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CONTRA A EUTANÁSIA
Devemos aceitar a eutanásia para as pessoas com doenças incuráveis? Quem pode decidir pôr fim à vida de uma pessoa? Quem sofre mais: o
doente ou aqueles que o rodeiam? Num momento em que a eutanásia está no centro de um áspero debate, a voz autorizada de Lucien Israël
– um homem de ciência, um leigo, um não-crente – convida-nos a refletir, quaisquer que sejam as nossas convicções e também à custa de pôr
em dúvida as opiniões mais acreditadas.
Para o autor, a eutanásia não é nem um gesto de humanidade nem um ato de compaixão, mas um projeto que põe em discussão a profissão
médica e, mais em geral, a ligação simbólica entre as gerações.
O médico tem não só o dever de não se render à morte mas também deve infundir no seu paciente a esperança, a confiança, a vontade e a
força de lutar. E também quando a sua vida chegar ao fim, deverá transmitir-lhe sempre o sentido profundo da sua «arte», que é a de «cuidar»
de quem se lhe confia. Porque existem doenças incuráveis, mas não existem doenças intratáveis.
Nas nossas sociedades há muitos anciãos, muitas pensões a pagar, muitos cuidados a prestar e, na mente de Lucien Israël insinua-se uma
dúvida inquietante e provocatória: E se a eutanásia (com tudo o que gira à volta dela) fosse uma «solução económica», uma resposta técnica
a um problema prático, que se esconde atrás de uma morte digna?
Prefácio: Dr. Luís Paulino Pereira - Médico de Medicina Familiar e escritor habitual do Jornal «Sol».
Autor: Lucien Israël
Lucien Israël é um célebre oncologista, foi presidente da Académie des Sciences Morales et Politiques do Institut de France e da Union
Nationale Interuniversitaire. Autor de muitos textos de carácter médico, é uma autoridade moral, cujo rigor intelectual e científico é reconhecido além das fronteiras do seu país.
| Formato: 140 mm × 210 mm | Páginas: 136 | ISBN: 978-972-30-1919-3

preço:

10,00 €

NOVIDADE

A GARÇA E A SERPENTE
Este livro é um romance sobre um bancário melancólico e descrente, Manuel, que vive entre dois amores: Albertina e Ana. Após longa ausência
em África, quando regressa ambas estão casadas. A sua vida será envolvida numa série de problemas e questões de honra, emoções e dramas
humanos até que Manuel desperta para valores mais altos entregando-se a Deus como humilde servidor.
Prefácio: Guilherme d’Oliveira Martins
Autor: Francisco Costa
Francisco Costa, «o único escritor genuinamente sintrense», nas palavras de Miguel Real, nasceu em Sintra em 1900 e ali viveu até à sua morte em
1987. Foi, durante vários anos, bibliotecário-arquivista da Biblioteca Municipal de Sintra.
Escritor de convicções católicas profundas, editou livros de poemas e de ensaio bem como vários romances. Destes, realce para este A garça e a
serpente (1943), Prémio Eça de Queiroz, e Cárcere invisível (1949), Prémio Ricardo Malheiros da Academia das Ciências de Lisboa, que será
reeditado em breve também pela PAULUS Editora.
Coleção: Coleção Clássicos da Literatura Espiritual Portuguesa | Secção: Espiritualidade | Formato: 150 x 230 mm | Páginas: 296 |
ISBN: 978-972-30-1917-9

preço:

15,90 €

NOVIDADE

VIDA DE SANTO ANTÓNIO DE LISBOA
O autor, consciente da abundante literatura sobre Santo António, desejou escrever esta biografia unicamente com a preocupação de
reconstruir com os materiais antigos, que as lendas e a tradição nos trouxeram, uma obra atualizada e ajustada às exigências da historiografia
moderna.
Prefácio: Henrique Raposo
Autor: Aloísio Tomás Gonçalves
Aloísio Tomás Gonçalves, O. F. M., nasceu em 1880. Professor no Convento de Montariol, em Braga, estudioso da obra de São Francisco de
Assis e de Santo António, foi tradutor das Florinhas do glorioso São Francisco de Assis e seus frades (1937), várias vezes reeditadas. Além deste
Santo António de Lisboa, publicado originalmente em 1931, escreveu também os ensaios biográficos São Gualter de Guimarães (1922-1930) e
São Francisco de Assis (1928). Faleceu em 1941.
Coleção: Coleção Clássicos da Literatura Espiritual Portuguesa | Secção: Espiritualidade | Formato: 150 mm × 230 mm | Páginas: 168 |
ISBN: 978-972-30-1918-6

preço:

11,90 €
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O ANJO DE FÁTIMA
100 anos se passaram desde que o Anjo de Fátima preparou os três pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, para a revelação e a mensagem de
Nossa Senhora. Ambas as aparições são um credo do catecismo popular.
Autor: Pe. William Wagner

Coleção: Oração | Secção: Catequese Pastoral | Formato: 100 mm x 150 mm | Páginas: 56 | ISBN: 978-972-30-1920-9
Os 8 volumes
já disponíveis

preço:

3,00 €

NOVIDADE

AGENDA CRISTO CAMINHO 2016/2017
Podes encontrar aqui dados úteis deste ano letivo e pastoral para as aulas, a catequese, a família, os amigos, e sobretudo,
para a vida com Deus. Neste novo ano, a PAULUS Editora quer ajudar a tornar memorável o teu caminho com Cristo!

Formato: 100 mm × 150 mm | Páginas: 128 | ISBN: 978-972-30-1927-8

preço:

4,30 €
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O HUMOR DE FRANCISCO
Calendário de Mesa 2017

Este calendário de mesa é ilustrado com cartoons do Papa Francisco da autoria de Gerhard Mester.

| Formato: 150 mm × 170 mm | C.B.: 560-232-7142-10-1

preço:

3,80 €
Os 8 volumes
já disponíveis

NOVIDADE

CALENDÁRIO MENSAGENS 2017

| Formato: 67 mm × 210 mm | C.B.: 5602327142149

preço: 1,60 €

NOVIDADE

CALENDÁRIO LITÚRGICO 2017
Ano A

Formato: 85 mm × 150 mm | Páginas: | ISBN: 978-972-30-1926-1

preço:

1,00 €

NOVIDADE

CALENDÁRIO DE MESA 2017
Papa Francisco e Fátima
O calendário de mesa é ilustrado com fotos do Papa Francisco e de Fátima.

| C.B.: 5602327142132

preço:

3,00 €

