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NOVIDADE

SUMMA ANGELORUM
Unidos com os anjos e os santos
Os anjos não estão apenas unidos com os santos no Céu para a liturgia celestial; já o estavam aqui na Terra com muitos santos a quem
apareceram, às vezes, visivelmente; e vice-versa, muitos viveram unidos com os anjos, sobretudo com o seu anjo da guarda, de uma maneira
especial, com uma devoção e um amor extraordinários e uma relação familiar única, dando assim testemunho desta verdade revelada sobre a sua
existência. Neste livro, depois de umas breves páginas sobre a angelologia eclesiástica, queremos indicar em primeiro lugar os santos bíblicos do
Antigo e do Novo Testamento, que são para nós cristãos testemunhas da existência dos anjos. Posteriormente serão citados santos de todos os
séculos da História da Igreja, para quem a existência e atuação dos anjos não somente era uma realidade consoladora, mas também um estímulo
contínuo para que um dia, em comunhão com eles, pudessem elogiar e agradecer a Deus em perpétua felicidade. Trata-se de uma obra
completa sobre angelologia cristã, por isso lhe demos o título de Summa Angelorum.
Autor: Ferdinand Holbock
Coleção: Temas de Fé | Secção: Espiritualidade | Formato: 165 x 230 mm | Páginas: 464 | ISBN: 978-972-30-1916-2

preço:

21,90 €

NOVIDADE

TERESA DE JESUS
Atualidade da santa de Ávila
Este livro apresenta uma biografia da Santa Teresa de Ávila numa forma acessível a todos.
A comemoração do V centenário do nascimento de Teresa de Jesus, celebrado em 2015, é o melhor anúncio da atualidade da figura da santa
de Ávila, dos seus escritos e da sua mensagem. Pioneira em várias áreas, Teresa foi-o também ao ser declarada a primeira Doutora da Igreja.
Foi uma mulher apaixonante, que redefiniu os padrões da sua época para se converter no arquétipo de mulher, de mística, de escritora, de
tudo. Subiu à sétima morada enquanto se distraía na cozinha, porque também «entre os tachos anda o Senhor». Mulher alegre, que pedia que
o Senhor a livrasse de santos encapotados, cheia de ternura, discrição, mãe e santa num corpo enfermiço de vida, exclamou jubilosa antes de
morrer: «Enfim, Senhor, sou filha da Igreja.»
Autor: Carlos Ros. Nasceu em 1941, é sacerdote e escritor, licenciado em Filosofia e em Teologia. Publicou cerca de cinquenta livros, tendo
dedicado especial atenção a personagens e temas sevilhanos.
Coleção: Biografias | Secção: Espiritualidade | Formato: 130 mm × 205 mm | Páginas: 192 | ISBN: 978-972-30-1892-9

preço:

10,00 €

NOVIDADE

IRMÃ FAUSTINA
A santa da Misericórdia
Podemos pensar no Diário da irmã Faustina como um blogue contemporâneo. É desta forma original que se estrutura este livro, com perguntas e respostas em forma de posts, que apresentam a vida e a mensagem da santa da Divina Misericórdia.
Autor: Marcin Kornas. Nasceu em 1971. Emigrou para a Alemanha, onde completou a sua formação e trabalhou para a diocese de Aachen.
Depois de regressar à Polónia, trabalhou na indústria das tecnologias de informação. Há oito anos que colabora com a editora do Santuário
da Divina Misericórdia.
É casado, pai de duas filhas e membro da Ordem Secular dos Carmelitas Descalços.

Coleção: Biografias | Secção: Espiritualidade | Formato: 130 mm x 205 mm | Páginas: 168 | ISBN: 978-972-30-1874-5
Os 8 volumes
já disponíveis

preço:

10,00 €
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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: Espiritualidade | Formato: 140 mm × 210 mm | Páginas: 200 | ISBN: 978-972-30-1915-5

preço:

Os 8€volumes
13,90

já disponíveis

DESTAQUE - Em distribuição

SANTUÁRIOS MARIANOS
Através dos textos do arquiteto Júlio Gil e da objetiva do fotógrafo Nuno Calvet somos convidados a uma romagem muito especial pelos
Santuários Marianos de Portugal, selecionados com a preciosa cooperação do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima.
Cada santuário, enquanto lugar sagrado que é, encerra um mistério, que a imagem de Nossa Senhora revela de tão diferentes formas; um
segredo, perpetuado ao longo dos tempos pela história que se lê nas próprias pedras; um milagre, recordado nos inúmeros ex-votos
evocativos; um tesouro, presente de fé e na devoção que incessantemente conduz peregrinos por tortuosas veredas de abnegação e
sacrifício em busca da ternura, do abrigo, da segurança e da “proteção maternal” que só a Virgem Santíssima pode dar.
Prefácio de D. José Policarpo.
Autor: Júlio Gil

Formato: 240 mm × 310 mm | Páginas: 460 | ISBN: 560-232-77-1371-4

preço: 29,90 €

EM DISTRIBUIÇÃO

O IMPACTO DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA
No trabalhador e no empresário
Ao longo deste estudo, constata-se a crescente exigência de práticas éticas nas empresas, abrangendo não só as obrigações fiscais, legais,
sociais e ambientais mas também a questão de a mesma organização empresarial agir corretamente com o conjunto dos stakeholders em
todos os seus níveis de relacionamento.
É neste contexto de valores e valoração ética que se pretende analisar o impacto do fator religioso nas práticas laborais e empresariais,
conscientes ou não, direta ou indiretamente assumidas.

Autor: Hermenigildo Moreira da Encarnação
Editora: Cáritas Portuguesa | Formato: 150 mm × 220 mm | Páginas: 404 | ISBN: 978-972-9008-37-5

preço: 18,00 €
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NOVENAS

Novena a Santo Expedito

preço:

2,40 €

Novena a Nossa Senhora Desatadora dos Nós

preço:

2,50 €

Novena a Santa Rita de Cássia

preço:

2,40 €

Novena a São Bento

preço:

2,00 €

