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QUANDO ELE NOS ABRE AS ESCRITURAS
Domingo após Domingo - Uma leitura bíblica do lecionário - Ano C

Quaresma
Tempo de Misericórdia

A “coleção oficial” do
Jubileu da Misericórdia

Este livro apresenta as reflexões de D. António Couto – biblista e bispo de Lamego – sobre os textos litúrgicos de todos os domingos do Ano
C. Excelente roteiro para os fiéis acompanharem a liturgia anual e também para auxiliar os sacerdotes na preparação das suas homilias
dominicais.
Autor: D. António Couto

Coleção:Homilías | Secção: Espiritualidade | Formato: 140 mm × 210 mm | Páginas: 464 | ISBN: 978-972-30-1896-7

preço:

21,00 €

Os 8 volumes
já disponíveis

Preço: 8,90 € (cada)

NOVIDADE

O ESPÍRITO DA QUARESMA E DA PÁSCOA
Este livro, ilustrado com gravuras, apresenta uma reflexão do Papa Francisco sobre o significado e a importância da Quaresma e da Páscoa a
partir das suas homilias e meditações.
Autor: Papa Francisco

Coleção: Temas de Fé | Secção: Espiritualidade | Formato: 140 mm × 210 mm | Páginas: 168 | ISBN: 978-972-30-1910-0

preço:

8,90Os€8 volumes

já disponíveis

NOVIDADE

O ROSTO DA MISERICÓRDIA
Na Bíblia, o conceito de misericórdia identifica-se com o mistério puro e simples de Deus. Na primeira parte deste livro, o padre Cantalamessa
reflete sobre a misericórdia de Deus: as suas manifestações na história da salvação e em Cristo, e os meios através dos quais ela chega à
humanidade através dos sacramentos da Igreja. Na segunda parte, propõe uma reflexão sobre o dever de sermos misericordiosos e sobre as
obras de misericórdia, especialmente sobre o dever de a Igreja e de os seus ministros serem misericordiosos com os pecadores, como foi
Jesus.
Autor: Raniero Cantalamessa

Coleção: Pastoral | Secção: Teológica | Formato: 140 mm × 210 mm | Páginas: 176 | ISBN: 978-972-30-1906-3
Os 8 volumes
já disponíveis

preço:

12,00 €
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NOVIDADE

A FAMÍLIA GERA O MUNDO
Catequeses sobre a família
Este livro condensa num único volume as catequeses do terceiro ano de pontificado do Papa Francisco referentes ao tema da
família. Escrito de uma forma dinâmica e atraente, é um ótimo subsídio para conhecermos melhor o pensamento do novo

NOVIDADE
pontífice.

Autor: Papa Francisco
Coleção: Catequética | Secção: Catequese e pastoral | Formato: 150 mm × 230 mm | Páginas: 136 | ISBN: 978-972-30-1905-6

preço: 9,00 €

EM DISTRIBUIÇÃO

NOVIDADE

AMAR E SERVIR

NOVIDADE

O realismo histórico do Papa Francisco

O bispo auxiliar de Roma analisa e explica neste livro a perspetiva teológica e pastoral do Papa Francisco, que concentra e resume
nestes dois verbos-conceitos: amar (chave interpretativa da história da salvação) e servir (verdadeira dinâmica da historicidade de
NOVIDADE
todo o batizado). Partindo principalmente da Exortação Apostólica Evangelii gaudium, faz uma excelente análise do atual
pontificado.
Autor: Lorenzo Leuzzi, bispo auxiliar de Roma

Coleção: Pastoral | Secção: Teológica | Formato: 140 mm × 210 mm | Páginas: 80 | ISBN: 978-972-30-1856-1

preço: 9,50 €

EM DISTRIBUIÇÃO

NOVIDADE

ESCRITOS SACERDOTAIS

NOVIDADE

São João de Ávila
João de Ávila foi um sacerdote espanhol do século XVI, pós-concílio de Trento, que muito influenciou a Igreja e a sociedade do seu
tempo através do seu profundo pensamento. Escreveu inúmeros textos. Aqui apresentamos um compêndio da sua doutrina sobre

NOVIDADE
o ministério sacerdotal, uma excelente formação para todo o clero e seminaristas.
Autor: São João de Ávila

Coleção: Vida Consagrada | Secção: Espiritualidade | Formato: 145 mm × 230 mm | Páginas: 528 | ISBN: 978-972-30-1852-3

preço: 19,90 €

EM DISTRIBUIÇÃO
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NOVIDADE

CONTEMPLAI
Aos consagrados e consagradas no caminho dos sinais da beleza
Contemplai é a terceira carta ligada ao Ano da Vida Consagrada, na continuidade de Alegrai-vos e Perscrutai, que a Congregação
para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica preparou. Trata-se de um documento oficial para viver
melhor este ano especial pedido pelo Papa Francisco, convidando os consagrados a viverem a dimensão contemplativa nas
NOVIDADE
múltiplas ocupações da vida quotidiana e a redescobrirem a sua vida de relação com Deus olhando para a humanidade e a criação
com o olhar misericordioso de Deus.
Autor: Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica

Coleção: Documentos | Secção: Magistério | Formato: 130 mm × 205 mm | Páginas: 112 | ISBN: 978-972-30-1858-5

preço: 3,50 €

EM DISTRIBUIÇÃO

NOVIDADE

IDENTIDADE E MISSÃO DO RELIGIOSO IRMÃO DA IGREJA

NOVIDADE

Este documento sublinha a grande riqueza e a atualidade da vocação dos irmãos na vida consagrada e o seu conteúdo é muito
válido e até inovador à luz do Concílio Vaticano II. A identidade e a missão do irmão religioso pode resumir-se na fraternidade
como um dom que o irmão recebe de Deus Trindade, comunhão de pessoas. Dom que o irmão partilha com os seus confrades na
vida fraterna em comunidade e dom que oferece ao mundo para a construção de um mundo de filhos de Deus e irmãos.

NOVIDADE

Autor: Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica

Coleção: Documentos | Secção: Magistério | Formato: 130 mm × 205 mm | Páginas: 72 | ISBN: 978-972-30-1904-9

preço: 5,00 €

EM DISTRIBUIÇÃO

NOVIDADE

CAMINHOS DE VIDA CONSAGRADA

NOVIDADE

Este livro pode definir-se como um desfile de pequenos ícones de consagrados santos nas suas caminhadas vocacionais. Ao todo,
cerca de 15 bandeiras de santidade a marcar os caminhos a percorrer. O prefaciador sublinha que «as reflexões e as vivências deste
Irmão Hospitaleiro de São João de Deus mexem connosco. Enriquecido por largos anos de docência, pregação, escrita, ministério
junto dos enfermos e, até, reminiscências de viagens – chegou àquela fase em que um cidadão se torna manancial espontâneo e
NOVIDADE
testemunha veraz de um “saber de experiência feito”.»
Autor: Aires Gameiro

Coleção: Vida Consagrada | Secção: Espiritualidade | Formato: 145 mm × 230 mm | Páginas: 248 | ISBN: 978-972-30-1911-7

preço: 19,00 €

EM DISTRIBUIÇÃO
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Domingo após Domingo - Uma leitura bíblica do lecionário - Ano C
MARCADORES COLEÇÃO PÁSCOA

Este livro apresenta as reflexões de D. António Couto – biblista e bispo de Lamego – sobre os textos litúrgicos de todos os domingos do Ano
C. Excelente
roteiro
os fiéis aacompanharem
a liturgia
anual e também
para auxiliar
das suasdohomilias
Marcadores
para para
comemorar
Páscoa, com motivos
relacionados
com o Tempo
Pascal,osa sacerdotes
ressurreiçãonadepreparação
Jesus, a redenção
dominicais.
mundo e a lei do amor para todos os homens.
Autor: D. António Couto

Coleção:Homilías | Secção: Espiritualidade | Formato: 140 mm × 210 mm | Páginas: 464 | ISBN: 978-972-30-1896-7

preço: 0,21 €
preço:

21,00 €

Os 8 volumes
já disponíveis

DESTAQUE PARA A QUARESMA
Os 8 volumes

VIA SACRA
PARA CRENTES E NÃO-CRENTES
já disponíveis
Seguindo as 14 estações clássicas, esta é uma Via-Sacra simples e original. Para cada uma das estações os autores prepararam duas
reflexões: uma para crentes e outra para não-crentes. José Luís Nunes Martins e Paulo Pereira da Silva apresentam-nos assim um olhar
diferenciado sobre o caminho da cruz feito por Cristo. Com esta obra pretende-se lançar um desafio para que cada leitor dialogue
consigo mesmo, num percurso interior onde se busque e se encontre. Um caminho profundo, pessoal e íntimo em busca do sentido
do Amor.
Todas as estações são ilustradas pelas cativantes fotografias de Francisco Gomes.

NOVIDADE

Autor: José Luís Nunes Martins; Paulo Pereira da Silva

Coleção: Catequese Pastoral | Secção: Oração | Formato: 140 mm × 140 mm | Páginas: 88 | ISBN: 978-972-30-1859-2

preço:

5,00 €

DESTAQUE PARA A QUARESMA

LECCIONÁRIO COMENTADO
Quaresma-Páscoa

Coleção: Sacramentos | Secção: Catequese e pastoral | Formato: 110 mm × 170 mm | Páginas: 78 | ISBN: 978-972-30-1857-8
O Leccionário comentado vem juntar-se a outras coleções de comentários litúrgico e a coleções que têm por finalidade específica ajudar a
«ler» a Palavra para que possa tornar-se «oração».
O leitor encontrará neste Leccionário Comentado as indicações das leituras bíblicas no seu contexto do ano litúrgico. Com uma linguagem
simples, imediata e essencial, será depois guiado a uma reflexão pessoal a cultivar na oração.
Autor: Giuseppe Casarin (Org.)
Coleção: Espiritualidade | Secção: Homilías | Formato: 150 mm × 220 mm | Páginas: 687 | ISBN: 978-972-30-1476-1

preço:

28,00 €
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DESTAQUE PARA A QUARESMA

YOUCAT
Update! Confissão!
Dando continuidade ao projeto do YOUCAT, o presente livro apresenta uma proposta de preparação para a Confissão, como meio essencial
na vida cristã, especialmente dos jovens. Apresenta o significado da Confissão e sugestões práticas para a sua realização.

NOVIDADE
Coleção: Juvenil | Secção: YOUCAT | Formato: 100 mm × 150 mm | Páginas: 89 | ISBN: 978-972-30-1771-7

preço:

4,90 €
Os 8 volumes
já disponíveis

NOVIDADE

