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NOVIDADE

AMORIS LAETITIA
A Alegria do Amor
Em pleno Jubileu da Misericórdia, o Papa Francisco apresenta a tão esperada exortação apostólica pós-sinodal sobre o amor na família. A
Alegria do Amor constata que «o desejo da família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e isto incentiva a Igreja». Fruto da
refl¬exão do sínodo dos bispos que aconteceu em dois momentos, outubro de 2014 e outubro de 2015, o Papa Francisco vê esta exortação
como «uma proposta para as famílias cristãs, que as estimule a apreciar os dons do matrimónio e da família e a manter um amor forte e cheio
de valores como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência».
Autor: Papa Francisco
Coleção: Magistério | Secção: Exortações Apostólicas | Formato: 130 mm x 210 mm | Páginas: 224 | ISBN: 978-972-30-1914-8

preço:

Os 8 volumes
já disponíveis

6,00 €

NOVIDADE

O SANTO ROSÁRIO PARA AS FAMÍLIAS
É um livrinho ilustrado de devoção e espiritualidade que nos apresenta os mistérios do Rosário comentados pelos quatro últimos Papas
(Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco). Para além das referências bíblicas, os mistérios têm também uma oração e uma prece.
Dirigido ao público devocional e a todos os que pretendem uma oração mais profunda e meditativa.
Contém uma linguagem simples e acessível a partir dos 15 anos.

Coleção: Oração | Secção: Catequese Pastoral | Formato: 110 mm × 150 mm | Páginas: 88 | ISBN: 978-972-30-1913-1

preço:

3,90 €

NOVIDADE

ÁLBUM DE RECORDAÇÕES DA MINHA PRIMEIRA COMUNHÃO
Neste precioso álbum de recordações poderás guardar as fotografias e reviver os momentos mais importantes do dia da tua Primeira Comunhão. Os teus familiares e amigos também poderão assinar e escrever dedicatórias nas suas páginas para que te recordes sempre deste dia tão
especial.

Coleção: Álbuns | Secção: Catequese Pastoral | Formato: 274.8 x 294.8 mm | Páginas: 64 | ISBN: 978-972-30-1902-5

preço:

21,00 €
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NOVIDADE

O ESPÍRITO SANTO NA TUA VIDA
Depois do Concílio Vaticano II e do aparecimento do Renovamento no Espírito, os livros de espiritualidade sobre o Espírito Santo e a vida no
Espírito são numerosos, mas a presente obra aborda o mesmo assunto sob um ângulo original, concreto e prático: como viver o dia-a-dia no
Espírito Santo. Como, através dos seus sete dons, o Espírito Santo está presente, vive e a age na vida e nas numerosas ocupações de cada um,
e como os seus nove frutos – doçura, paz, benevolência... – se podem expandir.
Autor: Odile Haumonté
Coleção: Reflexões | Secção: Espititualidade | Formato: 140 mm × 210 mm | Páginas: 200 | ISBN: 978-972-30-1915-5

preço:

Os 8€volumes
13,90

já disponíveis

NOVIDADE

AS ORIGENS DO CRISTIANISMO
Padres Apostólicos
Os escritos e autores “apostólicos” correspondem à terceira geração cristã, depois dos Apóstolos e do período subapostólico em que se
inscrevem as chamadas “cartas pastorais” do Novo Testamento. Estamos, pois, na nova fase pós-apostólica, em que a memória dos Apóstolos
continua viva através dos seus discípulos ou sucessores.
Estamos, contudo, perante um conjunto de escritos que, longe de ser homogéneo, nos surpreende, desde logo, pela sua generosa
diversidade, que vai do género epistolar e profético-apocalítico ao catequético-litúrgico, passando pelo género homilético ou o formato sui
generis de Papias.
Autor: Isidro Pereira Lamelas
Coleção: Teologia Portuguesa | Secção: Teológica | Formato: 150 mm × 230 mm | Páginas: 480 | ISBN: 978-972-30-1909-4

preço: 21,00 €

NOVIDADE

PALAVRAS AO TEU CORAÇÃO
A autora apresenta uma série de meditações sobre diversos temas centrais da nossa fé. O valor deste livro consiste em fazer-nos sentir, almas
pequenas e humildes, as muitas perfeições de Jesus, em meditações brevíssimas e bem ordenadas, para acender de novo o fogo da caridade
nos nossos corações, com o santo desejo de pôr em prática estas mesmas virtudes de Jesus na nossa vida do dia-a-dia.
Autor: Maria Stella Salvador
Coleção: Temas da Fé | Secção: Espiritualidade | Formato: 110 mm × 170 mm | Páginas: 400 | ISBN: 978-972-30-1845-5

preço:

14,00 €
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DESTAQUE

VAMOS À MISSA
Este livro contém as diversas etapas da Eucaristia com ilustrações juvenis. A acompanhar as ilustrações estão breves explicações de cada rito.
No fundo é como que uma visita guiada pela Eucaristia. Esta visita é acompanhada por uma personagem, o Pedro, que em momentos
oportunos dá uma explicação breve e muito simples, para que se torne compreensível às crianças perceberem o significado de cada
momento da missa.

Coleção: Catequese Pastoral | Secção: Liturgia | Formato: 120 mm x 150 mm | Páginas: 48 | ISBN: 978-972-30-1393-1

preço:

5,00Os€8 volumes

já disponíveis

DESTAQUE

O ROSÁRIO DA VIRGEM MARIA
Livrinho de devoção e espiritualidade do Rosário de Nossa Senhora. Contém os quatro Mistérios: Gozosos, Luminosos, Dolorosos e Gloriosos,
e em cada estação convida-se a olhar para um fruto do mistério, para uma passagem bíblica com uma meditação de aprofundamento do
mistério e uma oração para frutificação do mistério. É um livrinho que reúne em pouco espaço e numa linguagem acessível instrumentos
essenciais para uma oração santificante.

Coleção: Catequese Pastoral | Secção: Oração | Formato: 100 mm × 150 mm | Páginas: 48 | ISBN: 978-972-30-1435-8

preço:

2,50 €

