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Apresentação
A Quadrante Editora é uma entidade sem fins lucrativos, que iniciou
as atividades no ano de 1964, em São Paulo, com a publicação do livro
Caminho, de São Josemaria Escrivá.
O nosso objetivo é oferecer ao leitor escritos que possam ajudá-lo
a crescer em formação, tanto no aspecto humano e cultural como no
espiritual. Por isso, procuramos fazer um trabalho editorial criterioso,
que começa pela escolha do livro, passa por uma revisão de estilo que
procura deixar o texto claro e agradável, sem fugir à fidelidade ao original,
e vai até a elaboração dos prefácios, das notas e dos apêndices que sejam
necessários para melhorar a sua compreensão.
A Quadrante conta hoje com mais de 300 títulos publicados nas mais
diversas áreas (Biografias, História, Espiritualidade, Doutrina Católica,
Virtudes, Educação, Família, etc), escritos por autores nacionais e
estrangeiros. Todos esses livros desejam estimular o leitor a refletir mais
profundamente sobre os acontecimentos do seu dia a dia, ensinando-o
a encará-los com espírito cristão e um senso comum prático.
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Apologética e Doutrina
270 perguntas e respostas sobre sexo e amor
de Rafael Llano Cifuentes
Estas páginas traçam um verdadeiro roteiro para forjar casamentos felizes e para dar aos filhos
uma educação sexual correta, apropriada ao nosso tempo e centrada nesse valor vibrante e
alegre que é a pureza de vida.
12,5 x 19 | 208 páginas | Brochura
A caminho do céu
de Leo J. Trese
Verdades básicas que convém ter diante dos olhos no caminho para alcançar a plenitude
humana e cristã.
12,5 x 19 | 104 páginas | Brochura
A quem pedir conselho?
de Francisco Fernández-Carvajal
«Ninguém é bom juiz em causa própria», diz a sabedoria popular, e esse provérbio é mais
verdadeiro ainda quando se trata de julgar sobre o que precisamos fazer para chegar ao céu.
Compreendemos assim a necessidade de pedir conselho, através dessa prática cristã que é a
orientação ou direção espiritual.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Anjos, Os
de Pedro Barreto Celestino
Entre Deus e o ser humano, os anjos ocupam um lugar insubstituível. Eles são os conselheiros
e companheiros de cada pessoa no seu retorno à casa do Pai.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Catecismo Breve
de Enrique Pèlach
Elaborado pelo bispo emérito de Abancay, Enrique Pélach, este livro traz um resumo completo
do Catecismo da Igreja Católica em 320 perguntas e respostas, acessível a pessoas de todas as
faixas etárias.
9 x 13 | 144 páginas | Brochura
Catecismo do Espírito Santo para adultos
de Luiz Fernando Cintra
Esta obra pretende tornar a doutrina da Igreja sobre o Espírito Santo mais acessível e, assim,
ajudar os cristãos a tirar mais proveito do seu trato com Ele.
14 x 21 | 144 páginas | Brochura
Catolicismo: uma viagem ao coração da fé
de Robert Barron
Nascido de uma série de TV criada pelo próprio autor, Catolicismo é uma viagem que retrata
a religião fundada por Cristo em toda a sua beleza e profundidade. Não à toa, foi lido por
centenas de milhares de pessoas em todo o mundo.
14 x 21 | 256 páginas | Brochura
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Ciência e milagres
de Jorge Pimentel Cintra
Nestas páginas lúcidas, o autor mostra o lugar que os milagres ocupam na fé e na vida cristãs.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Com olhos de criança
Ideais para a catequese e para a vida de piedade dos pequenos e dos maiores, estes folhetos são
excelentes instrumentos para iniciação na vida cristã. São 12 folhetos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Ave-Maria
O Céu
A Confissão
As dores de Nossa Senhora
A Missa
Obras de Misericórdia
Orações para crianças
As parábolas de Jesus
O Rosário
Terra Santa
Via-Sacra
O Pai-Nosso

10,5 x 15 cm | 272 páginas | Canoa
Como defender a Fé sem levantar a voz
de Austen Ivereigh
A ideia deste livro é reafirmar as posições da Igreja, mas sem deixar de compreender os argumentos contrários e até os seus aspectos positivos. Trata-se de «preparar o terreno» para que
as pessoas abram seus corações.
14 x 21 | 224 páginas | Brochura
Credo, O
de Ronald Knox
Neste livro, comentam-se os artigos do Credo, ajudando o cristão a tomar consciência do
sentido sobrenatural das suas convicções.
12,5 x 19 | 200 páginas | Brochura
Cristo e o nosso corpo
de André-Mutien Léonard
Um livro que expõe de maneira clara, honesta e didática a visão cristã da sexualidade, mostrando a sua imensa carga positiva e o seu profundo significado como imagem da aliança de
amor de Cristo com a sua Igreja.
12,5 x 19 | 112 páginas | Brochura
Deus e os cientistas
de Jorge Pimentel Cintra
Os triunfos da ciência tornaram a religião desnecessária? O autor deslinda os preconceitos e
parcialismos, servindo-se de episódios históricos e do testemunho de grandes cientistas.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
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Deus em questões
de André Frossard
Com o seu estilo originalíssimo e leve, o autor responde a 47 questões espinhosas
sobre temas atuais. Uma apologética, um diálogo de igual para igual com os homens
do nosso tempo.
12,5 x 19 | 208 páginas | Brochura
Diabo, hoje, O
de Georges Huber
Formado na escola de São Tomás de Aquino, Georges Huber, jornalista e homem de profunda
fé, mostra-nos que, para os amigos de Deus, os ataques do demônio podem converter-se em
ocasião de crescerem na fé, na esperança e na caridade.
12,5 x 19 | 112 páginas | Brochura
Doutrina Social da Igreja – uma introdução
de Carlos Ramalhete
Desenvolvida ao longo dos séculos, a partir das interpretações da teologia moral revelada
somadas à experiência de sociedades tão díspares quanto a Roma pagã, a Palestina das
Cruzadas, a Paris de São Tomás de Aquino, a China medieval, a Renascença europeia
e os gulags do século passado, a Doutrina Social da Igreja guardou ciosamente os
princípios e valores que preenchiam as condições necessárias para ajudar os homens a
organizarem-se e viver em sociedade: ser moralmente bom ou neutro e, necessariamente,
funcionar. Ela é como que um conjunto de bússolas e mapas que nos avisam dos perigos para que possamos evitá-los e nos indicam os caminhos mais proveitosos para que
possamos tomá-los, mas sem, em momento algum, coibir a imensa gama de escolhas
possíveis dentro do que é compatível com seus princípios e valores. O objetivo deste
livro é oferecer uma visão clara dessa doutrina, em linguagem facilmente compreensível,
para ajudar o leitor a trabalhar e viver em sociedade. Qualquer que seja a forma em
que ela se organize.
14 x 21 cm | 224 páginas | Brochura
É razoável crer?
de Alfonso Aguiló
Será que Deus realmente existe? Não basta o acaso para explicar tudo? A ciência demonstrou
que Deus não existe? Por que o mal atinge os homens bons? Existe mesmo uma alma espiritual?
Estas e muitas outras dúvidas encontram a sua resposta neste livro simples e despretensioso,
surgido em conversa com pessoas muito diferentes.
12,4 x 19 | 192 páginas | Brochura
Escolhidos em Cristo para ser santos – Moral Fundamental – volume I
de Ángel Rodríguez Luño e Enrique Colom
De maneira didática e privilegiando a «ética das virtudes», os autores expõem com clareza os elementos próprios da Revelação e da doutrina católica em relação à vida cristã,
entremeados por uma profunda reflexão teológica, fundamentada abundantemente na
Bíblia, nos documentos do Concílio Vaticano II e nas intervenções do Magistério que
tratam da moral.
16 x 23 cm | 448 páginas | Brochura
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Escolhidos em Cristo para ser santos – Moral Especial – volume III
de Ángel Rodríguez
A presente obra retoma a metodologia da «ética das virtudes», já adotada e explicada no volume primeiro, para tratar agora da Moral Especial, campo particularmente importante nos
tempos que correm.
16 x 23 cm | 416 páginas | Brochura
Encontrar Deus
de Dina Matos
«Se eu partisse hoje, o que deixaria de herança para os meus filhos?» Foi esse o pensamento que
motivou a autora a escrever estas páginas. O seu desejo era apontar aos filhos aquela «pérola
de grande valor» pela qual vale a pena desprendermo-nos de tudo o mais.
11 x 17 | 77 páginas | Brochura
Espiritismo e fé
de Boaventura Kloppenburg, OFM
Ensaio que analisa as teses centrais do espiritismo – a teoria da reencarnação e a evocação dos
mortos – à luz da Sagrada Escritura e do Magistério da Igreja.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Evolucionismo: mito e realidade
de Jorge Pimentel Cintra
Longe das discussões apaixonadas, o autor realça serenamente os limites entre fé cristã, ciência e mito no estudo da origem do homem e do universo, permitindo ao leitor formar a sua
própria opinião.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Fé explicada, A
de Leo J. Trese
Este livro é uma ponte entre a razão e a fé, e entre a fé e a vida. Não constitui uma caixinha
de respostas, mas desvenda a coerência e a beleza dos principais aspectos da fé católica pondo
o homem diante da luz inefável de Deus.
14 x 20,5 | 480 páginas | Brochura
Fé, oração, ousadia
de Papa Francisco
Passagens extraídas das homilias e discursos do Papa, bem como dos livros, cartas e
entrevistas anteriores à sua eleição, que têm por fio condutor a fé, a oração e a ousadia
do testemunho.
11 x 16,7 | 80 páginas | Brochura
Igreja e política
de José Miguel Ibañez Langlois
Qual a missão da Igreja nos assuntos temporais? A Igreja tem o direito de intervir? Em que
nível? Distingue-se aqui a fronteira entre o que pertence a César e o que é de Deus.
11 x 17 | 48 páginas | Brochura
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Inquietação religiosa, A
de Xavier de Ayala
«Há inquietação quando não há paz, quando o espírito anda desordenado e não consegue
alcançar a serenidade interior no meio das ocupações da vida diária. No terreno religioso, a
inquietação existe também quando há desordem na alma, isto é, sempre que o homem, perante
Deus, toma outro ponto de partida que não o próprio Deus. Às vezes, porém, é difícil ter
consciência clara dessa verdade decisiva» (trecho do artigo «A inquietação religiosa»). «Algumas vezes ouve-se dizer: «Perdi a fé!». Outras escuta-se: «Que hei de fazer, se não tenho fé?».
Também não faltam ocasiões em que ouvimos algumas pessoas dizer: «Eu, se tivesse fé, não
faria como os outros; iria até as últimas consequências». Atitudes desse gênero são bastante
frequentes e chegam a tornar-se familiares para nós, a ponto de as considerarmos naturais na
vida do espírito. No entanto, que se deve pensar dessas afirmações? [...] Na verdade, seria a
fé tão sutil e tão débil que, num belo dia, ao acordarmos, nos possamos encontrar sem ela?
Nesse desaparecimento da fé ou nas dificuldades que se amontoam para que ela volte, caberá
ao homem alguma responsabilidade? A culpa não será antes de Deus – pensará alguém –, que
não dá a fé a quem quereria possuí-la, como se fosse insensível aos bons desejos dos homens
retos que aspiram a ser coerentes com as maiores exigências do mundo sobrenatural?» (trecho
do artigo «O pecado de não crer»).
14 x 21 cm | 128 páginas | Capa dura
Luzes e sombras na Igreja
de Alfonso Aguiló
A Igreja é sinal de contradição em todos os tempos e em todos os lugares, como o seu Fundador. O leitor encontrará neste livro algumas respostas simples e claras para essas questões tão
discutidas e, para usarmos um termo que está de moda, «polêmicas».
11 x 17 | 88 páginas | Brochura
Mapa para a vida, Um
de Frank J. Sheed
A vida é a viagem mais importante que empreendemos, quer queiramos ou não. E se a deixamos
ao acaso, como o viajante imprudente, corremos os mesmos riscos que ele: errar o caminho
e não alcançar o destino.
14 x 21 | 144 páginas | Brochura
Maria, a Mãe de Jesus
de Francisco Faus
O autor mostra-nos quem é Maria aos olhos de Deus e o lugar insubstituível que deve ocupar
na fé e na vida dos cristãos.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Moral Católica, A
de Servais (Th.) Pinckaers
Uma breve, mas profunda, exposição da moral cristã. Apoiado na Sagrada Escritura e no
ensinamento dos Padres e dos Doutores da Igreja, o autor mostra-nos que somos chamados
a uma vida moral que vai além do mero cumprimento de regras e que busca a identificação
com Jesus Cristo através da graça do Espírito Santo.
14 x 21 | 144 páginas | Brochura
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Moral: A arte de viver
de Juan Luis Lorda
Uma reflexão clara e ordenada, que mostra como todos os aspectos da vida humana – o relacionamento com Deus, com os outros e com as coisas, a conjugação de bens e deveres, as
fraquezas e os heroísmos – têm a sua dimensão moral.
12,5 x 19 | 240 páginas | Brochura
Por que confessar-se?
de Rafael Stanziona de Morais
O Sacramento da Reconciliação é o modo mais humano que Deus escolheu para exercer a sua
misericórdia: cura as feridas da alma e traz a verdadeira alegria, proveniente da certeza do perdão.
11 x 17 | 52 páginas | Brochura
Por que ir à missa aos domingos?
de Luiz Fernando Cintra
O mistério eucarístico está na raiz da vida interior de cada cristão que, compreendendo a
estrutura e a finalidade da Santa Missa, percebe que ir à missa é uma questão de amor.
11 x 17 | 48 páginas | Brochura
Quarto cálice, O: desvendando o mistério da Última Ceia e da Cruz
de Scott Hahn
«Nunca esquecerei a primeira vez que ouvi uma das apresentações de Scott Hahn sobre o quarto
cálice. Fiquei absolutamente maravilhado. Era como ler a Paixão de Cristo pela primeira vez.
Não me entendam mal: não é que eu passasse noites em claro perguntando-me por que Jesus, na
Última Ceia, dissera que não beberia mais vinho e por que acabara pedindo um gole da bebida
na Sexta-Feira Santa. Tampouco havia pensado muito sobre o porquê de Jesus referir-se à sua
crucificação como um “cálice” a ser bebido. Eu simplesmente aceitava esses fatos sem pensar.
Porém, depois que ouvi a palestra de Scott Hahn, foi como se as peças de um quebra-cabeça
que eu sequer sabia que existia subitamente se encaixassem. O que de fato sempre me intrigara
era isto: por que os católicos acreditam em que a Eucaristia é um sacrifício? Jesus não se havia
oferecido de uma vez por todas no Calvário? Qual é a relação entre a oferta que Jesus faz de
seu Corpo e Sangue na Última Ceia e sua morte na Cruz?
14 x 21 | 160 páginas | Brochura
Que há para além da morte?
de Edouard Clerc
Cedo ou tarde é preciso enfrentar esta pergunta com sinceridade. Os ensinamentos de Cristo,
o Magistério da Igreja e o testemunho dos santos não nos trazem dúvidas angustiantes, mas
mostram o caminho seguro para chegar à felicidade eterna.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Questões de bioética
de Jaime Espinosa
Fecundação in vitro, engenharia genética, clonagem, transplantes de órgãos: assuntos que
aparecem na imprensa de todos os dias. Mas o que é lícito fazer? Quais as bases em que uma
bioética verdadeiramente humana se pode apoiar?
11 x 17 | 128 páginas | Brochura
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Sabedoria do cristão, A
de Leo J. Trese
A sabedoria cristã transcende o know-how tecnológico, as informações científicas e a erudição.
É um saber acessível, baseado no senso comum, mas centrado nas realidades mais profundas e
no plano de salvação com que Deus resgatou a criatura humana. A fé do cristão é um conhecimento que faz aderir com segurança aos autênticos valores da existência.
12,5 x 19 | 160 páginas | Brochura
Voz da consciência, A
de Francisco Faus
Quem é a consciência, esse juiz interior que julga sobre o bem e o mal na minha vida? Que lei
é essa que devo seguir? Quais são as qualidades necessárias para que a voz da consciência seja
uma «boa voz», eco da verdade e do bem?
11 x 17 | 64 páginas | Brochura

13

Biografias e Testemunhos
9 Ateus mudam de ônibus
de José Ramón Ayllón
Este livro mostra como puderam encontrá-Lo (Deus) cabeças pensantes, cientistas e escritores,
homens e mulheres que sofrem sem saber porquê, ou que se alegram com uma coincidência
feliz e não sabem a quem agradecer.
12,5 x 19 | 112 páginas | Brochura
A sós, com Deus – Escritos da prisão
de Thomas More
Algumas cartas escritas e recebidas por São Thomas More, o célebre humanista inglês, enquanto esteve encarcerado, acusado de conspirar contra o Rei Henrique VIII. Um autêntico
testemunho de fidelidade à consciência.
12,5 x 19 | 168 páginas | Brochura
Aléxia, uma história de dor, coragem e alegria
de Miguel Angel Monge
Aléxia, uma menina de catorze anos que morreu em 1985 devido a um doloroso câncer ósseo.
A sua coragem e bom humor, apesar de quatro cirurgias e de uma paralisia quase total, ilustram
com fatos a resposta cristã ao sofrimento.
12,5 x 19 | 184 páginas | Brochura
Bernadette Soubirous
de Marcelle Auclair
A emocionante vida da jovem vidente de Lourdes, de família pobre, de saúde frágil, e ao mesmo
tempo de um temperamento «teimoso», de prontas réplicas argutas, que soube vencer incom
preensões e implicâncias de familiares, colegas de estudos e autoridades, e assim se preparou para
a aceitação purificadora dos sofrimentos de que veio a falecer, aos trinta e seis anos de idade.
12,5 x 19 | 192 páginas | Brochura
Bernardo de Claraval
de Daniel-Rops
São Bernardo (1090-1153) é uma figura ímpar que imprimiu a sua marca em todo o século
XII. Homem franzino, de saúde débil, agravada pelas austeridades a que se entregou por amor
à sua vocação para o exclusivo amor de Deus.
12,5 x 19 | 128 páginas | Brochura
Cartas que você não lerá
de Rogelio Cenalmor Ramos
O autor, pai de uma menina deficiente, vaza nestas páginas de cristalina simplicidade e delicada
poesia toda a riqueza interior que aprendeu na escola do sofrimento.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
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Confissões de um converso
de Robert Hugh Benson
O autor relata a sua conversão ao catolicismo. Este livro mostra a honestidade com que enfrentou os seus preconceitos e apegamentos para seguir o caminho que sabia ser o correto.
12,5 x 19 | 136 páginas | Brochura
Confissões, As
de Santo Agostinho
Uma nova versão, preparada por Jorge Pimentel Cintra, em linguagem atual, deste clássico
da literatura cristã. Um depoimento comovente que faz refletir sobre a liberdade humana e o
encontro com Deus.
14 x 21 | 208 páginas | Brochura
Cristo e os Apóstolos
de Otto Hophan
Um retrato vivo e palpitante dos discípulos mais próximos de Cristo, fundamentos da Igreja,
e do papel de Nossa Senhora como Mãe e Rainha dos Apóstolos.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Cura d’Ars, O
de Henri Ghéon
A vida de São João Maria Vianney, um pároco da mais remota aldeia da França que curava
não somente as almas e os corpos, mas lia os corações como a um livro.
12,5 x 19 | 176 páginas | Brochura
Damião, o leproso
de John Farrow
A vida de um santo muito humano, que sentindo-se chamado por Deus, entregou-se a Ele
encerrando-se voluntariamente nos horrores de uma colônia de leprosos.
12,5 x 19 | 192 páginas | Brochura
Dora del Hoyo - uma luz humilde e resplandecente
de Javier Medina Bayo
Dora del Hoyo nasceu no interior da Espanha em 1914. Depois de cursar o ensino fundamental, começou ainda jovem a trabalhar como empregada doméstica. Em 1939, mudou-se
para Madri, onde se destacou nessa profissão. Em 1946, pediu a sua admissão no Opus Dei:
foi a primeira numerária auxiliar da Obra. Nesse mesmo ano, mudou-se para Roma. Com o
seu trabalho escondido e a sua abnegação repleta de amor a Deus, foi uma ajuda inestimável
para São Josemaria e para a expansão do Opus Dei pelo mundo.
12,5 x 19 | 139 páginas | Brochura
Edith Stein - A abençoada pela cruz
de Elisabeth Kawa
Biografia breve e vigorosa dessa filósofa de origem judia que, na busca da verdade, correspondendo à ação da graça, chegou a ser santa e mártir.
11 x 17 | 120 páginas | Brochura
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Fato extraordinário, O
de Manuel García Morente
As emocionantes páginas do grande filósofo espanhol direcionadas ao seu confessor, narrando
o processo da sua conversão.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Filipe Neri, o sorriso de Deus
de Guilherme Sanches Ximenes
Estas páginas colocam-nos diante de um homem de carne e osso que soube rir-se das preocupações, dificuldades e canseiras da sua vida, por ver atrás de cada uma delas o seu significado
divino. Era o «sorriso de Deus» entre os homens.
11 x 17 | 80 páginas | Brochura
Guadalupe Ortiz Landázuri
de Mercedes Eguíbar Galarza
Esta biografia, sem a pretensão de ser definitiva, recolhe os principais aspectos e acontecimentos
da sua vida, com base em seus diários e nos testemunhos de quem conviveu com ela.
14 x 21 | 320 páginas | Brochura
Galileu
de Jorge Pimentel Cintra
O caso Galileu com seus desdobramentos e matizes: ambientação histórica, a ciência da época,
as instituições sociais... É preciso conhecer esses elementos para não cair em simplificações
inadequadas e falsificadoras.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Grandes Pastores
de André Frossard
Os pastores desenhados em traço livre nestas páginas são retratados segundo a ordem em que
apareceram na História, o que explica que Cristo ocupe aqui o terceiro lugar, apesar de – para
um cristão – o seu Nome «estar acima de todo o nome».
11 x 17 | 92 páginas | Brochura
Há um outro mundo
de André Frossard
Neste livro, Frossard analisa a sua inesperada conversão e os dez primeiros anos que a ela se
seguiram, não de acordo com a cronologia exterior, mas segundo a ressonância interior dos
acontecimentos. Estas páginas são cativantes por testemunharem uma encruzilhada da História
repleta de interesse – às vésperas da Segunda Guerra mundial e o seu desencadeamento, e os
inícios da grande crise que a Igreja atravessaria depois do Concílio Vaticano II; por transbordarem de personagens curiosos e amáveis; e, sobretudo, pela riqueza das suas reflexões sobre
temas de vida espiritual.
12,5 x 19 | 136 páginas | Brochura
Homem de Villa Tevere, O
de Pilar Urbano
Pilar Urbano – jornalista de sangue e de instinto, dotada de uma curiosidade universal –
analisa a figura de Josemaria Escrivá, um personagem de ampla envergadura que continua
16

a ser discutido. Urbano enfrenta esse trabalho com ousadia, com um bom conhecimento
do terreno em que pisa e sem a intenção de agradar a gregos e troianos. Com a profundidade e a intuição do seu olhar feminino, a autora penetra no íntimo de Escrivá: rompe a
barreira do mito, tira o véu do personagem, e... deixa-nos ver o homem, o insuspeitado
e desconhecido homem.
16 x 23 cm | 496 páginas | Brochura
Jesus Cristo
de Karl Adam
Quatro conferências em que o autor nos proporciona um quadro apaixonante da estrutura
humana, do perfil psicológico e da alma d’Aquele que foi homem perfeito, sendo perfeito Deus.
12,5 x 19 | 160 páginas | Brochura
João Crisóstomo, vida e martírio
de Felix Arrarás
Na oratória sacra, João Crisóstomo destaca-se pela clareza e pela requintada imaginação que
pôs a serviço da Igreja e dos mais pobres. Bispo exemplar, defendeu a verdade com sua palavra
e sua vida, dando à História uma lição de santidade.
12,5 x 19 | 184 páginas | Brochura
João Paulo I: o papa do sorriso
de Andrea Tornielli
Depois de um longo período de sofrimentos e de episódios dolorosos, também na vida da
Igreja, aquele sorriso do Papa João Paulo I – impregnado da mesma ternura do sorriso de uma
criança que se deixa guiar pela mão da sua mãe, com os olhos fixos nos dela – foi uma autêntica
surpresa, uma grande alegria.
12,5 x 19 | 152 páginas | Brochura
João, o discípulo amado
de Otto Hophan
O autor traça este perfil biográfico, ao mesmo tempo conciso e esclarecedor, com a intenção de
apresentar o discípulo amado de Cristo como um exemplo para os cristãos de hoje e de sempre.
11 x 16,5 | 80 páginas | Brochura
José, o silencioso
de Michel Gasnier
O pai adotivo de Jesus Cristo surge poucas vezes nos Evangelhos, e nem mesmo há registro
de alguma palavra sua. Entretanto, através das páginas deste livro, vamos ganhando não só
um modelo a imitar, mas um amigo verdadeiramente paternal, disposto a compreender-nos e
atender-nos em todas as nossas necessidades.
12,5 x 19 | 168 páginas | Brochura
Judas Iscariotes
de Otto Hophan
Apoiado nos dados históricos autênticos, Otto Hophan traça nestas páginas o perfil psicológico
e o itinerário do pecado de Judas, um homem que recebeu uma vocação divina mas, apesar
dela, se corrompeu.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
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Lições de Gustavo Corção
de Marta Braga
Uma análise da vida e do pensamento de Gustavo Corção, desde o seu nascimento – no Rio
antigo –, passando por sua conversão ao catolicismo, até os seus últimos anos, que, se foram
mais amargos, mantiveram-se sinceros no seu amor a Deus e à Igreja.
12,5 x 19 | 144 páginas | Brochura
Madre Teresa de Calcutá
de Miguel Ángel Velasco
Baseando-se em vários episódios da vida desta impressionante mulher, uma das grandes personagens do século XX, este livro nos coloca diante das nossas responsabilidades como cristão:
E eu? O que estou fazendo pelos outros?
11 x 17 | 80 páginas | Brochura
Mar adentro
de Rafael Llano Cifuentes
«Mar adentro»; Duc in altum! Todos aqueles que tiveram a graça de conhecer D. Rafael Llano
Cifuentes (1933-2017) saberão que ele frequentemente evocava essas palavras do Senhor no
Evangelho de São Lucas (cf. 5, 4) nas suas homilias e palestras.
14 x 21 cm | 336 páginas | Brochura
Mestre de bom humor
de José Luis Soria
Em homenagem à canonização de São Josemaria Escrivá, estas páginas propõem-se ressaltar
um aspecto da sua vida e doutrina que deriva do profundo sentido da filiação divina que São
Josemaria viveu e que faz dele um dos Santos mais simpáticos e atraentes que a Igreja já teve:
o bom humor.
11 x 16,5 | 128 páginas | Brochura
Meu Deus! – Como voltei para Deus
de Peter Seewald
Este livro «conversa» com os contemporâneos céticos do autor, adotando muitas vezes
a sua linguagem e o seu modo de ver; mas também para um católico representa uma
experiência renovadora, porque põe em foco episódios da vida de Cristo ou aspectos
da fé católica vistos como se fosse «de fora». Assim ressalta em toda a sua unicidade e
grandeza a figura do Senhor, sem cair em explicações que já soam gastas de tanto terem
sido ouvidas.
12,5 x 19 | 144 páginas | Brochura
Minhas irmãs, as santas
de Colleen Carroll Campbell
A inspiradora trajetória de Colleen Carroll Campbell, escritora e jornalista americana, em
busca de um sentido real para a vida. Insatisfeita com as respostas prontas oferecidas tanto
pelos feminismos seculares quanto pelas críticas antifeministas, ela encontra graça e inspiração
na amizade inesperada com seis santas mulheres: Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux, Faustina
Kowalska, Edith Stein, Madre Teresa de Calcutá e Maria de Nazaré.
14 x 21 | 288 páginas | Brochura
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Não tem preço
de Alex Jones
Neste livro, Alex e a esposa Donna narram a incrível e comovente história da sua conversão
ao catolicismo. Como o mercador de pérolas de que o Senhor nos fala no Evangelho, ambos tiveram a coragem de abrir mão de tudo quanto tinham – carreira, familiares e amigos –
para adquirir a «pérola de grande valor». Apesar de todos os percalços e de todas as formas de
preconceito – racial e religioso, por parte de protestantes e católicos – que tiveram de enfrentar,
deixaram-se guiar pelo Espírito Santo, e descobriram que, como diz Donna, «ninguém consegue
igualar a generosidade de Deus».
14 x 21 | 254 páginas | Brochura
Nervos, preocupações e depressão
de John D. Nugent
O itinerário que o autor seguiu para superar a tendência à depressão e ao pessimismo ajuda-nos
a compreender a fundo a imensa carga curativa e purificadora do cristianismo.
11 x 17 | 112 páginas | Brochura
Nossa Senhora de Fátima
de William Thomas Walsh
As aparições de Nossa Senhora a três pastorinhos no início do século, e a influência delas no
contexto mundial, leva-nos a pensar que o futuro da nossa civilização, da nossa liberdade, e
da nossa própria existência pode depender da aceitação rendida dos pedidos da Mãe de Deus.
14 x 21 | 280 páginas | Brochura
Onde está o meu Deus?
de Santo Agostinho
Esse pequeno livro procura, sob a forma de uma entrevista, desvendar um pouco da vida
íntima deste grande santo do século V d. C. que tem tanto a dizer aos homens do século XXI.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Padre Pio: uma breve biografia
de Patrick Sbalchiero
«A verdadeira razão da eficácia apostólica do Padre Pio, a raiz profunda de tanta fecundidade
espiritual, encontra-se na união íntima e constante com Deus», disse São João Paulo II na sua
canonização. É essa união que estas páginas sublinham e que a Igreja deseja para cada cristão
ao propor-nos esse «santo da misericórdia» como modelo de vida.
14 x 21 | 128 páginas | Brochura
Paulo de Tarso
de Josef Holzner
Neste perfil biográfico de São Paulo, o melhor que já se escreveu, o Apóstolo das Gentes surge-nos em toda a sua dimensão de alma apaixonada, que na rota de Damasco compreendeu
finalmente qual era o real objeto dos seus anseios.
16 x 23 | 576 páginas | Brochura
Pelas mãos de Pascal
de Tamiya Toguchi
Um professor japonês criado num ambiente materialista, «sem ideologias nem ideais», perde
noites de sono por causa de uma angústia: «a consciência desaparece com a morte do corpo ou
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continua a existir?». É só a partir de um encontro com a obra de Blaise Pascal que a resposta
a essa pergunta começa a aparecer no seu horizonte, ainda que nublada de pessimismo. Os
encontros subsequentes – com a Igreja, com cristãos de verdade, com um colégio de valores
cristãos e até com um futuro bem-aventurado – clarearam as coisas e revelaram a paz e a alegria
que vêm àqueles que apostam em Deus. Ao longo destas páginas, o autor narra com franqueza
o seu percurso até a fé. E esse testemunho, ao mesmo tempo tão distante e tão próximo de
nós, deixa entrever a ação contínua da Providência de Deus.
11 x 16,7 cm | 96 páginas | Brochura
Pelos vales escuros
de Walter J. Ciszek com Daniel L. Flaherty
Este livro é o relato de um jesuíta que passou 23 anos na União Soviética, a maior parte
em prisões e campos de trabalho forçado. Foram anos de dor e tortura, de fome, frio,
trabalho até a exaustão... Foram também, e ao mesmo tempo, anos de semear e colher, de
admiração perante a ação da graça que preservava a fé do seu povo mesmo naquele Estado
oficialmente ateu.
14 x 21 | 288 páginas | Brochura
Primeiros cristãos, Os
de Luiz Fernando Cintra
Com base em documentos históricos, reconstrói-se o heroísmo e a coerência dos primeiros fiéis
cristãos, cujo comportamento deu início à conversão do Império Romano.
11 x 17 | 52 páginas | Brochura
Santos, pedras de escândalo, Os
de José Miguel Cejas
Como Cristo, também os seus seguidores de todos os tempos tiveram de sofrer calúnias, incompreensões, perseguições – até por parte daqueles que melhor deveriam tê-los compreendido.
Mas o lixo que lhes foi lançado sobre o rosto só serviu para fazer rebrilhar neles, com mais
força, o fulgor amável e atrativo da santidade do seu Modelo.
12,5 x 19 | 184 páginas | Brochura
São João Paulo, o Grande
de Jason Evert
São João Paulo II é por muitos tido como a maior personalidade do século XX. E não é para
menos: em seus mais de 26 anos como sucessor de São Pedro, nada do que dizia respeito à
dignidade do homem e aos valores do Reino de Deus o deixou indiferente.
14 x 21 | 256 páginas | Brochura
São Paulo – O Apóstolo das Gentes
de Otto Hophan
Esta é a única biografia de Paulo de Tarso disponível no Brasil que é ao mesmo tempo breve
e fiel à verdade dos seus ensinamentos, Otto Hophan traça um retrato meditado do Apóstolo
das Gentes apoiado nas fontes históricas mais dignas de confiança.
11 x 16,5 | 112 páginas | Brochura
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São Josemaria Escrivá no Brasil (Indaiá)
de Francisco Faus
Este livro põe em destaque alguns traços característicos da santidade cristã, patentes na vida
inteira de Mons. Escrivá, mas concentrando o foco quase exclusivamente nos seus dezessete
dias brasileiros.
20,5 x 24 cm | 104 páginas | Capa dura
Simão Pedro
de Georges Chevrot
Ao sabor dos diversos episódios evangélicos, desvenda-se a personalidade de Simão Pedro, suas
fraquezas e seu heroísmo. Que ensinamentos Cristo nos transmite ao fazer dele o primeiro Papa?
12,5 x 19 | 204 páginas | Brochura
Teresa de Ávila
de Marcelle Auclair
Inserindo-a com muita viveza na cultura da sua época, Marcelle Auclair narra com primor
a história apaixonante dessa mulher cujo nome é «um dos mais gloriosos do calendário dos
Santos e da literatura mística».
16 x 23 | 432 páginas | Brochura
Teresa de Lisieux
de Henri Ghéon
A vida de uma santa que, da simplicidade da sua clausura, comoveu e aproximou de Deus
milhares de almas pelo caminho das coisas pequenas.
12,5 x 19 | 168 páginas | Brochura
Thomas More - Um homem para a eternidade
de José Lino C. Nieto
Uma breve biografia de São Thomas More, o célebre humanista e estadista inglês que soube
ser fiel à sua consciência até o martírio.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Vaso de argila
de Leo J. Trese
O dia de um pároco norte-americano: um painel de derrotas e vitórias presente na vida de
qualquer pessoa, transfiguradas e sobrenaturalizadas pela humildade do autor.
12,5 x 19 | 128 páginas | Brochura
Vida de Cristo, A
de J. Perez de Urbel
Alicerçada numa rigorosa pesquisa científica, o autor dá vida aos textos evangélicos, ajudando-nos a visualizar como num filme os episódios que Cristo protagonizou.
16 x 23 | 560 páginas | Brochura
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Educação e Família
Adolescente, O
de Gerardo Castillo
A adolescência é uma idade secreta e instável. Uma idade «difícil». No entanto, pais bem
orientados encontram nessa «dificuldade» um estímulo a mais para ajudar os seus filhos a
amadurecerem.
11 x 17 | 48 páginas | Brochura
Amar os adolescentes
de Mannoun Chimelli
Uma especialista em Medicina dos Adolescentes comunica a sua experiência pessoal e profissional do atendimento aos adolescentes e às suas famílias, na esperança de favorecer o diálogo,
a compreensão e uma visão mais otimista, real, da adolescência entre nós.
11 x 17 | 88 páginas | Brochura
Amor e casamento
de Cormac Burke
Alvo de controvérsias, o matrimônio é contemplado aqui com muito bom senso. O leitor encontra abordados nestas páginas os aspectos centrais do amor humano: a doação de si mesmo,
a abertura para os filhos, a formação de uma família cristã. O livro traz um apêndice sobre a
questão do aborto.
12,5 x 19 | 192 páginas | Brochura
Amor que dá vida
de Kimberly Hahn
Com tantos «modelos de família» pipocando pela sociedade, não é surpreendente que muitos
casais andem confusos: «Afinal, como formar uma família feliz?», perguntam-se. É exatamente
a essa pergunta que a autora deseja responder nesta obra. Para isso, recorre ao Autor do casamento: o próprio Deus. Apoiando-se na tradição bíblica, na doutrina da Igreja e em inúmeros
testemunhos de homens e mulheres (alguns dolorosos como o dela), defende os que ousaram
formar uma família de acordo com o maravilhoso plano divino para o matrimônio.
12,5 x 19 | 232 páginas | Brochura
Aproximar os filhos a Deus
de Ernesto Juliá
O Pai comum de ambos conta com eles para transmitir aos filhos o que de melhor têm: uma
vida em que Deus é o centro e a raiz, o motivo e o destino de todas as suas ações.
14 x 21 cm | 144 páginas | Brochura
Arte de ensinar a amar, A
de Juan José Javaloyes
Amar é a atitude mais nobre que um ser humano pode assumir na vida, e é para isso que a
natureza humana aponta na sua dimensão mais profunda e verdadeira. Por isso, desde crianças
procuramos aprender a ser felizes, a fazer boas escolhas, a construir boas amizades e a formar
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uma família saudável e alegre. Mas é importante ter claro que ninguém está sozinho nessa
busca pelo amor.
14 x 21 | 128 páginas | Brochura
Carinho e firmeza com os filhos
de Alexander Lyford-Pike
O livro apresenta técnicas comunicativas simples, claras e acessíveis a todos, ilustradas por uma
multidão de exemplos práticos extraídos da vida cotidiana e resumidas num sistema coerente.
Trata-se, em última análise, de conciliar na medida certa o carinho e a firmeza, evitando os
excessos do «liberalismo» e do «autoritarismo», a fim de oferecer às crianças pré-adolescentes
uma orientação e um modelo de vida seguros.
14 x 21 | 144 páginas | brochura
Colégio de nossos filhos, O
de Evandro Faustino
Colégios assim não são utopia. Existem espalhados pelo mundo (no Brasil também!), e todos
nasceram da luta e da abnegação de pais que não se conformaram com a mediocridade. Serão
mais e melhores na medida em que nós, os pais, realmente os desejarmos e pusermos à obra
para os edificar.
11 x 16,7 | 128 páginas | Brochura
Como ser um bom pai
de James B. Stenson
A educação dos filhos continua sendo, em pleno século XXI, uma missão apaixonante e
necessária ao mesmo tempo. Ao longo de sua carreira, o autor acompanhou pessoalmente
centenas de famílias, procurando identificar as diferenças e encontrar padrões de vida familiar
entre aqueles pais que haviam triunfado com seus filhos. O que tinham em comum aqueles
homens e mulheres bem-sucedidos? O que haviam conseguido fazer certo? O que outros pais
poderiam aprender de sua experiência?
14 x 21 cm | 320 páginas | Brochura
Conheça o seu filho
de Anna Maria Costa
Através da observação caracteriológica, oferece subsídios objetivos e valiosos para melhorar o
desempenho da missão formativa dos pais.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Crises conjugais, As
de Rafael Llano Cifuentes
O autor ensina a redescobrir o valor incomparável da fidelidade como o único caminho possível
para a felicidade no amor conjugal, mesmo numa época marcada pela «cultura do divórcio».
12,5 x 19 | 216 páginas | Brochura
Deus e os filhos
de Jesús Urteaga
A responsabilidade paterna e materna em seus múltiplos desdobramentos, tratada com vibração
e senso prático.
12,5 x 19 | 248 páginas | Brochura
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Diálogo com os jovens
de Carlos Lema Garcia
«Ao escrever essas linhas, tenho diante dos olhos uma série de estudantes, com rostos e
nomes concretos [...]. Lembro-me de que muitos – eles e elas – costumavam perguntar-me: «Mas por que eu devo estudar? Não vejo sentido... Não tenho ânimo, nem me
sinto estimulado», «Como se pode ser feliz nesse mundo injusto?», «É possível manter
um namoro tal como Deus espera?», «Como a gente descobre a vocação e a missão dada
por Deus a cada um?»... «Pensando em você, meu jovem amigo, apresento essas páginas,
escritas com muito carinho e com o desejo de ajudar a todos a receberem as luzes para
iluminar seu caminho nessa fase decisiva da sua vida. [...] «Como acontece nas conversas
com o mundo dos jovens, os temas da sua vida estão entrelaçados. Por isso, achei por
bem dividir este pequeno livro em duas partes: a primeira tem como tema principal o
estudo e suas motivações, a formação humana, profissional e cultural, as conquistas, as
metas elevadas desde o amadurecimento pessoal, passando pelo serviço à sociedade até o
desejo de mudar o mundo. Na segunda parte, vamos abordar alguns temas sobre os quais
os jovens frequentemente desejam encontrar orientações seguras: o sentido da vida e a
felicidade, a vocação, o namoro e a amizade».
14 x 21 cm | 128 páginas | Brochura
Educação single-sex – perguntas e respostas
de Alfonso Aguiló
A educação single-sex é uma opção pedagógica que procura atender mais especificamente a diversidade entre homens e mulheres. O assunto tem uma boa aceitação em
muitos países, com resultados excelentes; porém, em outros lugares, está envolta num
acalorado debate.
14 x 21 | 134 páginas | Brochura
Educar em valores inteligentes
de Alfonso Barreto
Este livro representa uma colaboração à didática e à compreensão essencial dos principais
valores da pessoa.
14 x 21 cm | 224 páginas | Brochura
Educar o caráter
de Alfonso Aguiló
O livro trata – em tom positivo e ao mesmo tempo realista, prático mas sem reducionismos – as
ideias necessárias para identificar os aspectos que contribuem para a construção do caráter dos
filhos. Como só a teoria não basta, o autor ainda elenca uma série de exemplos e casos reais
para ilustrar o melhor modo de aplicá-la.
14 x 21 | 192 páginas | Brochura
Educar, hoje
de Fernando Corominas
Um livro que impregna de otimismo e esperança a difícil e indelegável tarefa dos pais: educar
os filhos hoje.
14 x 21 cm | 160 páginas | Brochura
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Educar para a amizade
de Gerardo Castillo
Orientações claras dirigidas a pais e professores para formar a autêntica amizade ao longo de
cada etapa de desenvolvimento dos filhos, desde a infância até a idade juvenil.
12,5 x 19 | 280 páginas | Brochura
Educar sem medo
de Betsy Hart
Para não magoar o filho, uma mãe evita usar a palavra «não», e por isso acaba cedendo aos
inúmeros caprichos da criança. Certo pai, por sua vez, não quer oferecer parâmetros comportamentais claros à sua filha porque, desse modo, acabaria por «tolher» sua liberdade. Ah,
sem falar naquele casal que permite toda sorte de amizade aos filhos adolescentes para não
prejudicar sua vida social... E tudo isso, é claro, tendo por norte os conselhos de centenas de
«especialistas» em educação.
14 x 21 | 224 páginas | Brochura
Enquanto ainda é tempo...
de James B. Stenson
Um livro que oferece de forma sintética e direta um conjunto de considerações e exemplos
para construir a vida dos filhos sobre bases sólidas.
12,5 x 19 | 152 páginas | Brochura
Evangelho no lar, O
de Georges Chevrot
Comentários a diversos ensinamentos do Evangelho sobre o casamento, a educação dos filhos
e as diferentes circunstâncias do convívio familiar, que deve edificar-se sobre a única rocha
inabalável: Cristo.
12,5 x 19 | 128 páginas | Brochura
Família & televisão
de Mannoun Chimelli
«Na TV, só passa o que não presta», dizia um telespectador oprimido. É, sem dúvida, um juízo
sumário demais, mas a realidade é que a TV vem abusando. Que devem fazer os pais diante
dessa situação? Que podemos fazer todos nós?
11 x 16,5 | 72 páginas | Brochura
Famílias digitais
de Alfredo Abad Domingo
A internet se tornou cultural. Modificou nossa maneira de realizar certas atividades, antes
manuais e agora tecnológicas, antes analógicas e agora digitais. Ou seja, mudou nossa forma
de viver e nossa cultura. Mas um novo modo de vida tem implicações importantes em todos
os aspectos: físicos, profissionais, sociais, econômicos e morais. Por essa razão, é necessário
tratar as novas tecnologias de uma perspectiva multidisciplinar, que é o que este livro pretende.
14 x 21 | 128 páginas | Brochura
Família fora de moda?
de André Parreira
«Vocês devem ser ricos, porque filho custa caro!»; «Será que vocês não pensam no futuro
do planeta?»; «Ah, mas com tantos filhos vocês não devem ter tempo para a carreira, via25

gens, etc.»; «Vocês não sabem que isso já passou de moda?»... Frases como essas dirigidas
a casais com muitos filhos são tristemente corriqueiras. Podem até ser bem-intencionadas,
mas partem de ideias equivocadas que os poderosos e os meios de comunicação não cessam de martelar. O autor destas páginas apoia-se no Magistério da Igreja e na sua própria
experiência de pai de sete filhos para convidar os casais cristãos a viverem com coragem e
generosidade o compromisso que assumiram no altar no dia do seu casamento: acolher com
amor os filhos que Deus lhes confiar, no exercício da autêntica paternidade responsável.
Não se trata de mera resignação ou de uma obediência a contragosto, mas de um caminho
cheio de amor e alegria na certeza de que tudo que Deus nos pede constrói nossa felicidade
terrena e, depois, a eterna.
14 x 21 cm | 160 páginas | Brochura
Filhos: informação sexual
de Francisco Sequeira
O sexo tornou-se uma obsessão, e por isso é urgente que os pais falem sobre o assunto de
modo a esclarecer e informar os filhos, transmitindo-lhes os valores cristãos da castidade
e do pudor.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Filhos: quando educá-los?
de James B. Stenson
Ao apontar com realismo as pressões negativas do ambiente, o autor apresenta soluções
e maneiras concretas de preparar a felicidade futura dos filhos. Um alerta para os pais
e educadores.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Garotos à deriva. Garotas no limite
de Leonard Sax
Nesta Obra, o Dr. Sax mostra, com base em estudos e estatísticas, que dar a meninos e meninas
uma educação idêntica na sua forma não facilita o advento da tão sonhada «igualdade entre os
sexos», ou seja, não aumenta o número de mulheres engenheiras ou de homens enfermeiros.
Essa situação, felizmente, não é inescapável.
14 x 21 | 224 páginas | Brochura
Gastando tempo com os filhos
de Mannoun Chimelli
Conselhos práticos e simples sobre as prioridades que se devem ter para dispor e aproveitar
bem o tempo na formação integral dos filhos.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Guia prático de preceptorias
de José Manuel Mañú
A tarefa de preceptor é vista por quase todos os professores como essencial na formação de
alunos. Entretanto, os aspectos relacionados à preceptoria são de tal forma amplos que frequentemente o comum dos professores não se sente adequadamente capacitado para assumir
essa responsabilidade. Estas páginas pretendem oferecer algumas orientações que permitam
aumentar nossa idoneidade para cumprir a função de preceptores. O conteúdo deste breve guia
reúne basicamente todas as funções que um preceptor desempenha em uma escola. Além disso,
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sugere linhas de trabalho para aperfeiçoar essa importante tarefa, tanto de forma individual
como em colaboração com outros preceptores.
14 x 21 cm | 112 páginas | Brochura
Lares luminosos e alegres
de Tomás Melendo Granados
Nesta obra, o filósofo Tomás Melendo trata de temas fundamentais para a família – o amor
entre os esposos, a relação destes entre si e com os filhos, a importância do lar como ponto de
apoio para todos os membros da família –, tendo como referência não apenas o que o Fundador
do Opus Dei escreveu, mas também e sobretudo o que ele viveu.
14 x 21 | 224 páginas | Brochura
O que os filhos esperam dos pais
de Hugo de Azevedo
Um enfoque sugestivo e prático da educação familiar: ver os filhos do ponto de vista dos filhos.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Pais bem-sucedidos
de James B. Stenson
Por que alguns pais obtêm sucesso e outros falham na tarefa de educar os filhos? Com a lucidez
e o senso prático que lhe são característicos, o autor aponta os meios para ser um destes pais
formadores de mulheres e homens maduros, responsáveis e seguros de si.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Pais inteligentes, filhos resolvidos
de Dora Porto
Não há como negar: a contemporaneidade tem mudado os paradigmas da nossa sociedade. O
relativismo exacerbado tem contribuído para a perda de valores importantes do relacionamento
humano. Dora Porto, atenta às mudanças substanciais pelas quais o mundo passa, resgata valores
para o bom convívio pessoal, partindo da base das relações sociais – a família. Fruto de mais
de 20 anos de trabalho como Orientadora Familiar, a autora discorre acerca do sentimento de
insegurança e desorientação experimentados por muitos pais.
13,5 x 21 cm | 144 páginas | Brochura
Paz na família, A
de Francisco Faus
«Quanta reclamação, quantas brigas lá em casa! Quando vamos ter um pouco de paz?» O Autor
aponta aqui as raízes da discórdia que pode surgir nas famílias e sugere, com conselhos práticos,
os remédios para fazer do nosso lar um encanto de alegria e tranquilidade.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Pequenas virtudes do lar, As
de Georges Chevrot
Palestras sobre algumas das virtudes que estão na base do relacionamento humano e são elementos de coesão e paz dentro da família.
14 x 21 | 96 páginas | Brochura
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Preceptoria na escola, A
de João Malheiro
Onde foi implementada, a preceptoria gerou resultados positivos. Neste livro, o autor revela ao
leitor, com detalhes, tudo o que se faz necessário para implementá-la com excelência também
em nossas escolas.
14 x 21 cm | 168 páginas | Brochura
Professores competentes
de José Manuel Mañú e Imanol Goyarrola
Os autores, um da área de humanas e outro de ciências, procuram refletir os traços essenciais
necessários para ser um professor competente.
14 x 21 | 160 páginas | Brochura
Retratos de família
de Cristina Moraes Vojvodic
Coleção de crônicas sobre diversas situações da vida familiar – pelas quais tantos de nós já
passamos – que nos ensinam a viver no dia-a-dia as virtudes cristãs.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Repensar a sala de aula
de Jaume Camps Bansell
São realmente tão importantes as questões de gênero na educação? Por que algumas escolas
separam meninas e meninos? A escola mista resolveu as desigualdades entre os sexos? Este
livro apresenta as questões de gênero na escola desde diversos ângulos, incidindo de modo
especial nas duas grandes modalidades organizativas: a coeducação e a escola single-sex.
Depois de uma breve exposição histórica da evolução da escola, o autor analisa os paradoxos da escolarização mista desde a autocrítica de mulheres e homens que já participaram
dessa modalidade. Mais adiante, aprofunda na transcendência socializadora e educativa das
situações escolares coeducativas e single-sex, desde uma perspectiva psicossocial. E recolhe
as opiniões de alunos e alunas que estudaram em ambos os modelos, fruto de numerosas
entrevistas pessoais com eles e elas.
14 x 21 cm | 160 páginas | Brochura
Sogra (e a nora) ideal, A
de Luz Maria de la Fuente
Inúmeras são as piadas e comentários jocosos que certas más línguas vão proliferando a respeito das sogras. A autora – também ela sogra e nora – acredita que chegou o momento de
empreender a defesa dessa personagem tão característica da vida das famílias, e nos dá aqui
muitas orientações práticas e idéias-mestras para as sogras e para as noras com o objetivo de
facilitar e enriquecer a convivência familiar.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
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Espiritualidade

A caminho de Belém
de Dorothy Dohen
A alegria, a esperança e o heroísmo nascem do empenho com que o cristão participa da cena
de Belém. Quatro meditações que nos ajudam a tirar consequências dessas virtudes natalinas.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Ação do Espírito Santo na alma, A
de Alexis Riaud
Este breve volume destina-se a recordar-nos as principais noções que todo o cristão deve ter
sobre o Espírito Santo e o papel que desempenha na obra da nossa santificação. Descreve os
dons do Espírito Santo, infundidos em nós no dia do nosso Batismo, por meio dos quais o
Paráclito dirige de maneira eficaz a nossa alma para a união com Deus no Céu. E comenta os
frutos que esses dons realizam em todos os que se entregam sem reservas à ação do Espírito.
12,5 x 19 | 136 páginas | Brochura
Alegria de crer, A
de Francisco José de Almeida
A fé é a adesão à Pessoa de Jesus Cristo. É um dom de Deus, que no entanto exige a «boa
vontade», a vontade boa e reta do homem. Para isso, entre as diversas disposições que são
necessárias, podem destacar-se a humildade da razão, o compromisso de vir a manifestar a fé
com obras, e o amor ao sacrifício. Estas páginas fixam-se nesses três aspectos como condição
para alcançar de Deus esse dom e, no caso dos que já o receberam, crescer nos seus desdobramentos e assim fortalecê-lo.
11 x 17 | 80 páginas | Brochura
Alegria do mundo, A
de Scott Hahn
Que história nos é mais familiar do que a do Natal? E, ao mesmo tempo, qual é mais extraordinária? O elenco de personagens é curioso e incomum: pastores e magos, um imperador e um
déspota, anjos, um jovem casal e um bebê que é o Deus Altíssimo. O aspecto extraordinário
pede uma explicação, e uma explicação que leve em conta o que há de familiar, literalmente,
nesses acontecimentos que mudaram a história do mundo. Em A alegria do mundo, Scott Hahn
combina uma aguda análise do texto bíblico com uma escrita atraente para lançar luzes sobre a
primeira noite de Natal e mostrar como o Nascimento de Cristo foi um acontecimento familiar.
14 x 21 cm | 176 páginas | Brochura
Amar ou morrer
de São Francisco de Sales
Máximas, extraídas da obra de um dos grandes doutores da Igreja e separadas por temas para
facilitar o seu uso como pontos de meditação.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
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Amizade com Cristo, A
de Robert Hugh Benson
A amizade é um dos sentimentos mais nobres do ser humano, e o próprio Deus quis fazer-se
nosso amigo na pessoa de Cristo, homem como nós, e capaz de nos oferecer a simpatia, a
misericórdia e a firmeza de Deus.
12,5 x 19 | 128 páginas | Brochura
Anjos e santos
de Scott Hahn
Somente os santos viverão no céu. Por isso, precisamos ser mais como eles se queremos um dia
habitar no paraíso. Neste livro, percebemos que a nossa vida celestial pode (e deve) começar
já aqui na terra.
14 x 21 cm | 192 páginas | Brochura
Aprender a rezar para aprender a amar
de Jacques Philippe
Seja qual for a vocação de cada um, o primeiro chamado que Jesus e o Espírito Santo nos
dirigem é o da oração. Nesse diálogo, Jesus Cristo nos dá a conhecer o rosto do Pai, e também
a nossa identidade mais profunda.
14 x 21 | 160 páginas | Brochura
Arte de aproveitar as próprias faltas, A
de Joseph Tissot
Este livro mostra-nos que, dos grandes males, Deus tira grandes bens. Esta é a verdadeira esperança do cristão, que nunca deixa de ansiar pelo regresso feliz à amizade
divina.
14 x 21 | 128 páginas | Brochura
Boa vontade, A
de Joseph Schrijvers
O que o autor aponta neste livro, como meio de alcançar o cume da vida cristã, é um caminho
fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil, porque nada mais é que amar.
11 x 17 | 80 páginas | Brochura
Caminhar com Jesus
de Álvaro del Portillo
Foram coligidos trechos de cartas de D. Álvaro del Portillo para que, com uma linguagem
simples e prática, todo tipo de pessoa pudesse compreender seus conteúdos, independentemente
da formação profissional ou cultural que tiver. Dentre os variados temas espirituais abordados
nessas cartas, o editor escolheu textos referentes ao ano litúrgico, seguindo aquele conselho de
São Josemaria Escrivá: caminhar junto de Cristo ao compasso da liturgia.
14 x 21 | 336 páginas | Brochura
Caminho – edição comentada
de Josemaria Escrivá
Edição comentada do clássico da espiritualidade «Caminho», de São Josemaria Escrivá. Neste
livro, o prof. Pedro Rodríguez surpreende com um consciencioso e paciente trabalho de estudo dos documentos originais e do entorno do autor nos anos da gênese e redação de Cami30

nho. Cada ponto do livro é investigado e comentado a partir do seu contexto histórico, com
referência aos seus Apontamentos Íntimos, sua correspondência, roteiros de pregações, etc.
18 x 25 | 944 páginas | Capa dura
Cartas dos amigos de Cristo
de Antonio Gómez Martínez
Recriação imaginativa de alguns personagens do Evangelho, que permite descobrir ecos e
ressonâncias da figura de Cristo em nossas vidas.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Chamados a viver
de Jacques Philippe
Estas páginas propõem-se ajudar-nos a escutar e acolher as múltiplas chamadas de Deus, para
darmos à nossa existência a intensidade e a fecundidade a que todos aspiramos.
11 x 16,5 | 144 páginas | Brochura
Como orar?
de Luiz Fernando Cintra
Lembrando-nos de que a oração deve ser um hábito de todo o cristão, estas páginas são um
roteiro claro, prático e acessível para quem deseja aprender a fazê-la, e assim manter uma união
íntima com Deus ao longo do dia.
11 x 17 | 104 páginas | Brochura
Contemplar o Natal
de Francisco Faus
Quando o Natal se aproxima, vemo-nos rodeados de luzes: luzes de cores, luzes que
piscam, luzes que giram formando mil desenhos... Luzes que convidam às compras, aos
presentes, e às delícias da ceia de Natal... Tudo isso é bom. Mas dá pena ver que quase
nenhuma luz é um apelo para celebrar o verdadeiro Natal. O Natal significa que Jesus,
o Filho Unigênito de Deus, nasceu, e que, com Ele, se revelou o infinito Amor de Deus
pelos homens.
11 x 16,5 | 96 páginas | Brochura
Coração de Cristo, O
de Jean Galot
Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus (cfr. Fil 2, 5), dizia São Paulo. Que
sentimentos são esses? É o que Galot nos explica, num arco que vai do amor pelo Pai ao amor
pelos homens, passando por esse aqueduto que é o amor por Maria.
12,5 x 19 | 216 páginas | Brochura
Cristão e a dor, O
de Richard Gräf
O problema da dor é o maior e o mais grave dos que se apresentam ao homem. Só por meio
da Revelação divina podemos conhecer a origem, o sentido e a finalidade da dor, pois nem
a ciência nem a experiência de vida bastam para explicá-la. O cristão encontra na pessoa e
nos ensinamentos de Jesus Cristo a compreensão perfeita da dor que lhe permite encontrar a
salvação, a libertação através da dor, mas não a libertação da dor.
12,5 x 19 | 134 páginas | Brochura
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Cristo, a Igreja e o mundo: catequeses do Areópago
de Karol Wojtyla (São João Paulo II)
As treze catequeses que compõem este livro são um mistério: não se sabe para quem foram
dirigidas, nem quando acabaram por ser pronunciadas. O que se sabe, no entanto, é que saíram
das mãos de uma das maiores personalidades de nosso tempo – o cardeal Karol Wojtyla, hoje
São João Paulo II – e que chegaram até nós na forma de um manuscrito com 39 folhas soltas,
preenchidas em ambos os lados com tinta preta. Neste material, provavelmente redigido durante
ou logo após o ano de 1965, Wojtyla parte do célebre sermão de São Paulo no Areópago para
travar um importante diálogo com as angústias e incertezas do homem contemporâneo, de
modo a revelar-lhe a atemporalidade do anúncio cristão e da redenção operada por Jesus Cristo.
14 x 21 | 136 páginas | Brochura
Cruz de Cristo e a nossa, A
de Pie Régamey
«Não há vida sem cruz, mas no «mistério da cruz» há uma alegria vitoriosa». Essas considerações introdutórias apontam para o cerne do livro de Pie Régamey: para um cristão, a dor e o
sofrimento humanos só se compreendem e se aceitam quando se descobre o seu sentido último.
E esse sentido retira o olhar da dor em si, pessoal e intransferível, para fixá-lo no «mistério da
cruz de Cristo». Vê-se então que a cruz de Cristo e a cruz do cristão são uma só, a mesma, o
prolongamento do drama do Calvário no drama do cristão.
12,5 x 19 | 160 páginas | Brochura
Cruz de Cristo, A
de Francisco Fernández-Carvajal
Meditações que nos ajudam a contemplar Cristo na Paixão e Ressurreição e a pôr o coração no
Senhor, a tê-lo como um Amigo que não hesitou em dar a própria vida por nós.
12,5 x 19 | 160 páginas | Brochura
Deus e as artes do lar
de Pablo Prieto
Uma coleção de comentários e reflexões breves sobre as tarefas do lar à luz do Evangelho. [...]
Há vários motivos pelos quais um cristão, qualquer que seja sua profissão ou ofício, deveria interessar-se pelas tarefas domésticas e procurar compreendê-las a fundo (e praticá-las). Sobretudo
porque a família é a primeira e fundamental realização da Igreja, e assim o lugar onde a vida
cristã acontece na sua forma mais genuína. As tarefas domésticas são como a encarnação, sua
colocação em prática, e trazem uma preciosa chave hermenêutica para discernir sua natureza,
seu fim e seus valores específicos.
11 x 16,7 cm | 136 páginas | Brochura
Deus e eu
de Ronald Knox
Meditações proferidas no silêncio de um retiro espiritual sobre as questões fundamentais da
existência humana, que abrem o caminho para um encontro pessoal com Deus.
12,5 x 19 | 184 páginas | Brochura
Dom de si, O
de Joseph Schrijvers
Obra clássica da espiritualidade cristã, centrada no tema sempre atual da confiança irrestrita
em Deus Pai.
12,5 x 19 | 136 páginas | Brochura
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Ele e eu - Viver com Deus
de Gabrielle Bossis
A autora mostra-nos através destas páginas, como transformar todas as circunstâncias da vida
em ocasião e tema adequado para uma conversa viva, variada e afetuosa com Deus.
11 x 17 | 88 páginas | Brochura
Ele nos amou primeiro
de Johannes B. Torelló
«Um sacerdote apaixonado por seu sacerdócio, com dons extraordinários, católico de corpo e
alma». Esta definição, encontrada no texto de introdução a esta obra, resume muitíssimo bem
o que cada linha deste volume revela sobre seu autor.
14 x 21 | 256 páginas | Brochura
Em conversa com Deus
de Ângelo Caldas
Um diálogo franco, sem fórmulas fixas, com o Deus da misericórdia, para os mais variados
momentos e necessidades do cotidiano.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Em segredo
de Georges Chevrot
O autor faz a análise do discurso do Senhor, concentrando-se nas três obras de justiça – o jejum,
a esmola e a oração – que, segundo o conselho evangélico, devem ser praticadas em segredo.
Este é o fio condutor de que Chevrot se serve para descrever as características da verdadeira
relação com Deus.
12,5 x 19 | 176 páginas | Brochura
Espelho dos Salmos, O
de Francisco Faus
Neste livro, Francisco Faus apoia-se nos Salmos e na sua ampla experiência de direção espiritual para propor a cada um de nós uma série de meditações que nos ajudem a fazer como o
salmista: elevar todas as ocasiões da nossa vida a Deus, encontrá-lO e amá-lO. Porque o Senhor
está perto de todos os que o invocam, dos que o invocam com coração sincero (Sl 145, 18).
14 x 21 | 160 páginas | Brochura
Esperança em tempos difíceis
de Scott Hahn
Todos passamos por tempos difíceis. A perda de um ente querido, uma desilusão,
conflitos em casa ou no trabalho, uma época de penúria econômica, a avalanche dos
contratempos cotidianos: tudo parece juntar-se sobre as nossas cabeças como nuvens
escuras de tempestades.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Evangelho de Maria, O
de Salvador M. Iglesias
Meditações teológico-poéticas sobre textos da Sagrada Escritura que falam de Nossa
Senhora.
12,5 x 19 | 128 páginas | Brochura
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Falar com Deus - Coleção Completa
de Francisco Fernández-Carvajal
Textos escritos de forma ágil, com inúmeras citações dos Padres da Igreja, dos santos e de
autores espirituais clássicos e modernos, que seguem o ano litúrgico, comentando as passagens
evangélicas correspondentes à Missa do dia.
12,5 x 20 | 3070 páginas | Brochura
Falar com Deus - Tomo I
de Francisco Fernández-Carvajal
Primeiro volume da coleção Falar com Deus, refere-se aos tempos litúrgicos do Advento,
Natal e Epifania. Num total de 51 meditações.
12,5 x 20 | 272 páginas | Brochura
Falar com Deus - Tomo II
de Francisco Fernández-Carvajal
Este segundo volume da Coleção Falar com Deus abrange os Tempos Litúrgicos da Quaresma, dando especial destaque para a Semana Santa e, depois, todo o período da Páscoa
até o Pentecostes.
12,5 x 20 | 504 páginas | Brochura
Falar com Deus - Tomo III
de Francisco Fernández-Carvajal
O terceiro volume da Coleção Falar com Deus é o primeiro que trata do Tempo Comum.
Abrange da primeira semana até a décima segunda, num total de 105 meditações.
12,5 x 20 | 544 páginas | Brochura
Falar com Deus - Tomo IV
de Francisco Fernández-Carvajal
O quarto volume da Coleção Falar com Deus é o segundo correpondente ao Tempo Comum. Abrange da décima terceira semana (XIII) até a vigésima terceira (XXIII), num total
de 99 meditações.
12,5 x 20 | 520 páginas | Brochura
Falar com Deus - Tomo V
de Francisco Fernández-Carvajal
O quinto volume da Coleção Falar com Deus é o terceiro do período correspondente ao
Tempo Comum. Começa na vigésima quarta semana (XXIV) e vai até a trigésima quarta
(XXXIV), num total de 97 meditações.
12,5 x 20 | 504 páginas | Brochura
Falar com Deus - Tomo VI
de Francisco Fernández-Carvajal
O sexto volume da Coleção Falar com Deus traz meditações referentes às Festas Litúrgicas
e de Santos do primeiro semestre, num total de 58 meditações.
12,5 x 20 | 312 páginas | Brochura
Falar com Deus - Tomo VII
de Francisco Fernández-Carvajal
O sétimo volume da Coleção Falar com Deus traz meditações referentes às Festas Litúrgicas
e de Santos do segundo semestre num total de 56 meditações. Neste volume está, também,
o Índice ascético de toda a coleção.
12,5 x 20 | 360 páginas | Brochura
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Felicidade onde não se espera
de Jacques Philippe
Neste livro, Jacques Philippe nos conduz por uma profunda meditação sobre as bem-aventuranças, revelando-nos como, por trás da sensação de «estranheza» que dão aos ouvidos modernos,
somente elas nos permitem saciar o coração.
14 x 21 | 192 páginas | Brochura
Filho pródigo, O
de Georges Chevrot
A parábola do filho pródigo, comentada de maneira aguda e emocionante, traça o itinerário
entre a miséria do coração humano e a misericórdia do coração divino.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Filiação divina, A
de Carlos Lema Garcia
Deus é meu Pai!... Uma das primeiras verdades que aprendemos no Catecismo, que muitas
vezes não passa de um chavão que repetimos sem entender, mas do qual precisamos extrair
as consequências.
11 x 17 | 144 páginas | Brochura
Gratia Plena
de Jean Galot
Longe de ser um tratado sobre as virtudes e os privilégios de Maria, Gratia Plena («A cheia de
graça») propõe-se singelamente comentar os trechos recolhidos no Evangelho e nos Atos dos
Apóstolos a propósito da vida da Virgem Maria.
11 x 17 | 128 páginas | Brochura
Homem em oração, O
de Bento XVI
Este livro reúne as catequeses do Papa Emérito Bento XVI sobre a oração proferidas nas audiências de quarta-feira entre maio de 2011 e março de 2012.
12,5 x 19 | 128 páginas | Brochura
Homilias sobre a Eucaristia
de Josemaria Escrivá
«Tudo é ocasião de encontro com Deus, se a nossa vida é «essencialmente – totalmente! –
eucarística».»
11 x 16,7 cm | 64 páginas | Brochura
Hora sexta, A
de José Miguel Pero-Sanz
O livro discorre pelas figuras secundárias do Evangelho, como José de Arimateia e Nicodemos, Barnabé e Ananias, ou o irmão mais velho do filho pródigo, constituindo um
estímulo para os que têm uma vida sem brilho e passam despercebidos aos olhos do mundo,
mas são fecundos aos olhos de Deus. Não se deve confundir os homens comuns com os
homens medíocres.
11 x 17 | 112 páginas | Brochura
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Imitação de Cristo
de Tomás de Kempis
Seleção cuidada de textos dessa obra-prima da espiritualidade cristã que já atravessou cinco
séculos e continua ensinando o homem a entregar-se incondicionalmente a Deus.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Intimidade com Deus – Pensamentos de São João Maria Vianney, o Cura d’Ars
de São João Maria Vianney
Os pensamentos do humilde pároco de Ars, que atraiu multidões graças à sua fama de confessor
e catequista, desbravam todos os tesouros da doutrina cristã: as múltiplas facetas do amor de
Deus por nós, seus filhos muito queridos e, em correspondência, do nosso amor por Ele, Pai
de toda a misericórdia e consolação, que está bem ao nosso lado e diante de nós.
11 x 16,5 | 96 páginas | Brochura
Jesus e a samaritana
de Georges Chevrot
Georges Chevrot, pregador de Notre-Dame e autor de um vasto conjunto de obras de
espiritualidade, oferece-nos aqui um comentário ao episódio do encontro de Jesus com
a Samaritana junto do poço de Jacó, narrado com tanto colorido pelo Apóstolo São João
no seu Evangelho.
12,5 x 19 | 168 páginas | Brochura
Jesus em Nazaré
de Hugo de Azevedo
A vida de Jesus entre os homens é toda ela uma lição. Mesmo a chamada «vida oculta», os
trinta anos que antecederam o início da sua pregação.
11 x 16,7 | 125 páginas | Brochura
Lágrimas de Cristo, lágrimas dos homens
de Francisco Faus
À luz das passagens evangélicas, entendemos o porquê do sofrimento de Cristo e aprendemos
como orientar para o bem as nossas próprias lágrimas.
11 x 17 | 96 páginas | Brochura
Maria e a fé
de Jean Galot
É compromisso de todo cristão uma conversão a Deus cada vez mais completa, a fim de
fortalecermos a nossa fé nEle e O anunciarmos com alegria ao homem do nosso tempo e
Maria é modelo de fé para todos os cristãos. Nessa obra, o Autor tece toda a sua reflexão
sobre a centralidade da fé ao longo do itinerário terreno de Maria, desde a Anunciação até
a Crucifixão e o Pentecostes.
11 x 17 | 78 páginas | Brochura
Mensagens de Nossa Senhora Aparecida
de Flávio Sampaio de Paiva
«O presente livro pretende, neste Ano Mariano Nacional, recordar brevemente a história da
aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida e alguns dos principais milagres ocorridos,
com a finalidade de ajudar a desvendar algumas das possíveis mensagens da Virgem Maria
para nós, brasileiros, a partir dos sinais que nossa Mãe nos deixou em Aparecida. Serão apre36

sentadas nove possíveis Mensagens de Nossa Senhora Aparecida, ideais para serem pregadas
ou meditadas em suas novenas. [...]»
11 x 16,7 cm | 80 páginas | Brochura
Misericórdia divina, A
de Luiz Fernando Cintra
Este livro mostra-nos que ao percebermos que somos fracos, que estamos cheios de defeitos
e misérias, devemos recorrer ao nosso Pai que nos espera carinhosamente para oferecer-nos o
seu perdão e dar-nos um abraço de reconciliação.
11 x 17 | 96 páginas | Brochura
Mistério do Deus-Homem
de Jacques Leclercq
As considerações feitas neste livro por Jacques Leclercq oferecem-nos uma visão renovada do
mistério da Encarnação de Deus entre os homens: o Natal.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Mistério do Natal, O
de São João de Ávila
Três alocuções dirigidas à gente do povo, que cobrem o Advento, o Natal e a Epifania, ensinando-nos a procurar o Senhor, a encontrá-lo em Belém, nos braços da Santíssima Donzela,
e a entregar-nos a Ele.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Não vos preocupeis
de Leo J. Trese
Na vida do cristão, a insegurança, as angústias e o medo cedem lugar à certeza de que Deus nos
chamou à existência dentre um número infindável de outras possíveis criaturas e nos destinou
para a felicidade eterna.
12,5 x 19 | 136 páginas | Brochura
Na escola do Espírito Santo
de Jacques Philippe
Presente em cada um dos batizados, o Espírito Santo é capaz – mais do que imaginamos! – de
nos orientar e ajudar com moções que tocam o fundo da nossa alma. Aprender a reconhecê-lO
e a acolhê-lO, estar mais atento às suas inspirações, pode tornar nossa vida espiritual mais livre,
simples e feliz. A intenção deste livro, de linguagem acessível e concreta, é mostrar as condições
práticas que permitem essa docilidade à ação do Espírito Santo.
11 x 16,7 cm | 96 páginas | Brochura
Olhar para Cristo
de Joseph Ratzinger
Quando, na segunda metade da década de 1980, o Cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa
Bento XVI, foi convidado por mons. Luigi Giussani a pregar um retiro na Itália, quis tratar
de três temas essenciais à vida cristã: a fé, a esperança e a caridade. O que se viu, no entanto,
esteve muito além do que geralmente costumamos esperar de uns exercícios espirituais. Mais
do que somente fomentar a vida interior, as meditações do Cardeal Ratzinger mesclam sua
profunda teologia e sua arraigada espiritualidade a fim de oferecer um diagnóstico preciso das
incertezas e contradições mais prementes de nossa era, ao mesmo tempo que revelam, por
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meio da fidelidade à Palavra divina, o caminho que cada um de nós pode trilhar para acolher
o convite universal de Deus ao amor.
14 x 21 | 128 páginas | Brochura
Olhar para Maria
de Antonio Orozco Delclos
Essa pequena obra-prima teológica ensina a contemplar a entrega, as virtudes e a beleza de
Maria. São várias meditações que nascem de uma piedade viril e terna, despertando confidências
entre o autor, o leitor e a própria Virgem Maria.
12,5 x 19 | 152 páginas | Brochura
Oração do Senhor, A - Caminho de perfeição
de Santa Teresa de Jesus
Ao ensinar o Pai-Nosso aos seus discípulos, Jesus legava aos cristãos de todos os tempos um
compêndio da Boa Nova que viera anunciar. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz:
«Esta oração que nos vem de Jesus é realmente única: ela é «do Senhor»» (n. 2765).
11 x 17 | 112 páginas | Brochura
Orações do cristão
de Vários Autores
As principais orações da piedade cristã, muitas delas hoje esquecidas. Além de um exame para
a Confissão, de adultos e crianças, traz um resumo da doutrina cristã.
9 x 13 | 128 páginas | Brochura
Orar com os Salmos
de Luiz Fernando Cintra
Uma seleção de Salmos, acompanhados de breves comentários, preparada para ajudar na
oração mental pessoal.
12,5 x 19 | 144 páginas | Brochura
Páginas espirituais
de Padre Antonio Vieira
Sermões e excertos de diversas obras do maior pregador da língua portuguesa, que nos
introduzem não apenas na sua retórica ou no seu pensamento espiritual, mas na sua
vida interior.
11 x 16,5 | 136 páginas | Brochura
Pai-nosso, O
de São Cipriano
Dois tratados, Sobre o Pai-Nosso e Sobre as boas obras e a esmola, vazados no estilo vivo e
denso de um dos últimos clássicos da língua latina.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Para Vós nasci - Poesias e exclamações
de Santa Teresa de Jesus (ou de Ávila)
Esta coletânea de poesias e exclamações dá uma pequena amostra do ardente amor divino
que consumia a Santa de Ávila. E é bem provável que essa mesma chama também se acenda
na alma do leitor.
11 x 17 | 112 páginas | Brochura
38

Paz interior, A
de Jacques Philippe
A nossa época é uma época de agitação e intranquilidade. Esta tendência, evidente na vida
quotidiana, manifesta-se também com grande freqüência no âmbito da vida cristã e espiritual:
a nossa busca de Deus, da santidade e do serviço ao próximo, costuma ser também agitada e
angustiada, ao invés de confiada e serena, como seria se vivêssemos a atitude das crianças que
o Evangelho nos pede.
11 x 17 | 104 páginas | Brochura
«Pequena via» para Deus, A
de Santa Teresa do Menino Jesus
A «pequena via» de infância de Santa Teresa do Menino Jesus representa para nós, que não
fomos chamados a grande feitos, mas temos boas razões para desconfiar das nossas forças.
11 x 16,5 | 88 páginas | Brochura
Por que a alegria?
de Pius-Aimone Reggio
Nestas páginas animadoras, o autor mostra que a alegria é muito mais que um direito: é um
dever, que tem suas raízes no amor. A alegria de verdade não é uma coisa passageira. É um
bem espiritual, um fruto que nasce na alma daquele que ama e que procura constantemente
estampar um sorriso no próprio rosto, no rosto do próximo e no de Deus.
11 x 17 | 80 páginas | Brochura
Por que mortificar-se?
de Luiz Fernando Cintra
Quem vence o horror moderno pelo sacrifício e aprende a vencer-se em união com o Senhor, descobre que essa pequena morte diária para si mesmo está muito longe de trazer tristeza e sofrimento.
11 x 16,5 | 96 páginas | Brochura
Presépio das crianças, O
de Flávio Sampaio de Paiva
O misterioso poder dos contos de Natal permite às crianças entender os segredos do presépio, e
aos mais velhos, voltarem a ser crianças. As duas fábulas publicadas neste caderno destinam-se
a ajudar-nos a meditar o inesgotável mistério do Natal.
11 x 16,5 | 96 páginas | Brochura
Purgatório, O
(autor desconhecido)
A meditação sobre o mistério do Purgatório à luz dos ensinamentos da Igreja é fonte de grande
proveito espiritual para o cristão. Faz crescer nele o desejo de ver a Deus, anima-o a purificar-se em vida dos resíduos do pecado perdoado, e encoraja-o a rezar pelas almas do Purgatório.
12,5 x 19 | 104 páginas | Brochura
Reflexões espirituais
de Salvatore Canals
Conselhos de vida interior que facilitam ao cristão a ascensão espiritual em meio às realidades
cotidianas e indicam, num tom amistoso, com que disposições é possível vencer a luta pela
santidade.
12,5 x 19 | 160 páginas | Brochura
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Reflexões sobre a Eucaristia
de Ronald Knox
Estas homílias escritas no estilo ameno e claro, sempre com um sorriso nos lábios, que tornou
o seu autor famoso, devem ajudar-nos a reviver a experiência dos discípulos de Emaús, reconhecendo com mais clareza o rosto de Cristo na Eucaristia.
12 x 19 | 176 páginas | Brochura
Ressurreição e a esperança cristã, A
de Francisco Faus
Nesta série de meditações, o leitor é conduzido pelas cenas evangélicas das aparições de Cristo
ressuscitado que vai ao encontro dos seus discípulos, dispersos após o «escândalo da Cruz».
11 x 16,5 | 96 páginas | Brochura
Rosário de Nossa Senhora
de Bártolo Longo
Reúnem-se neste volume as meditações do Bem-aventurado Bártolo Longo sobre os quinze
mistérios tradicionais do Rosário de Nossa Senhora.
12,5 x 19 | 152 páginas | Brochura
Sabedoria da Cruz, A
de Francisco Faus
O sofrimento pode destruir-nos ou construir-nos: a diferença está no modo como o enfrentamos, na sabedoria da Cruz.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Se conhecesses o dom de Deus
de Jacques Philippe
«Ser cristão não é primeiramente uma tarefa a cumprir, uma lista de coisas a fazer, mas sobretudo
acolher, pela fé (uma fé impregnada de esperança e de amor), o dom imenso que nos é oferecido
gratuitamente. Viver o Evangelho é aprender a receber, no íntimo dos próprios limites e das
fraquezas humanas, toda a riqueza do amor misericordioso do Pai; é deixar-se transformar por
Ele dia após dia, responder livre e generosamente a esse amor e compartilhá-lo com aqueles
que o Senhor coloca em nosso caminho.»
14 x 21 cm | 192 páginas | Brochura
Segunda primavera, A
de Bento XVI
Uma seleção dos discursos e homilias que o Papa Bento XVI pronunciou durante a sua viagem
ao Reino Unido, em setembro de 2010.
11 x 17 | 96 páginas | Brochura
Sermão da montanha, O
de Georges Chevrot
As Bem-aventuranças evangélicas constituem a escala de valores que Cristo propõe a
quem o segue. As reflexões deste livro revelam a exigência e a intemporalidade que há nas
palavras do Messias, penhor da felicidade eterna, sugerindo novos modos de aplicá-las
em nossa época.
12,5 x 19 | 176 páginas | Brochura
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Sermões de Natal
de São Bernardo de Claraval
Neste livro, o leitor encontrará algumas das páginas clássicas que São Bernardo de Claraval
(1090-1153) dedicou a algumas das maiores festas do cristianismo.
11 x 16,7 cm | 96 páginas | Brochura
Sinais de vida
de Scott Hahn
Em Sinais de vida, Scott Hahn, autor de alguns dos principais livros do catolicismo contemporâneo, selecionou quarenta elementos cruciais de nossa fé a fim de explicar de onde vêm e
como podem enriquecer nossa vida interior.
14 x 21 | 288 páginas | Brochura
Sinais sagrados, Os
de Romano Guardini
Gestos e sinais que repetimos mil vezes readquirem o seu significado e valor nestas densas e
poéticas meditações de Guardini.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Sinal da Cruz, O
de Juan Luis Lorda
Esta obra compõe-se de uma série de reflexões sobre a Paixão de Cristo que se detêm
em cenas da Via-Sacra. Muito originais e contundentes na forma e no conteúdo, podem libertar o leitor dos clichês em que se cai por vezes na meditação dos sofrimentos
de Cristo.
11 x 17 | 128 páginas | Brochura
Tempo para Deus – Guia para vida de oração
de Jacques Philippe
São muitas as pessoas que têm sede de Deus e sentem o desejo de adquirir uma vida de oração
pessoal. Esta obra oferece-nos orientações e conselhos concretos, numa linguagem simples,
acessível a todos e adaptada à sensibilidade atual, a fim de ajudar-nos a enveredar por esse
caminho ou a avançar por ele.
14 x 21 | 128 páginas | Brochura
Tibieza e os dons do Espírito Santo, A
de Francisco Faus
Esta meditação, simples e prática, seguirá a consideração de cada um dos sete dons do Espírito Santo e dos modos em que a tibieza poderia tolhê-los ou enfraquecer-lhes a eficácia
santificadora.
11 x 16,7 cm | 56 páginas | Brochura
Três Sóis, Os
de Antonio Orozco Delclos
O autor oferece nestas páginas um conjunto de reflexões sobre a Sagrada Família – Jesus, Maria
e José, os «Três Sóis» –, apropriadas para a época do Natal.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
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Um coração de carne
de Guillaume de Menthière
«Bom, eu já sou cristão, já vou à Missa, não prejudico ninguém. Essa história de conversão é
para quem não tem fé, para os grandes pecadores». Será mesmo?
14 x 21 cm | 128 páginas | Brochura
Valor divino do humano, O
de Jesús Urteaga
Um saber teológico sem diletantismos, uma fúria radiosa de esperança, uma segurança sem
orgulho, uma vitalidade sem fronteiras, em defesa da dignidade do ser humano.
14 x 21 | 224 páginas | Brochura
Valores cristãos
de Jacques Leclercq
Numa linguagem de profunda esperança, são abordados os problemas mais pungentes de um
mundo tantas vezes mergulhado na violência e no pessimismo.
12,5 x 19 | 136 páginas | Brochura
Verdadeira misericórdia, A
de Jacques Philippe
A misericórdia de Deus é, e sempre será, maior do que qualquer pecado. Deus se encarnou
para salvar todos os seres humanos e não quer que nenhum deles se perca, nem mesmo o mais
desprezível aos olhos do mundo. Por isso, chama-nos a receber a sua misericórdia amorosa e a
sermos seus propagadores em todos os ambientes, a começar pela nossa família.
11 x 17 | 80 páginas | Brochura
Verdadeiras alegrias, As
de Francisco Faus
«Sem alegria não se pode viver. Por isso, é preciso sonhar com a alegria, por maiores que
tenham sido as nossas decepções. É o que vamos tentar fazer, com a ajuda de Deus, na nossa
expedição ao longo destas páginas.»
14 x 21 | 160 páginas | Brochura
Vida em Deus, A
de Um Cartuxo
O autor aproxima o leitor do dom que é a oração mental, conduzindo-o ao mistério da
Santíssima Trindade, exposto inicialmente nas suas bases teológicas, mas com considerações
extremamente importantes para sabermos onde desemboca em última análise o trato com
Deus no silêncio da oração e da contemplação.
12,5 x 19 | 126 páginas | Brochura
Vida espiritual, A
de Benedikt Baur
Quais são os projetos de Deus para cada um de nós? Com essa pergunta – que nenhum batizado
pode deixar de fazer sua – começa o autor as páginas deste livro, hoje clássico, sobre o fim e o
itinerário do homem que recebeu o dom da fé.
12,5 x 19 | 184 páginas | Brochura
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Vida eucarística
de José Manuel Iglesias
O autor nos dá conselhos simples e concretos de como ter vida eucarística, através principalmente da participação na Santa Missa, mas também através de constantes detalhes de amor a
Jesus Sacramentado ao longo do dia.
11 x 17 | 128 páginas | Brochura
Virgem Nossa Senhora, A
de Federico Suárez
Um clássico moderno da espiritualidade cristã. O autor medita as virtudes que Nossa Senhora
revela nas cenas da sua vida - da Anunciação à Assunção aos céus -, apresentando-as como
caminho para imitação de Cristo.
12,5 x 19 | 232 páginas | Brochura
Vitória da Páscoa, A
de Georges Chevrot
Páginas que ajudam a refletir sobre a principal data do calendário litúrgico: a Páscoa, o dia da
Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.
12,5 x 19 | 152 páginas | Brochura
Viver na paz
de Rafael Llano Cifuentes
Nestas páginas incisivas, o autor oferece conselhos a todos os que a queiram obter uma paz
duradoura, que resiste às agitações externas e às angústias internas; de uma paz que é interior
e que pode ser comunicada a todos.
12,5 x 19 | 136 páginas | Brochura
Vocação
de Hugo de Azevedo
Todos os cristãos são chamados à santidade, mas nem todos chegam ao Céu pelo mesmo caminho. A uns Deus chama à vida consagrada, a outros ao celibato laical, a outros ao sacerdócio, a
outros ao matrimônio... Se quisermos enxergar os sinais desse chamamento, precisamos manter
bem abertos os olhos da alma, a consciência. Se quisermos responder ao que Deus nos pede,
precisamos confiar plenamente nEle, que como Pai amoroso jamais nos pedirá algo além das
nossas forças e deseja somente a nossa felicidade.
11 x 16,5 | 96 páginas | Brochura
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Humanidades
História, Filosofia, Literatura, e Pensamento

111 perguntas sobre o Islã
de Samir Khalil Samir
Como nasceu o Islã? O que representa o Alcorão para os muçulmanos? Que relação há entre
o Islã e a violência, entre a cultura islâmica e o Ocidente? Como conseguir uma integração
autêntica nas sociedades ocidentais? Quais são as condições que podem permitir um encontro
construtivo entre cristãos e muçulmanos? A tudo isso responde Samir Khalil Samir, um dos
principais especialistas nos temas islâmicos em escala internacional.
14 x 21 cm | 240 páginas | Brochura
500 anos: Reflexões sobre a Evangelização
de Evandro Faustino
Os 500 Anos do Descobrimento significam também cinco séculos de Evangelização no Brasil.
O autor mostra como as declarações daqueles que acusam a Igreja de ter cometido um «genocídio cultural» com a introdução da fé e sancionado a escravidão índia e negra, é enganoso,
podendo ser combatido com dados e um raciocínio reto, sem preconceitos.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Aborto e sociedade permissiva
de Pedro-Juan Viladrich
A questão do aborto e da sua legislação situa-se hoje no centro de um debate apaixonado, que
além das discussões médicas e legais envolve as bases da moral e da sociedade.
11 x 17 | 104 páginas | Brochura
Adão e Eva depois da pílula
de Mary Eberstadt
Fundamentado em evidências sólidas e variadas, Adão e Eva depois da pílula percorre o
mundo do entretenimento, textos jornalísticos das mais diferentes inclinações ideológicas e
uma ampla gama de disciplinas acadêmicas para mudar nossa maneira de enxergar o mundo
posterior aos movimentos de libertação sexual. Afinal, será mesmo que somos hoje tão livres
e felizes quanto esperávamos?
16 x 23 | 192 páginas | Brochura
Batalha de Lepanto e a nossa, A
de Francisco Faus.
Nesta obra, Francisco Faus não se limita a apresentar as condições, talvez por todos conhecidas,
em que se encontra a sociedade atual. Antes, e imbuído de um profundo otimismo, descortina
pequenos e acessíveis caminhos pelos quais podemos oferecer uma contribuição valiosa para
a transformação da realidade a partir de dentro.
14 x 21 | 128 páginas | Brochura
Como a Igreja Católica construiu a Civilização Ocidental
de Thomas E. Woods Jr.
Um livro que desfaz preconceitos, corrige clichês e ensina inúmeras verdades omitidas, permitindo aos católicos recuperarem o orgulho de pertencerem à Igreja.
14 x 21 | 224 páginas | Brochura
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Contos de Natal
de Vários Autores
Uma série de contos de Natal de autores clássicos, excelente para lançar as sementes de uma
verdadeira e profunda piedade em nós mesmos e, sobretudo, nos nossos filhos!
12,5 x 19 | 192 páginas | Brochura
Custos sociais da pornografia
de Mary Eberstadt e Mary Anne Layden
Com o advento da internet, a produção e o consumo da pornografia cresceram de uma maneira
inimaginável. Um único clique às vezes é o bastante para inundar a tela do computador ou do
celular com imagens e vídeos sexuais.
14 x 21 | 96 páginas | Brochura
Despertar da senhorita Prim, O
de Natalia Sanmartin Fenollera
Narrado com brilhantismo e inteligência, O despertar da senhorita Prim nos leva para uma
viagem inesquecível em busca do paraíso perdido, da harmonia e da beleza, e da profundidade
escondida nas pequenas coisas da vida.
14 x 21 cm | 320 páginas | Brochura
«História da Igreja de Cristo» - Coleção Completa - 10 volumes
de Daniel-Rops
Daniel-Rops, da Academia Francesa, nesta obra composta de dez volumes e já traduzida para
os principais idiomas do mundo, apresenta-nos a vida da Igreja desde o dia da sua fundação
até os tempos atuais.
16 x 23 | 6084 páginas | Brochura
I - A Igreja dos apóstolos e dos mártires
de Daniel-Rops
Este volume debruça-se sobre os primórdios do cristianismo. Observam-se a constituição da
Igreja desde os seus ímpetos iniciais até os dilemas que teve de resolver desde a primeira hora.
16 x 23 | 600 páginas | Brochura
II - A Igreja dos tempos bárbaros
de Daniel-Rops
A vida da Igreja no longo e agitado período que vai do século V ao século XI. Percorre-se
passo a passo a história religiosa e geral com uma visão de conjunto desses sete séculos de
lutas e pacientes esforços.
16 x 23 | 648 páginas | Brochura
III - A Igreja das catedrais e das cruzadas
de Daniel-Rops
O clímax da cristandade medieval e o início da sua decadência, num misto de grandeza e
de traição, de santidade e de egoísmo. As perigosas junções entre poder espiritual e poder
temporal mostram-se aqui em toda a sua vivacidade histórica.
16 x 23 | 720 páginas | Brochura
IV - A Igreja da renascença e da reforma (I)
de Daniel-Rops
A agonia da Idade Média, a explosão do espírito humanístico, artistas e pensadores como
Michelangelo, Leonardo da Vinci e Maquiavel... No meio desse ambiente tempestuoso não
é de estranhar que surgissem revoltas religiosas e mudanças profundas lideradas por um
Lutero, por um Calvino ou por um Henrique VIII.
16 x 23 | 528 páginas | Brochura
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V - A Igreja da Renascença e da Reforma (II)
de Daniel-Rops
Este quinto volume da História da Igreja analisa o período que às vezes se chama «contra-reforma», mas que representa, muito mais do que uma mera reação ao protestantismo, uma
época de autêntica renovação da alma cristã.
16 x 23 | 460 páginas | Brochura
VI - A Igreja dos Tempos Clássicos (I)
de Daniel-Rops
O Grande século das almas abre-se com o triste panorama da Guerra dos Trinta Anos. Mas
graças a um São Vicente de Paulo, a um São Luís Maria Grignion de Montfort e outros
santos e santas a fé cristã fermentará em profundidade o povo cristão.
16 x 23 | 464 páginas | Brochura
VII - A Igreja dos tempos clássicos (II)
de Daniel-Rops
No dizer de um poeta, a modernidade entrou na História por um cortejo triunfal através do
pórtico da Revolução francesa – mas no alto desse pórtico estava a guilhotina. O símbolo
representa bem o novo período da História de que trata este volume, a «Era do Terror.
16 x 23 | 416 páginas | Brochura
VIII - A Igreja das Revoluções (I)
de Daniel-Rops
Com a Revolução francesa, abre-se um período de novas perseguições e ataques. Mas esse
século é ao mesmo tempo um período de conquista: são inúmeras as associações religiosas
que surgem, renovando as obras de caridade e o espírito missionário; restaura.
16 x 23 | 848 páginas | Brochura
IX - A Igreja das Revoluções (II)
de Daniel-Rops
De 1870 ao começo da Segunda Guerra Mundial, um panorama essencial para compreender
a nossa época. Quatro Papas de grandeza excepcional moldam os destinos da Igreja atual: São
Pio X combate o modernismo e aproxima a Eucaristia do povo cristão, Leão XIII e Bento
XV preparam o nascimento da doutrina social da Igreja e das democracias-cristãs, e Pio XI
trava uma luta ingente contra os totalitarismos nazista e comunista.
16 x 23 | 768 páginas | Brochura
X - A Igreja das Revoluções (III)
de Daniel-Rops
No décimo e último volume da coleção, Daniel-Rops narra as vicissitudes por que passaram
os cristãos separados de 1789 até hoje.
16 x 23 | 632 páginas | Brochura
Idades da vida, As
de Romano Guardini
Um roteiro que nos orienta pelos caminhos da nossa vida, detalhando os pontos positivos e
negativos de cada idade.
12,5 x 19 | 112 páginas | Brochura
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Inquisição em seu mundo
de João Bernardino Gonzaga
Fundamentada e ponderada como poucas, a obra A Inquisição em seu mundo já é há muito
conhecida como antídoto eficaz contra os preconceitos e distorções que costumam prejudicar
nossa visão de um período tão decisivo da história.
14 x 21 | 256 páginas | Brochura
Loucura razoável, Uma
de Joaquín Garcia-Huidobro
Este livro procura mostrar três coisas a todas as pessoas que se sentem um pouco desconcertadas
e postas de lado no ambiente em que vivem: primeiro, que a sua mente funciona perfeitamente; segundo, que não estão sós e que há boas razões para continuarem a comportar-se como
acham correto; terceiro: que não conseguem nada ficando num canto e lamentando como o
mundo vai mal.
12,5 x 19 | 136 páginas | Brochura
Lutero seu tempo
de Peter Blank
Não é possível compreender Lutero e a Reforma sem compreender a questão das investiduras,
o Grande Cisma do Ocidente e outras agruras que a Igreja padeceu sob pastores muitas vezes
indignos do seu ministério e sob interferências desastrosas das autoridades seculares.
14 x 21 cm | 176 páginas | Brochura
Milagre de Calanda, O
de Paulo Oriente-Franciulli
Breve relato do grande milagre, ocorrido na pequena cidade espanhola de Calanda no século
XVII. A história de um fabuloso e bem documentado prodígio que mostra que Deus sempre ouve
as orações de seus filhos, especialmente quando lhe são apresentadas por sua Mãe Santíssima.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Mistério de Guadalupe, O
de Francisco Ansón
As aparições e algumas descobertas recentes a respeito da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, um autêntico «auto-retrato» da Santíssima Virgem no ayate mexicano do século XVI.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Mito do papa de Hitler, O
de David G. Dalin
O que o rabino norte-americano David G. Dalin demonstra nestas páginas é que essa ideia não
passa de um mito grosseiro, propagado por pessoas mais preocupadas em arranhar a imagem
da religião do que com a verdade. Apoiado em farta evidência histórica – documentos contemporâneos, pronunciamentos, testemunhos de colaboradores do papa e de sobreviventes –, o
autor, também doutor em História, mostra que Pio XII não poupou esforços nem meios para
salvar o maior número de pessoas possível (milhares delas) e que, ao fazê-lo, seguiu uma longa
tradição de pontífices que sempre se mostraram amigos do Povo Escolhido, desde Gregório
Magno (séc. VI) até os papas mais recentes.
14 x 21 | 224 páginas | Brochura
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Mitologias modernas
de José Ramón Ayllón
O pequeno volume que o leitor tem entre mãos é um desabafo. O desabafo apaixonado de
um autor que, por não pretender ser politicamente correto, é capaz de dirigir um olhar crítico
à sociedade em que vive.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
O que significa amar?
de Tomás Melendo Granados
Se aspiramos a construir a «civilização do amor» que os Papas nos têm proposto, precisamos
reaprender, na teoria e na prática, o que significa amar.
11 x 16,5 | 80 páginas | Brochura
Paradoxos do cristianismo, Os
de G. K. Chesterton
Chesterton, jornalista e ensaísta, romancista e poeta. Brilhante na exposição, parece uma rajada
de ar fresco que desfaz preconceitos abafados e cobertos de mofo e abre horizontes cheios de
luz. Estas páginas são uma amostra instigante dessas qualidades.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Pastor e a flauta, O
de Vicente Ancona Lopez
O pastor desta história foi testemunha do primeiro Natal. Ouviu o canto dos anjos em Belém
e, guiado pela luz da estrela, chegou com os outros pastores até a gruta em que Jesus nasceu.
20 x 20 cm | 60 páginas | Brochura
Perspectivas sobre o homossexualismo
de Vários Autores
O volume que o leitor tem em mãos reúne três documentos que se propõem esclarecer os
católicos acerca do delicado tema que é o homossexualismo.
11 x 17 | 78 páginas | Brochura
Psicoterapia e sentido da vida
de Viktor E. Frankl
A obra mais importante que se escreveu sobre psicoterapia depois de Freud. Superando o «pai da
psicanálise», este é um manual de compreensão e estudo científico e humanístico do ser humano.
14 x 21 | 352 páginas | Brochura
Psicologia aberta
de Johannes Batista Torelló
Um leque de reflexões que abrange todo o homem, o seu barro e o seu céu, a sua racionalidade
e a sua fantasia, a sua ciência e o seu jogo.
12,5 x 19 | 156 páginas | Brochura
Religião sob suspeita, A
de Francisco Santamaría
Insinua-se em alguns setores da opinião ocidental uma inquietante prevenção contra a presença
pública da religião. Há cada vez mais quem defenda um espaço público «laico», livre de «contaminações religiosas». E esse modo de pensar supõe um propósito tácito: um mundo sem Deus.
11 x 17 | 88 páginas | Brochura
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Santo Sudário, O
de Jaime Espinosa
Edição revisada de acordo com as novas pesquisas do carbono-14. Um desafio e um convite a
refletir sobre os mistérios centrais da mensagem de Cristo a partir desse misterioso tecido que
já foi chamado o «quinto evangelho».
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Sede de sentido
de Viktor E. Frankl
Conferência proferida em 1974 que resume os conceitos humanísticos básicos da logoterapia e
traça um retrato do ser humano de igual interesse para filósofos, teólogos, sociólogos e médicos.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Sobre Deus, a Igreja e o mundo
de Fernando Ocáriz
Realizada ao longo de quase um mês, a entrevista trata de assuntos relevantes da teologia, da
vida da Igreja, do Opus Dei, da sociedade e das correntes ideológicas atuais.
14 x 21 | 160 páginas | Brochura
Somos livres?
de Cormac Burke
Tema que está na ordem do dia, abordado com extraordinária lucidez: somos livres e independentes? Somos livres de quê? Somos livres para quê?
11 x 17 | 48 páginas | Brochura
Três filosofias de vida
de Peter Kreeft
Peter Kreeft nos conduz ao longo destas páginas pela filosofia do desespero com o vazio do
mundo (Eclesiastes) e pela filosofia do sofrimento em busca de justiça (Jó) até uma vida de
Amor (Cântico dos Cânticos).
14 x 21 | 192 páginas | Brochura
Última ao cadafalso, A
de Gertrud von le Fort
História romanceada sobre a vida e o martírio das carmelitas do convento de Compiègne
durante os dias sangrentos da Revolução Francesa. Novela de leitura apaixonante que é uma
lição de fidelidade.
12,5 x 19 | 152 páginas | Brochura
Vontade de poder, A. Nietzsche, hoje
de José Lino C. Nieto
A vida, as ideias e a repercussão atual do pensamento do famoso filósofo niilista.
11 x 17 | 88 páginas | Brochura
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Sagradas Escrituras
Anticristo: mito ou profecia?, O
de Michele Dolz e Paulo Franciulli
O Anticristo está em moda: são músicas de rock, filmes e romances que giram em torno dessa
sinistra figura. Mas o que dizem dele, na realidade, a Bíblia, a Tradição da Igreja e a História?
11 x 17 | 80 páginas | Brochura
Apocalipse - Um guia de leitura para hoje
de Geraldo Morujão
Neste volume, o leitor encontrará comentários que acompanham o texto bíblico praticamente
versículo a versículo.
12,5 x 19 | 168 páginas | Brochura
Bíblia para todas as crianças, A
de Federico Delclaux
Esta Bíblia conta as belas histórias dos grandes personagens do Antigo Testamento – Abraão,
Isaac, Jacó, Sansão, Moisés, Davi, etc. – e também as comoventes passagens da vida de Jesus
entre os homens – os seus milagres, as suas parábolas, a sua Morte e Ressurreição.
17 x 25 | 208 páginas | Capa Dura
Jesus: uma figura fascinante
de José Miguel Ibáñez Langlois
Nestas linhas simples e poéticas, o leitor encontrará uma breve exposição da vida e dos ensinamentos de Cristo. É um retrato de conjunto, feito a pinceladas rápidas, dirigido tanto àqueles
que não O conhecem como àqueles que já O conhecem, mas que como todo enamorado não
se importa de recordar a pessoa amada.
11 x 16,7 cm | 128 páginas | Brochura
O que são os Evangelhos?
de Geraldo Morujão
Explicação clara e atual dos principais temas relativos à formação, veracidade histórica e características dos quatro Evangelhos, fornecendo critérios para uma leitura correta e proveitosa.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Páginas difíceis do Evangelho
de Estevão Bettencourt, O.S.B
Algumas das dúvidas mais freqüentes encontradas pelo leitor do Evangelho são comentadas,
abrindo caminho para uma compreensão mais madura da mensagem perene de Cristo.
11 x 17 | 48 páginas | Brochura
Bíblia Sagrada - Novo Testamento
Nesta coleção em três volumes do Novo Testamento, o leitor encontrará o texto latino da
Neovulgata, a tradução para o português a partir dos textos originais e comentários elaborados
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pelo quadro de professores da Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra. As notas
constituem a mais ampla exposição disponível em português dos textos sagrados, e estão
baseadas na Tradição da Igreja, no Magistério, nos Santos Padres e nos comentaristas mais
credenciados da Escritura. Combinam seriedade científica com uma linguagem acessível ao
grande público.
12,5 x 19 | Encadernado
I. Santos Evangelhos. 1500 págs.
II. Atos dos Apóstolos. Epístolas de São Paulo (1). 1408 págs.
III. Epístolas de São Paulo (2). Epístolas católicas. Apocalipse. 1072 págs.
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Vida e Virtudes

Alegria de viver, A
de Rafael Llano Cifuentes
Devemos e podemos ter uma atitude cada vez mais bem humorada, aberta, descontraída, e o
autor nos ensina a adquirir essa alegria plena.
11 x 17 | 96 páginas | Brochura
Aprender a descansar
de Fernando Sarráis
Por incrível que pareça, o descanso físico e mental é um dever moral. E quando não o encaramos
como tal, corremos o risco de ver a nossa vida afundar como uma canoa furada, muitas vezes
levando consigo aqueles que nos rodeiam.
11 x 17 | 83 páginas | Brochura
Aprender a envelhecer
de Clara Janés / Luz María de la Fuente
Envelhecer bem é um segredo que todos devemos conhecer e cultivar desde já, enquanto
aprendemos a conviver com os idosos, ajudando-os a superar as mazelas da idade e a ganhar
uma paz e serenidade interiores que transpareçam.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Arte da amizade, A
de Francisco Ugarte
Mesclando o testemunho de autores clássicos com a sua experiência pessoal, o Autor nos
mostra que longe de ser uma técnica, a amizade é uma arte que envolve reciprocidade
em tudo.
11 x 16,7 | 80 páginas | Brochura
Arte de decidir bem: a virtude da prudência, A
de Francisco Faus
Longe de ser mera «cautela» ou «cuidado», a virtude da prudência é eminentemente prática.
Permite-nos ponderar corretamente uma situação, discernir o bem, escolher os meios
adequados para alcançá-lo e... agir. Necessária a todos que queiram ser bons de verdade, a
prudência nos permite mobilizar todo o nosso ser para alcançar o ideal de vida que Deus
nos propõe. Nestas páginas o leitor encontrará uma análise, ilustrada por exemplos bem
concretos, de cada um dos passos e componentes dessa virtude, «proa inteligente que
conduz todo o navio», como diz o poeta, ou condutora das outras virtudes, na comparação
dos sábios antigos.
11 x 16,7 cm | 96 páginas | Brochura
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Autenticidade & Cia
de Francisco Faus
«Ser autêntico», repetem-nos hoje de maneira massacrante na mídia, nas escolas e até em alguns
lares, «é o máximo valor. Faça o que fizer, contanto que seja autêntico; será válido; o importante
é que esteja de acordo com o que você é, pensa e sente». Mas... e Deus? Que pensa disso?
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Autodomínio - Elogio da temperança
de Francisco Faus
Uma análise sugestiva da virtude da temperança. A aquisição do autodomínio passa pela
libertação do desejo do prazer, dos respeitos humanos e de tantas outras fraquezas e pelo
fortalecimento da vontade na fornalha do amor de Deus.
11 x 17 | 88 páginas | Brochura
Auto-estima do cristão, A
de Michel Esparza
Não é tarefa fácil consolidar uma boa relação consigo mesmo e viver a humildade cristã. Mas
é uma tarefa que vale a pena, porque a experiência mostra que é dessa auto-estima saudável
que dependem a nossa paz interior e a qualidade das nossas relações com as outras pessoas.
14 x 21 | 160 páginas | Brochura
Bem-aventurados os pobres - Reflexões sobre o desprendimento
de Francisco José de Almeida
Este livro nos ajuda a compreender as palavras de Cristo no Sermão da Montanha: «Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos Céus». Assim veremos que a autêntica pobreza cristã
nada tem a ver com a pobreza ou a riqueza material. E que, sim, é virtude para empresários,
vendedores, advogados, faxineiros, professores, banqueiros..., para todo aquele que deseja conservar a sua alma livre do peso dos bens materiais para usar deles no serviço a Deus e ao próximo.
11 x 17 | 80 páginas | Brochura
Bom humor, O
de Hugo de Azevedo
O bom humor é coisa séria: o próprio Deus nos dá mostras dele na Criação e na sua Palavra.
Da nossa parte, aprender a rir facilita a convivência humana e ajuda.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Bondade, A
de F. W. Faber
Um pequeno clássico sobre a bondade – nos pensamentos, nas palavras, nas ações – que nos
mostra que o cristão bom reflete a bondade de Deus.
11 x 16,5 | 80 páginas | Brochura
Buscar sentido na vida cotidiana
de Maurício Dominguez Perez
O livro trata de «Uma busca pelo sentido da vida cotidiana. Uma tentativa de dar relevo, graça
e cor a tantas horas, dias e anos que parecem tão vazios. Uma maneira de integrar todos os
momentos da vida num grande projeto que dá razão, explicação e garra para viver.»
11 x 16,7 cm | 72 páginas | Brochura
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Caso Valter, O
de Hugo de Azevedo
A paz da consciência é um dos maiores bens a que se pode aspirar nesta vida. Mas, como
consegui-la? A resposta está neste original ensaio que, escrito como um estudo de caso, nos
fornece um roteiro prático e sugestivo para a serenidade interior.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Coisas pequenas
de J. Malvar Fonseca
As pequenas coisas são o caminho para os grandes ideais. Se não existe ideal mais nobre que o
da busca de Deus, nem ideal humano que não possa ou deva integrar-se nele, é o cumprimento
do pequeno dever de cada momento que nos permite traduzi-lo na prática.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Como aproveitar os defeitos alheios
de Juan Marqués Suriñach
Com simplicidade e clareza, o autor mostra-nos como ir tirando muitas outras grandes virtudes
dos pequenos e não tão pequenos defeitos alheios: a compreensão, a paciência, o otimismo,
a serenidade, a capacidade de amar... A seguir, mostra-nos o que podemos fazer para ajudar
as pessoas a superarem as suas deficiências morais. E por fim mostra-nos em Nossa Senhora
um maravilho modelo.
11 x 16,5 | 88 páginas | Brochura
Conhece-te a ti mesmo – excelência humana e ética
de José Maria Rodriguez Ramos
É difícil agir eticamente sem autoconhecimento. Quem não sabe quem é, não saberá o que
é bom nem para si nem para os outros. O hábito da reflexão nos leva a enxergar as próprias
inclinações, a cultivar as virtudes e, principalmente, a formar a própria consciência, a fim de
que a nossa vida se guie pelo que é certo, custe o que custar.
14 x 21 | 192 páginas | Brochura
Conhecer-se
de J. Malvar Fonseca
O primeiro passo do auto-aperfeiçoamento é o conhecimento próprio, conseguido por meio
de um exame diário que nos mostra quem somos e o que devemos ser.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Constância, A
de Rafael Llano Cifuentes
Qualidade humana e espiritual imprescindível para a construção da própria vida, na procura
da verdade, na dedicação à família, nos ideais de serviço.
11 x 17 | 48 páginas | Brochura
Do ressentimento ao perdão
de Francisco Ugarte
Os ressentimentos estão entre os principais obstáculos para a felicidade, estendidos nas frustrações, nas divisões familiares... Aprofundar neste problema é descobrir o caminho do perdão.
11 x 16,5 | 64 páginas | Brochura
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Do temperamento ao caráter: como tornar-se um líder virtuoso
de Alexandre Havard
Melancólico. Fleumático. Colérico. Sanguíneo. Poucos, hoje, não conhecem esta célebre classificação dos temperamentos humanos, isto é, das formas como tendemos a reagir aos acontecimentos mais diversos da vida. Todavia, não devemos parar por aí. Mais do que identificar
temperamentos, é preciso vislumbrar como, a partir deles, podemos construir um bom caráter.
E, quanto se trata de líderes, essa necessidade é ainda mais premente.
14 x 21 | 128 páginas | Brochura
Egoísmo e amor
de Rafael Llano Cifuentes
Recuperando o verdadeiro sentido da palavra «amor», este livro mostra como vencer os obstáculos e como realizar plenamente a finalidade da nossa vida: amar sem medida.
11 x 17 | 92 páginas | Brochura
Fé e realidades humanas
de J. J. Grinda
Reflexões sobre a necessidade de empapar com a fé as banalidades mais corriqueiras da existência diária.
11 x 17 | 48 páginas | Brochura
Fidelidade
de Javier Abad-Gómez
A virtude da fidelidade – à família, à verdade, ao trabalho, à fé, à Igreja – recebe neste livro uma
análise contundente, sem disfarces. É cumprindo os compromissos legitimamente assumidos
que o ser humano alcança a sua realização pessoal.
12,5 x 19 | 128 páginas | Brochura
Fórmula do bom humor, A
de Carlo De Marchi
«Há um atalho que precisamos descobrir urgentemente, um truque que pode tornar nossos
dias mais confortáveis. O ponto de partida é a certeza de que Deus, quando olha para cada
um de nós, sorri. [...]»
14 x 21 cm | 160 páginas | Brochura
Força do exemplo, A
de Francisco Faus
A formação dos filhos é uma tarefa ao mesmo tempo urgente, insubstituível e difícil. O autor
revela-nos um panorama muito sério, pois o dever de ser sal e luz para os outros bem pode
chegar a causar-nos vertigem. Mas ao mesmo tempo, com inúmeros conselhos práticos, mostra-nos como podemos orientar-nos pelo esplendor da verdade e pelo esplendor da virtude no
cumprimento dessa missão a que não podemos furtar-nos.
11 x 17 | 96 páginas | Brochura
Fortaleza
de Rafael Llano Cifuentes
Uma personalidade bem constituída fundamenta-se sobre a virtude da fortaleza. Nestas páginas
incisivas e práticas aprendemos a traduzir em vida os traços de um caráter equilibrado.
11 x 17 | 88 páginas | Brochura
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Frustrações e paz
de Dorothy Dohen
Como converter a amarga experiência das frustrações na paz, nessa paz que deve inundar-nos
como um rio (Is 66, 12), serena e irresistível? A autora mostra-nos que o caminho para a paz
passa por duas disposições que devem ser cultivadas como virtudes: o desprendimento, que
nos torna disponíveis para amar a Deus; e a alegria, filha da caridade.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Generosidade
de Pierre Charles
A disponibilidade total, fio condutor para as atitudes vitais dos cristãos, em comentários a
diversos episódios da vida de Cristo.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Grandeza de coração
de Rafael Llano Cifuentes
Se queremos ter um ideal que valha a pena, temos que pôr os olhos em Cristo, auscultar o seu
coração e deixar que passem para o nosso as suas pulsações de magnanimidade e generosidade,
de santa indignação, de fome e sede de justiça, de um ilimitado espírito de conquista.
11 x 17 | 80 páginas | Brochura
Homem bom, O
de Francisco Faus
Uma das mais gratas impressões é a de conhecer um homem bom. Em que consiste, porém, a
bondade verdadeira, que não se confunde com a falsa bondade sentimental? A resposta, diz o
Autor, é que «ser bom» consiste em «querer bem», e «querer bem» por sua vez é «querer o bem»
dos que estão à nossa volta, para além do «sentir-se bem» e dos apaziguamentos comodistas.
11 x 16,5 | 48 páginas | Brochura
Insegurança, medo e coragem
de Rafael Llano Cifuentes
O autor mostra-nos que a «insegurança» é, na maioria das vezes, sinônimo de falta de fé, e
aponta-nos os meios para superá-la: a virtude humana da valentia e a confiança simples em Deus.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Inveja, A
de Francisco Faus
Contra a inveja, caridade. A caridade permite sair da prisão interior criada pelas comparações
e aprender a admirar-se com os homens, sabendo amá-los com generosidade e entusiasmo e
fazendo de cada contacto pessoal um aprendizado.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Juventude para todas as idades
de Rafael Llano Cifuentes
A nossa juventude tem sempre a dimensão do nosso ideal. Para o cristão, a vida de Cristo
representa o único ideal capaz de dar-nos essa venturosa e inalterável juventude que há de
prolongar-se por toda a eternidade.
11 x 17 | 96 páginas | Brochura
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Lições do burro
de Hugo de Azevedo
«Cara séria, de catedrático, orelhas grandes, como antenas, e os olhos úmidos para o dono...»
Assim São Josemaria Escrivá descrevia o burro para as pessoas que se reuniam ao seu redor,
incentivando-as a tomar o animal como modelo. Mas por quê?
11 x 17 | 96 páginas | Brochura
Língua, A
de Francisco Faus
A língua «é um fogo que incendeia e, ao mesmo tempo, é água profunda;... sendo uma espada,
é também instrumento do hábil escritor que transmite sabedoria». Estas páginas mostram-nos
como são realistas essas comparações inspiradas no texto sagrado, aplicando-as luminosamente
à nossa própria vida.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Maturidade, A
de Rafael Llano Cifuentes
Examinam-se nesta obra os diversos traços que compõem e distinguem a personalidade imatura e a madura, traçando os meios concretos que se podem aplicar para chegar à maturidade.
Desenha-se assim o atraente retrato do homem de caráter, caracterizado pela harmônica fusão
de todas as virtudes e pela plenitude espiritual e afetiva.
11 x 16,5 | 120 páginas | Brochura
Namoro cristão em um mundo supersexualizado, O
de T. G. Morrow
O leitor encontrará aqui muitos conselhos práticos e bem-humorados para as diversas etapas
da relação que conduz ao casamento.
12,5 x 19 | 224 páginas | Brochura
Omissões – o bem que não fazemos
de Luiz Fernando Cintra
Não são poucas as pessoas que se esforçam para ser boas cristãs e que, cedo ou tarde, descobrem
que o maior problema de suas vidas é justamente uma falta: a oração que não se fez, a palavra
de conforto ao amigo que não foi dita, a decisão que não se quis tomar...
14 x 21 | 128 páginas | Brochura
Otimismo
de Rafael Llano Cifuentes
Nestas páginas vibrantes, o contraste entre a vida melancólica dos sem-Deus e a vida transbordante dos que nEle depositam a sua confiança.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Otimismo cristão, hoje
de Francisco Faus
Um convite ao otimismo esperançoso e renovador, mesmo no meio das sombras espessas e
invencíveis que parecem envolver a sociedade atual.
11 x 17 | 104 páginas | Brochura
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Paciência, A
de Francisco Faus
Mostrando-nos que, no fundo, a impaciência é filha do egoísmo, o autor ensina-nos, por
meio de imagens expressivas, que só da caridade, do amor a Deus, pode nascer a paciência,
esse «amor que sabe sofrer».
11 x 17 | 96 páginas | Brochura
Pensar por conta própria
de Enrique Monasterio
Um antídoto para o «pensamento débil» que escraviza tantas mentes a chavões e tabus intelectuais, este livro mostra como pensar – com bom humor – a partir da fé.
12,5 x 19 | 184 páginas | Brochura
Por um novo feminismo
de Sueli Caramello Uliano
A autora traça-nos aqui o esboço do que seria um feminismo verdadeiramente feminino: trata-se
de aproveitar tudo o que houve de legítimo e bom nas conquistas feministas dos dois últimos
séculos, sem perder de vista aquilo que é o mais próprio da mulher – a sua capacidade de ser
mãe, a consciência da sua específica vocação como filha de Deus, os valores de ternura, delicadeza e sensibilidade que só ela pode trazer à família, à vida profissional, à sociedade humana.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Preguiça, A
de Francisco Faus
Vidas preguiçosas são vidas egocêntricas, muitas vezes disfarçadas de ativismo. Identificando as
armadilhas em que se enreda o preguiçoso, este ensaio ensina-nos a vencer esse «inofensivo» defeito.
11 x 17 | 48 páginas | Brochura
Provérbios e virtudes
de Jose Lino C. Nieto
O comentário divertido de muitos ditos e provérbios populares mostra-nos a existência de
uma autêntica ética do bom senso, sempre presente na linguagem coloquial, e ensina-nos a
tirar dessas máximas lições práticas para a vida.
11 x 16,5 | 88 páginas | Brochura
Pudor, O
de Ada Simoncini
Tema urgente para o mundo moderno, o pudor é salvaguarda da intimidade pessoal e fonte
do respeito pelo corpo humano. Traz também um estudo sobre a sociedade e a moral escrito
pelo jornalista Carlos Alberto Di Franco.
11 x 17 | 64 páginas | Brochura
Sentimentalismo, O
de Luiz Fernando Cintra
Os sentimentos são necessários para sermos plenamente humanos, mas podem trair-nos e conduzir ao sentimentalismo. Este livro ensina-nos a levar a cabo uma verdadeira «educação – ou
reeducação – sentimental» que nos permita agir sempre de maneira equilibrada e harmônica.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
58

Valor das dificuldades, O
de Francisco Faus
Mais do que um obstáculo para o bem, as dificuldades cotidianas são as inseparáveis companheiras do nosso caminho e ocasião de crescer e de viver a esperança que leva a Deus.
11 x 17 | 48 páginas | Brochura
Vidas sinceras
de Rafael Llano Cifuentes
A transparência nas palavras e na conduta assegura a unidade de vida pessoal e a harmonia na
sociedade; leva a pessoa a ser ela mesma, em plenitude, sem máscaras de nenhum tipo.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
Virtude da ordem, A
de Francisco José de Almeida
A ordem é como essas estacas fundas que sustentam o edifício: o seu destino é enterrar-se,
aguentar sem aparecer. No entanto, sem ela nada persiste, tudo cai, mais cedo ou mais tarde,
e amontoa-se como entulho feio e incômodo em terreno baldio.
17 x 11 | 72 páginas | Brochura
Virtudes & Liderança
de Alexandre Havard
Este livro é fruto de anos de reflexões, encontros e seminários, e a sua ideia principal – o
verdadeiro líder é um homem de virtudes – constitui uma resposta eficaz aos erros de um
mundo acostumado a pensar que não há espaço para os bons nas empresas, na política e, em
geral, na vida.
12,5 x 19 | 184 páginas | Brochura
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São Josemaria Escrivá e o Opus Dei
Amar a Igreja
de Josemaria Escrivá
Homilias cheias de sentido humano e sobrenatural, em que ficam patentes o respeito e o amor
do Fundador do Opus Dei pela Igreja
14 x 21 | 96 páginas | brochura
Amar o mundo apaixonadamente
de Josemaria Escrivá
Este livro é uma nova edição da célebre homilia pronunciada por São Josemaria Escrivá no
campus da Universidade de Navarra.
14 x 21 | 64 páginas | Capa dura
Amigos de Deus
de Josemaria Escrivá
Um elenco de virtudes humanas e cristãs projetadas nas diversas situações da vida diária, com
a vibração das palavras de quem as viveu em grau heroico.
14 x 21 | 328 páginas | Brochura
Através das Montanhas – A vida de São Josemaria
de Paule Fostroy
Este álbum ilustrado conta a vida de São Josemaria até o dia de sua canonização. Os desenhos
são dos famosos ilustradores belgas especialistas em Histórias em Quadrinhos, e o texto de
Paule Fostroy, autora de numerosos álbuns de sucesso. Encantará desde os mais jovens até os
adultos que desejem ter uma visão breve da vida de um santo.
22 x 30 | 80 páginas | Capa Dura
Caminho (edição de bolso)
de Josemaria Escrivá
999 máximas incisivas para a meditação diária. Um clássico da espiritualidade, que já alcançou
uma tiragem de quatro milhões de exemplares em 41 línguas diferentes.
9 x 13 | 312 páginas | Brochura
Cerejeiras em flor, As
de José Miguel Cejas
Este livro recolhe um conjunto de relatos inesquecíveis de jornalistas, músicos, esportistas,
educadores… pessoas dos perfis mais diversos – cristãs e não cristãs – que oferecem uma visão
fascinante do Japão, da aventura da fé, dos começos do cristianismo e do desenvolvimento do
Opus Dei na Terra do Sol Nascente.
14 x 21 cm | 368 páginas | Brochura
É Cristo que passa
de Josemaria Escrivá
18 homilias sobre os principais mistérios da vida de Cristo, na sequência em que são propostos
pelo ano litúrgico, traçando-nos o ideal da vida cristã para que devemos tender.
14 x 21 | 312 páginas | Brochura
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Entrevista sobre o Fundador do Opus Dei
de Álvaro del Portillo
O bem-aventurado Álvaro del Portillo, colaborador mais próximo de São Josemaria Escrivá e
seu primeiro sucessor, recorda detalhes da vida cotidiana desse santo.
14,5 x 21 | 264 páginas | Brochura
Fé, esperança e caridade
de Josemaria Escrivá
Virtudes teologais, que têm por objeto o próprio Deus, a fé, a esperança e a caridade encontram
nestas homilias um comentário prático, repleto de doutrina teológica, que nos mostra como
podem – e devem – transformar-se em elementos de vida.
11 x 17 | 60 páginas | Brochura
Forja (edição de bolso)
de Josemaria Escrivá
Forja é um livro de fogo, cuja leitura e meditação pode meter muitas almas na fornalha do
Amor divino. Estes pontos de meditação são antes sugestões de amigo, conselhos paternos
para quem resolve tomar a sério a sua vocação cristã.
9 x 13 | 360 páginas | Brochura
Fundador do Opus Dei, O (3 vols.)
de Andrés Vázquez de Prada
Baseado em uma extensa documentação, que inclui os Apontamentos Íntimos do Fundador e
outras fontes reservadas ao Processo de Canonização, os três volumes desta biografia oferecem
ao leitor uma visão completa da vida e do coração de São Josemaria Escrivá.
16 x 23 | 1944 páginas | Brochura
Homem que sabia perdoar, O
de Francisco Faus
Narra episódios relacionados ao perdão na vida de São Josemaria Escrivá, fundador do Opus
Dei, canonizado por João Paulo II em 2002.
14,5 x 21,5 | 136 páginas | Capa dura
Instrumento de Deus: Josemaria Escrivá
de Álvaro del Portillo
Três textos que recolhem traços fundamentais da personalidade e do pensamento de Mons.
Josemaria Escrivá, escritos por pessoas que, convivendo com ele, experimentaram a santidade
da sua vida.
12,5 x 19 | 136 páginas | Brochura
Mulher e a família, A
de Josemaria Escrivá
Nas últimas décadas, poucas questões haverá como a do papel da mulher que tenha sido objeto
de tantas controvérsias, de opiniões tão desencontradas e de tantos vaivéns. É um tema em que
parece resumir-se a desorientação de toda uma época.
11 x 17 | 60 páginas | Brochura
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Para que todos se salvem
de Josemaria Escrivá
Duas homilias sobre a ação apostólica do cristão e o aproveitamento do tempo, tesouro que
Deus nos entrega.
11,7 x 17 | 48 páginas | Brochura
Entrevistas com Mons. Josemaria Escrivá
de Josemaria Escrivá
Em resposta a diversos jornalistas de importantes meios de comunicação de todo o mundo, o
Autor aborda os principais problemas do mundo moderno, encarados com o desassombrado
e renovador critério da fé.
14 x 21 | 256 páginas | Brochura
Recordações sobre Mons. Escrivá
de Javier Echevarría
Detalhes da personalidade e das virtudes de São Josemaria Escrivá, anotados por um dos seus
colaboradores mais próximos e seu atual sucessor à frente do Opus Dei.
14 x 21 | 352 páginas | Brochura
Santo Rosário
de Josemaria Escrivá
Nova edição da obra clássica de São Josemaria Escrivá, com ilustrações das cenas da vida de
Jesus e de Nossa Senhora retiradas do Santuário de Torreciudad. Reflexões sobre cada um
dos vinte mistérios da vida de Cristo e da Virgem Maria, contemplados quando se reza o
Santo Rosário.
11,5 x 18 | 128 páginas | Brochura
São Josemaria Escrivá e o Colégio Gaztelueta
de Ramón Pomar
Um interessante estudo sobre os inícios do primeiro colégio obra corporativa do Opus Dei,
no qual relata o modo como São Josemaria impulsionou essa iniciativa.
14,5 x 21,5 | 80 páginas | Capa dura
São Josemaria Escrivá no Brasil
de Francisco Faus
Este livro põe em destaque alguns traços característicos da santidade cristã, patentes na vida
inteira de Mons. Escrivá, mas concentrando o foco quase exclusivamente nos seus dezessete
dias brasileiros.
21 x 24 | 144 páginas | Brochura
Saxum – uma biografia de Álvaro del Portillo
de John F. Coverdale
Saxum – Uma Biografia de Álvaro del Portillo trata da vida e da obra de uma das figuras importantes da história do Opus Dei e da Igreja Católica no século XX: D. Álvaro del Portillo, o
primeiro sucessor de São Josemaria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei.
15 x 23 | 242 páginas | Brochura
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Sonhai e ficareis aquém
de Pedro Casciaro
Narrativa viva da trajetória de um dos primeiros membros do Opus Dei. O leitor encontrará
aqui relatos sobre São Josemaria Escrivá, sobre a Guerra Civil espanhola, Roma, México e
muitas outras realidades experimentadas pelo Autor.
14 x 21 | 288 páginas | Capa dura
Sulco (edição de bolso)
de Josemaria Escrivá
Sulco é fruto da vida interior e da experiência de almas de São Josemaria Escrivá, escrito com
a intenção de fomentar e facilitar a oração pessoal.
9 x 13 | 349 páginas | Brochura
Trabalhar bem, trabalhar por amor
de Javier López Díaz
A santificação do trabalho está no núcleo da Mensagem de São Josemaria Escrivá. Mas, o que
é santificar o trabalho? Como se faz?. Essa obra oferece de maneira agradável e didática textos
que ajudam a entender e a viver melhor esse tema.
14 x 21 cm | 192 páginas | Brochura
Trabalho de Deus
de Josemaria Escrivá
Duas homilias que apresentam o trabalho humano dentro das perspectivas da santidade no
dia-a-dia: a vocação profissional é parte integrante da vocação cristã.
11 x 17 | 56 páginas | Brochura
Trabalho e santidade
de Maria Aparecida Ferrari
Trabalho e santidade é um livro de particular interesse para quem deseja refletir sobre o sentido
do trabalho em nossas vidas. Em seu núcleo encontra-se o diálogo de diversos professores e
estudiosos com Mons. Fernando Ocáriz, que discorreu sobre a mensagem de um dos grandes
mestres espirituais do nosso tempo: São Josemaria Escrivá, que a cada um ensinou a santificar
o trabalho, a santificar a si mesmo no trabalho e a santificar os outros com o trabalho.
11 x 16,7 | 96 páginas | Brochura
Trabalho ordinário, graça extraordinária
de Scott Hahn
Circulam pelas páginas deste livro homens e mulheres das mais variadas profissões que procuram viver como filhos de Deus no meio do mundo, que lutam por conhecer e imitar a vida
de Jesus Cristo, e se esforçam por oferecer ao Pai um trabalho humanamente bem acabado.
14 x 21 | 160 páginas | Brochura
Último romântico, O
de Mariano Fazio
«O último romântico». Com esse título eloquente, tirado dos lábios de São Josemaria, Mariano
Fazio nos lembra como o Fundador da Obra foi um apaixonado defensor da liberdade.
14 x 21 cm | 224 páginas | Brochura
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Via Sacra
de Josemaria Escrivá
Os momentos-clímax da vida de Cristo, a sua Paixão e Morte, em relação viva com o existir
cristão. Cada cena da Via-Sacra é seguida de uns pontos de meditação como roteiro da
oração pessoal.
11 x 17 | 72 páginas | Brochura
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Biblioteca de Iniciação Teológica

Além, O - Iniciação à Escatologia
de Justo Luis R. Sánches de Alva e Jorge Molinero
A Escatologia estuda o que pela Revelação de Deus sabemos sobre o que existe para além do fim
da vida terrena. E esta obra procura estabelecer diretrizes fundamentais para o conhecimento
deste tema tão difícil e fascinante.
12,5 x 20 | 248 páginas | Brochura
Conhecer a Bíblia - Iniciação à Sagrada Escritura
de Josemaría Monforte
Deus quis ensinar a sua verdade salvadora através dos livros inspirados. A veracidade da
Bíblia é também uma afirmação confessada constantemente pela Igreja desde as origens até
os nossos dias.
12,5 x 20 | 240 páginas | Brochura
Criados para a grandeza
de Alexandre Havard
Nestas páginas, o leitor verá que o repetido clichê «todo mundo pode ser líder», às vezes dito com
mais entusiasmo do que convicção, é mesmo verdade. Porque realmente todos – mulheres, homens, jovens, idosos, etc. – desejam uma vida plena e dedicada ao bem, o próprio e o dos outros.
14 x 21 | 112 páginas | Brochura
Cristãos na sociedade - Introdução à Doutrina Social da Igreja
de Domènec Melé
O livro aborda desde os princípios da ordem social até aspectos concretos da vida social, como
a dignidade e os direitos da pessoa humana e a concepção e função da sociedade civil.
12,5 x 20 | 328 páginas | Brochura
Deus uno e trino - Manual de Iniciação
de Gonzalo Lobo Méndez
Esta iniciação oferece uma síntese da doutrina católica sobre a Santíssima Trindade, para os
fiéis que desejam conhecer e amar mais a Deus que se revelou em Jesus Cristo.
12,5 x 20 | 300 páginas | Brochura
Direito da Igreja, O - Iniciação ao Direito Canônico
de Dominique Le Tourneau
Resumo explicativo e esclarecedor do Código de Direito Canônico. Passando por toda a história
do Direito da Igreja, estas páginas nos mostram que as suas leis estão em estreita conexão com
o bem de todos os fiéis.
12,5 x 20 | 152 páginas | Brochura
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Humildade: precisa-se
de Hugo de Azevedo
Neste livro, que mesmo tão breve consegue unir profundidade a um caráter eminentemente
prático, Hugo de Azevedo discorre sobre os temas da humildade e da soberba a partir de suas
muitas manifestações no mundo de hoje.
11 x 16,7 | 96 páginas | Brochura
Igreja, A - Iniciação à Eclesiologia
de José Ramón Perez Arangüena
Explicação a respeito da doutrina sobre a Igreja, abrangendo desde a sua origem, finalidade e
missão, até a hierarquia e o diálogo inter-religioso.
12,5 x 20 |152 páginas | Brochura
Jesus Cristo Nosso Salvador - Iniciação à Cristologia
de Vicente Ferrer Barriendos
Este livro de iniciação à Cristologia tem a finalidade de facilitar a um amplo círculo de pes
soas um maior conhecimento da maravilhosa riqueza e profundidade insondável do mistério
de Cristo.
12,5 x 20 | 272 páginas | Brochura
Mãe de Deus e Mãe nossa
de Antonio Orozco Delclos
Nesta iniciação à Mariologia, Antonio Orozco nos apresenta os mais profundos mistérios da
vida de Nossa Senhora: a maternidade divina, a Imaculada Conceição, a virgindade perpétua, a
Assunção, a realeza, a cooperação na santificação dos filhos de Deus, a maternidade e mediação
dos cristãos, o culto e a devoção que lhe são devidos.
14 x 21 | 224 páginas | Brochura
Moral fundamental
de Aurelio Fernández
Nos últimos anos, a moral tem sido objeto de um sério estudo e de uma profunda revisão. A
razão é que a vida moral sofreu neste período uma grave crise, e era preciso debruçar-se sobre
a sua origem e responder adequadamente às questões que se colo...
14,5 x 20,5 | 328 páginas | Brochura
No princípio Deus criou - Iniciação à Teologia da Criação
de Pedro Urbano L. de Meneses
À luz da Tradição cristã, o autor aprofunda na explicação dos relatos bíblicos da Criação a fim
de atingir uma imagem uniforme de Deus criador.
12,5 x 20 | 160 páginas | Brochura
Sete sacramentos, Os
de Enric Moliné
Uma iniciação à teologia dos sacramentos que, em linguagem clara, expõe de forma prática e abrangente os sete sacramentos, com todas as suas consequências na vida
dos cristãos.
12,5 x 20 | 272 páginas | Brochura
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Teologia fundamental - Manual de Iniciação
de Jutta Burggraf
Questões fundamentais da Teologia ao alcance do leitor de cultura média. Uma divulgação de
qualidade, rigorosa e acessível, ao serviço de um conhecimento mais profundo da nossa Fé.
12,5 x 20 | 200 páginas | Brochura
Vida da graça, A - Iniciação Teológica
de Juan Francisco Pozo
Este livro da biblioteca de iniciação teológica mostra-nos que «a graça entra em íntima conexão
com a natureza humana influenciando todas as suas obras; a graça não suprime nem altera o
humano; capacita-o para desenvolver o melhor de si mesmo».
12,5 x 20 | 128 páginas | Brochura
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