3211.7514
natal@paulus.com.br

Caxias do Sul / RS
Av. Júlio de Castilhos, 2029
Centro
CEP.: 95010-005
Tel.: (54) 3221.7797
caxias@paulus.com.br

Porto Alegre / RS
Rua José Montaury, 155 — Centro
CEP.: 90010-090
Tel.: (51) 3227.7313
portoalegre@paulus.com.br

Cuiabá / MT
Rua Antônio Maria Coelho, 180
Centro
CEP.: 78005-420
Tel.: (65) 3623.0207
cuiaba@paulus.com.br

Recife / PE
Av. Dantas Barreto, 1000 B
São José
CEP.: 50020-000
Tel.: (81) 3224.9637
recife@paulus.com.br

Curitiba / PR
Praça Rui Barbosa, 599 — Centro
CEP.: 80010-030
Tel.: (41) 3223.6652
curitiba@paulus.com.br

Ribeirão Preto / SP
Rua São Sebastião, 621 — Centro
CEP.: 14015-040
Tel.: (16) 3610.9203
ribeiraopreto@paulus.com.br

Rio de Janeiro / RJ
Rua México, 111-B — Castelo
CEP.: 20031-145
Tel.: (21) 2240.1303
riodejaneiro@paulus.com.br
Salvador / BA
Av. Sete de Setembro, 80 — Rel. de
S. Pedro
CEP.: 40060-001
Tel.: (71) 3321.4446
salvador@paulus.com.br
Santo André / SP
Rua Campos Sales, 255 — Centro
CEP.: 09015-200
Tel.: (11) 4992.0623
stoandre@paulus.com.br
São José do Rio Preto / SP
Rua Quinze de Novembro, 2826
CEP.: 15015-110
Tel.: (17) 3233.5188
riopreto@paulus.com.br
São Luís / MA
Rua da Paz, 121 — Centro
CEP.: 65020-450
Tel.: (98) 3231.2665
saoluis@paulus.com.br
Vitória / ES
Rua Duque de Caxias, 121 — Centro
CEP.: 29010-120
Tel.: (27) 3323.0116
vitoria@paulus.com.br
LIVRARIAS EM SÃO PAULO

LIVRARIAS NO BRASIL

29 LIVRARIAS POR TODO O BRASIL

Praça da Sé
Praça da Sé, 180 — Centro
CEP.: 01001-001
Tel.: (11) 3107.9525
pracase@paulus.com.br
Raposo Tavares
Via Raposo Tavares, Km 18,5
CEP.: 05576-200
Tel.: (11) 3789.4005
raposotavares@paulus.com.br
Vila Mariana
Rua Dr. Pinto Ferraz, 207 — Metrô Vl.
Mariana
CEP.: 04117-040
Tel.: (11) 5549.1582
vilamariana@paulus.com.br
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Departamento Editorial
Tel.: (11) 5087.3700
editorial@paulus.com.br
Setor de Divulgação
Tel.: (11) 5087.3716
divulgacao@paulus.com.br
Assessoria de Imprensa
Tel.: (11) 5087.3734/5087.3742
assessor.imprensa@paulus.com.br
imprensa@paulus.com.br
Central Administrativa
Rua Francisco Cruz, 229
Vila Mariana — São Paulo/SP
CEP: 04117-091
Tel.: (11) 5087.3700
Fax: (11) 5579.3627
Vendas/Distribuição
Via Raposo Tavares, Km 18,5
CEP: 05576-200
Tel.: (11) 3789.4000
Fax: (11) 3789.4011
vendas@paulus.com.br
SAC
Tel.: (11) 3789.4119
sac@paulus.com
PAULUS Showroom
Via Raposo Tavares, Km 18,5 - Jd. Arpoador
CEP: 05576-200
Tel.: (11) 3789.4025
Fax: (11) 3789.4011
venhaconhecer@paulus.com.br
PAULUS Periódicos
Tel.: (11) 3789.4000 (grande São Paulo)
Tel.: 0800.164011 (outras localidades)
assinaturas@paulus.com.br
Visitação Escolar
Para mais informações, entre em contato com:
(11) 5087.3716 e solicite a visita de um dos nossos divulgadores.
divulgacao@paulus.com.br
FAPCOM
Rua Major Maragliano, 191
Vila Mariana — São Paulo/SP
Tel.: (11) 2139.8500 / 0800.709 8707
secretaria@fapcom.com.br
www.fapcom.com.br
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