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APRESENTAÇÃO
A Editora Cultor de Livros nasceu do desejo de resgatar obras clássicas e atemporais de espiritualidade, e há
mais de 15 anos nos dedicamos apaixonadamente a esta
missão. Com o afã de levar aos nossos leitores a melhor
formação, passamos a publicar também obras inéditas
de qualidade e valor, criamos coleções e fizemos novas
edições de livros já muito conhecidos.
Reunimos neste Catálogo 2022 todos os títulos já publicados até o momento, com um índice por autor e outro
por temas, a fim de facilitar a localização das obras. Como
destaque de publicação do ano, ressaltamos a 2ª edição
da nossa famosa “Seleta de Orações”, com acréscimos
muito importantes para o amadurecimento da vida espiritual; e o lançamento de “O poder oculto da amabilidade”,
um grande livro e sucesso absoluto. Ficamos ainda muito
felizes em anunciar que a Coleção Clássicos de Espiritualidade cresceu e chegou, até o momento, a 34 volumes!
Com alegria te convidamos, caro leitor, a conhecer nossos títulos, selecionados com muito zelo e carinho, para
disponibilizar a todos o melhor conteúdo espiritual, filosófico, teológico e cultural.
Boa leitura!

Equipe Cultor de Livros
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CORRESPONDÊNCIA ÍNTIMA – LEÔNIA MARTIN
Leônia Martin | 14 x 21 cm | 464 pp.

AGOSTINHO: O HOMEM, O PASTOR, O MÍSTICO
Agostino Trapè| 14 x 21 cm | 536 pp.

Considerada a mais completa biografia do Bispo de Hipona,
esta obra apresenta Santo Agostinho sob três aspectos da
sua rica personalidade: homem, pastor e místico.

A abertura do processo de beatificação de Leônia Martin em
2015, despertou, entre os incontáveis devotos dos membros
já canonizados da família Martin, o desejo de conhecer mais
profundamente a irmã visitandina de Santa Teresinha de
Lisieux. Tanto o artigo biográfico quanto as cartas de Leônia,
foi tirado integralmente do site dos Archives du Carmel de
Lisieux. Por meio dele é possível penetrar na alma de Leônia.

CURA D’ARS, O
Francis Trochu | 14 x 21 cm | 728 pp. | 2ª edição

APÓSTOLO SÃO PEDRO, O
William Thomas Walsh | 14 x 21 cm | 400 pp.

William Thomas Walsh leva o leitor a conhecer um pouco
mais da figura forte e conquistadora de São Pedro. Utilizando-se de certa liberdade poética para entrar nas cenas
vividas pelo Apóstolo, Walsh nos transporta consigo para
Israel dos tempos de Jesus.

BERNADETTE SOUBIROUS
Francis Trochu | 14 x 21 cm | 672 pp.

A vida desta grande santa e mística de Lourdes é narrada
com uma narrativa envolvente. Trata amplamente das aparições, apoiando-se em testemunhos e documentos da época,
sem deixar de narrar a vida simples de Santa Bernadette.

Esta biografia narra a vida simples e extraordinária de São João
Maria Vianney. Entre as grandes qualidades da obra, destaca-se o fato de o seu autor ter sido o primeiro a dispor de todas
as peças do Processo de Canonização do santo e de numerosos documentos inéditos. Além disso, o leitor pode ouvir ao
longo da obra a voz do próprio santo e de seus contemporâneos, que o autor deixa predominar sobre a sua própria voz.

DEUS É ALEGRIA INFINITA: ESTUDOS SOBRE SANTA TERESA DOS ANDES
Alain-Marie de Lassus | 14 x 21 cm | 328 pp.

Teresa dos Andes faz parte dos jovens que chegaram rapidamente à santidade. Tendo passado a maior parte de sua
vida no mundo, santificando-se nas atividades ordinárias
de cada dia, ela é um poderoso exemplo evangélico, principalmente para os jovens, mostrando que Deus é alegria
infinita e que só Ele pode saciar a sede de felicidade do
coração do homem. da obra a voz do próprio santo e de seus
contemporâneos.

ESPIRITUALIDADE DE SANTA TERESA
MARGARIDA DO CORAÇÃO DE JESUS, A
Gabriel de Santa Maria Madalena | 14 x 21 cm | 468 pp.

A essência da perfeição espiritual se acha toda na caridade.
E a vida de Santa Teresa Margarida não foi senão uma realização desta verdade. Este livro apresenta, portanto, uma
vida de amor ascético e místico, que busca a Deus e que se
deixa tomar por Ele, de amor contemplativo e apostólico,
de intensidade e plenitude.
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HISTÓRIA DA FAMÍLIA MARTIN

SANTA TERESA DE ÁVILA

Stéphane Joseph Piat | 14 x 21 cm | 468 pp.

William Thomas Walsh | 14 x 21 cm | 628 pp.

“Os Santos esposos Luís Martin e Zélia Guérin viveram o
serviço cristão na família, construindo dia após dia um
ambiente cheio de fé e amor; e, neste clima, germinaram
as vocações das filhas, nomeadamente a de Santa Teresinha
do Menino Jesus” (Homilia do Papa Francisco, na Canonização de Luís Martin e Zélia Guérin, em 2015).

“Que mulher era essa que viveu sessenta e sete anos de
intensa atividade e energia, apesar de doenças e angústias
que teriam levado a maioria das pessoas a não sair da cama;
que foi vista, pobremente vestida, pelas estradas da Espanha,
montada numa mula, sob um calor ardente ou um frio entorpecedor; e que fundou dezessete conventos e vários mosteiros.
Qual a fonte interior de tão vitais realizações, a que serviu de
meio um corpo enfermo, débil e, no entanto, incorruptível?”.

JESUS CRISTO

SANTA TERESA DE LISIEUX: UMA JOVEM DOUTORA

Karl Adam | 14 x 21 cm | 338 pp.

Pedro Penna | 16 x 23 cm | 684 pp.

Aqui consta a versão completa das quatro conferências do
teólogo alemão Karl Adam, em que ele reafirma a doutrina
católica a respeito de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O autor, munido de respeitados exegetas,
dados históricos e científicos, e grande honestidade intelectual, enfrenta questões teológicas a respeito da seguinte
questão: é possível separar o Jesus histórico do Cristo da fé?

Essa é uma narrativa da história de Santa Teresa de Lisieux,
partindo de suas raízes, percorre sua vida, doutrina e escritos, na esperança de despertar no leitor um desejo de
conhecer mais profundamente a riqueza de seus ensinamentos por meio da leitura dos textos originais de Teresa.

PEQUENO NADA, O

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Pierre Estrate | 14 x 21 cm | 436 pp.

Jan Dobraczyński | 14 x 21 cm | 288 pp.

De um recanto da Terra Santa, em Belém, lugar do nascimento de Jesus, a beata Maria de Jesus Crucificado, na
transparência da sua vida, como um vitral multicor, realiza
a missão de fazer resplandecer a luz de Deus.

Santo Antônio ocupa um lugar privilegiado entre os grandes
pregadores do século XIII e entre os grandes santos da história da Igreja. Neste livro o leitor está convidado a conhecer
um pouco mais da sua marcante personalidade. Acompanhamos Antônio desde a juventude até a morte, pela imaginação e palavras envolventes de Jan Dobraczyński, escritor
polonês com reconhecido talento narrativo.

SANTA CATARINA DE SENA

SÃO BERNARDO DE CLARAVAL

Johannes Joergensen | 14 x 21 cm | 526 pp.

Ailbe J. Luddy | 14 x 21 cm | 758 pp.

Catarina, no momento supremo de sua última hora, foi
assaltada pelas dúvidas. Mas sua alma forte em nenhum
momento se deteve em lágrimas, e sua vida impressionante, retratada de forma suave e enérgica neste livro, não
foi senão uma entrega de amor a Deus.
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Essa Vida de São Bernardo difere de todas as outras em dois
aspectos importantes: dá maior proeminência ao seu ensino
e recorre com maior frequência aos seus escritos, em suas
cartas. Uma biografia baseada largamente em sua correspondência permite que o santo fale por si próprio, e dá à
obra um caráter de autobiografia.
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SÃO FRANCISCO DE ASSIS

SOMBRA DO PAI, A - HISTÓRIA DE JOSÉ DE NAZARÉ

Johannes Joergensen | 14 x 21 cm | 522 pp.

Jan Dobraczyński | 14 x 21 cm | 328 pp.

A grande lição de humildade e confiança, que o poverello
de Assis nos oferece por meio da sua vida, é retratada em
uma linguagem clara, que nos aproxima do santo e nos
anima a seguir seus passos.

Jan Dobraczyński, um dos mais destacados nomes da literatura polonesa contemporânea, tece magistralmente a história de José de Nazaré. É um agradável romance que ajudará o leitor a entrar n a realidade da época e a ficar mais
próximo deste homem que, enquanto guardião do Filho de
Deus, foi a “sombra do Pai”.

SÃO FRANCISCO DE SALES: DOUTOR DA PERFEIÇÃO

VIDA DE SÃO JOÃO DA CRUZ

Jacques Leclercq | 14 x 21 cm | 212 pp.

Crisógono de Jesus Sacramentado | 14 x 21 cm | 538 pp.

Muito se tem escrito sobre a vida e a doutrina de São Francisco de Sales, proclamado “Doutor da Perfeição” em 1877.
Contudo, muitas dessas obras, talvez pelo receio de esbarrar em alguma de suas limitações humanas, apresentam-no
fora de sua própria moldura. Nesta breve biografia, composta por duas partes, Jacques Leclercq busca enquadrá-lo tal como de fato era.

SÃO PAULO: CONQUISTADOR DE CRISTO
Daniel-Rops | 14 x 21 cm | 192 pp.

Daniel-Rops – já conhecido pelo seu extraordinário conhecimento histórico e talento literário – explica o contexto em
que o Apóstolo viveu e nos ajuda a entender melhor suas
viagens e pregações no ambiente descrito nos Atos dos
Apóstolos e nas suas Cartas.

SENHOR, O: REFLEXÕES SOBRE A PESSOA
E A VIDA DE JESUS CRISTO
Romano Guardini | 14 x 21 cm | 800 pp.

Guardini reúne várias homilias do autor proferidas na missa
dominical ao longo de quatro anos sobre a pessoa de Jesus
Cristo. Não são investigações científicas, nem históricas,
nem teológicas, mas simples meditações espirituais pretendem apenas cumprir, na medida de suas possibilidades, a
missão de que o próprio Senhor encarregou os seus: anunciá-lo e anunciar sua mensagem.
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São João da Cruz foi um grande místico, Doutor e reformador. Ao gastar sua vida para formar almas santas e identificar-se com Cristo, legou-nos uma mensagem que fica
patente nesta biografia: o que importa é o Amor que nos
espera no Céu.

10

Catálogo Cultor de Livros | 2022

BIOGRAFIAS PEQUENAS

Catálogo Cultor de Livros | 2022

11

LOUIS MARTIN: INCOMPARÁVEL PAI
Robert Cadéot | 14 x 21 cm | 178 pp.

CHARLES DE FOUCAULD, VIDA E ESPIRITUALIDADE DE
Vanderlei de Lima | 14 x 21 cm | 112 pp.

Pouco sabemos no Brasil sobre o eremita do séc. XX, Charles de Foucauld, chamado “monge sem mosteiro”. Com alegria lançamos, por ocasião de sua canonização em 2022,
este livro de introdução à sua vida e espiritualidade. Além
disso, também são apresentadas características próprias
do eremitismo e da vida monástica, e do lugar que ocupam na Igreja hoje.

FISIONOMIAS DE SANTOS
Ernest Hello | 14 x 21 cm | 328 pp.

Aqui estão reunidas figuras díspares de santos, alguns célebres e outros esquecidos, com exemplos de todos os tipos,
ocupações e carismas. E sua revelação admirável é a de que,
no entanto, através de toda a diversidade, há um denominador comum que se evidencia: o amor de Deus. Não obstante suas diferenças, os santos constituem o mesmo Corpo
e professam a mesma Fé.

O testemunho de Luís Martin, pai de Santa Teresa do Menino
Jesus, pode reconfortar-nos, mostrando-nos que a loucura,
se é oferecida, deixa de ser um obstáculo e pode, ao contrário, ser um trampolim para uma subida para Deus.

MARGARIDA DE OINGT, MONJA CARTUXA DO SÉCULO XIII
Ir. Vanderlei de Lima (org.) | 14 x 21 cm | 84 pp.

Apresentamos pela primeira vez em língua portuguesa o
texto Speculum (O Espelho), de autoria da monja Margarida de Oingt. Além de comentários sobre sua vida, como é
conhecida e cultuada, e como a devoção a ela foi suprimida
após a Revolução Francesa, mas felizmente está voltando
hoje, tendo até mesmo sido citada pelo Papa Bento XVI.

NEWMAN CATÓLICO: A FIDELIDADE NA PROVAÇÃO
Paul Thureau-Dangin | 14 x 21 cm | 140 pp.

Em sua vida de convertido, Newman, apesar de todas as
incompreensões que enfrentou, não se arrependeu um só
instante de sua decisão. A principal lição que nos dá é o
valor da obediência: a convicção de que a melhor atitude é
a da obediência humilde, por mais que possamos ter razão.
É esta história ainda pouco conhecida, a de sua vida após a
sua conversão, que este livro procura narrar.

LEÔNIA MARTIN
Stéphane-Joseph Piat | 14 x 21 cm | 156 pp.

QUANDO O MUNDO GIRA ENAMORADO
Leônia Martin, irmã de Santa Teresinha do Menino Jesus,
não foi apenas uma simples admiradora da santidade e da
doutrina de Santa Teresa, mas uma discípula e praticante da
infância espiritual, feita de abandono e misericórdia; conseguiu vencer a si mesma e caminhar para a santidade. Padre
Stéphane Piat nos permite conhecer melhor os mistérios
de Deus através desse livro.

Rafael de los Ríos | 14 x 21 cm | 136 pp.

Este surpreendente esboço biográfico conta a história de
Viktor Frankl (1905—1997), psiquiatra fundador da Logoterapia, durante o tempo que passou em campos de concentração. Escrita de forma romanceada, como um roteiro
cinematográfico, faz referência aos fundamentos da Logoterapia, e descortina o que foram os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial.
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RECORRAMOS A SANTA GERTRUDES DE HELFTA

SÃO CHARBEL MAKHLOUF

Vanderlei de Lima | 14 x 21 cm | 102 pp.

Ángel Peña | 14 x 21 cm | 78 pp.

Nos dias atuais Santa Gertrudes volta a ser lembrada por
sua importante mensagem por ela difundida: “a misericórdia de Deus emanada do Sagrado Coração de Jesus quer
chegar a todos os homens e mulheres da terra neste século
XXI, tão cheio de fortes tribulações nas várias áreas do viver.
E nisso o livro muito pode ajudar”.
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São Charbel Maklouf é considerado um taumaturgo dos
nossos dias devido à imensa quantidade de milagres que
Deus realizou e, até hoje, realiza por sua poderosa intercessão. Esta obra foi enriquecida por notas do tradutor brasileiro, pelo prefácio e bênção de Dom Edgard Madi, eparca da
Eparquia Maronita no Brasil, e pela Oração oficial do santo
libanês que já conquistou devotos no mundo todo.

SANTA MÔNICA
Monsenhor Bougaud | 14 x 21 cm | 240 pp.

Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, nasceu em 331 e
faleceu em 387. Assim como a Virgem Maria, é sempre lembrada com referência ao seu filho. Sua história é a história
de uma mãe cristã que, como tantas, viveu a santidade no
matrimônio e na maternidade, com generosidade, paciência e esperança inabalável.

SÃO JOÃO BOSCO
Henry Ghéon | 14 x 21 cm | 176 pp.

Em São João Bosco, estavam aliados uma vontade firme,
uma inteligência vasta, um coração sensível e generoso, o
prazer pela prática de jogos esportivos, a imaginação fértil
e um dom especial para representar. E foi para as crianças
abandonadas que esta alma de apostolo se devotou.

SANTA TERESINHA E SUA SANTA FAMÍLIA
Adhemir Marthins | 14 x 21 cm | 184 pp.

Percurso biográfico pela vida de cada um dos membros da
família Martin, como também dos lugares e das pessoas
com quem cada um conviveu. Te convidamos a adentrar
não apenas na espiritualidade teresiana mas também nos
gestos, sentimentos, emoções, dúvidas e memórias de toda
a família que deu tantos frutos a Deus. É um chamado à perseverança dentro da pequenez de nossas vidas.

SANTOS PARA PECADORES
Alban Goodier, S.J. | 14 x 21 cm | 156 pp.

O edifício da santidade sempre é construído sobre um terreno humano. Este livro conta-nos a vida de nove santos desde Santo Agostinho até São Bento José Labre – de uma
maneira cativante, e nos confirma como a santidade está
ao alcance de todos nós, pecadores. Afinal, Deus é poderoso
para suscitar das pedras filhos a Abraão e é na fraqueza que
a força manifesta todo o seu poder.

SÃO JOSÉ NA VIDA DE CRISTO E DA IGREJA
Maurício Meschler | 14 x 21 cm | 160 pp.

Com base no Evangelho, que encerra sobre ele verdadeiros
tesouros, o autor procura, na primeira parte, traçar o perfil
modesto e humilde do patriarca de Nazaré, para a seguir
apresentar a vida de São José na Igreja, o culto que os fiéis
lhe prestam e as múltiplas graças que decorrem das suas
virtudes.
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BIOGRAFIAS ATUAIS

Um beneditino | 14 x 21 cm | 72 pp.

Em 593, São Gregório Magno redigiu uma biografia do São
Bento de Núrsia — “Diálogos” — baseada em fatos narrados
por monges que conviveram com ele. Para compor o “Vida
de São Bento”, o autor serve-se desses escritos e das obras
dos beneditinos D. I. Ryelandt e D. S. du Fresnel.

EUCARISTIA, MINHA ESTRADA PARA O CÉU.
BIOGRAFIA DE CARLO ACUTIS
Nicola Gori | 9 x 16,5 cm | 148 pp.

Escrito pelo postulador da Causa de Beatificação de Carlo,
Nicola Gori, este livro nasceu do desejo de contar a todos sua
história, simples e profundamente cristã, que faz dele um
exemplo de santidade para os jovens da sua idade.

ZÉLIA GUÉRIN: A MÃE DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS
Ir. Genoveva da Santa Face | 14 x 21 cm | 142 pp.

Este é um retrato breve da heroica vida de Zélia, dedicada
esposa e mãe, que cumpriu com esmero e alcançou a santidade da vocação ao matrimônio e à maternidade. Aqui
estão recolhidas algumas recordações de sua filha, Ir. Genoveva da Santa Face, que aos oito anos acompanhou a morte
de sua mãe

GUIDO, MENSAGEIRO DO ESPÍRITO SANTO
Padre Jorjão, Alexandre Pinheiro | 14 x 21 cm | 328 pp.

Mostrando ao mesmo tempo o Guido das ondas cariocas e aquele da entrega silenciosa no sacerdócio, o autor
deixa claros os motivos que faziam de sua presença um
raro caminho de encontro com Jesus, e que agora o levam
ao processo de beatificação. Nesta segunda edição, foram
acrescentadas algumas das suas pregações, meditações
e entrevistas.

MEU AMIGO FRASSATI
Rafael Menegassi Taniguchi | 14 x 21 cm | 206 pp.

Pier Giorgio Frassati, um jovem rico, filho de um importante
senador e editor, que nasceu em Turim, na Itália, em 1901,
dedicou sua vida aos pobres, atuando nas Conferências de
São Vicente de Paulo e na Ação Católica. Faleceu aos vinte
e quatro anos e em 1990 foi beatificado por João Paulo II.
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AFETIVIDADE

NASCEMOS E JAMAIS MORREREMOS: A HISTÓRIA
DE CHIARA CORBELLA PETRILLO
Simone Troisi, Cristiana Paccini | 14 x 21 cm | 176 pp.

Chiara Corbella Petrillo, casada com Enrico Petrillo, tinha
visto falecer, pouco depois do parto, seus dois primeiros
filhos, Maria Grazia Letizia e Davide, e não hesitou em adiar
o tratamento com quimioterapia para depois do nascimento
de Francesco, pelo qual deu sua vida. Escrito por um casal
muito próximo aos Petrillo, aqui é possível reviver a experiência intensa da vida dessa jovem italiana, que hoje é
modelo de santidade para muitos.

AMOR E RESPONSABILIDADE
Karol Wojtyla | 14 x 21 cm | 294 pp.

Karol Wojtyla trata magistralmente de temas difíceis como
o da sexualidade e da castidade — servindo-se de argumentos racionais e acessíveis a crentes e não crentes — para
chegar à norma personalista de que a única atitude adequada que podemos ter com relação às outras pessoas é a
do amor desinteressado.

NO CAMINHO DA SANTIDADE: A VIDA DE MARCELO
CÂMARA, UM PROMOTOR DE JUSTIÇA
Maria Zoê Lyra Espindola | 14 x 21 cm | 256 pp.

Acredita-se que a vida santa de Marcelo tem muito a contribuir para a sociedade atual: oferece um ideal para os jovens,
consola e traz esperança às famílias marcadas pela separação, inspira as autoridades públicas a servir com justiça,
honestidade, zelo e caridade, mostrando que a santidade
é um convite e uma possibilidade para todos.

PEQUENOS PASSOS POSSÍVEIS
Vários | 14 x 21 cm | 112 pp.

AMOR PURO
Jason Evert | 11x16,5cm | 96 pp.

“O que há de errado com o sexo se o relacionamento levar
ao casamento? E se nós realmente nos amamos? O que há
de errado com a pornografia?” Se você já se fez alguma dessas perguntas, não se preocupe mais em procurar as respostas, pois elas estão dentro deste pequeno livro. Em um
formato fácil de ler, com perguntas e respostas, este livro é
uma ótima introdução ao tema da castidade.

No dia 15 de setembro de 2013, foi organizado um evento
em Assis (Itália) para falar sobre Chiara. Este livro traz os
testemunhos que seus familiares e amigos compartilharam nessa ocasião.

COMPREENDER A AFETIVIDADE
Fernando Sarráis | 14 x 21 cm | 110 pp.

SANTA GIANNA BERETTA MOLLA - LEMBRANÇAS DO MARIDO
Pietro Molla e Elio Guerriero | 14 x 21 cm | 148

Família e santidade é o tema deste livro, cujo autor princi
pal é Pietro Molla, esposo de Santa Gianna. Com essa entrevista, ele oferece aos leitores um pouco do precioso tesouro
que encontrou: a santidade e o amor de Gianna como dom
de Deus à sua família. “O testemunho do seu marido permanece um documento único e insuperável de um amor
genuíno que se revela em cada resposta da entrevista...”

A afetividade humana é um dos maiores tesouros. Dotado
de inteligência e vontade, apenas o ser humano pode vivenciar suas emoções de modo racional, a fim de alcançar a verdadeira felicidade. Entender como surgem os sentimentos
positivos e negativos influencia toda a pessoa, sua conduta
e sua busca pela autorrealização.
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FORMAÇÃO DA AFETIVIDADE, A: UMA PERSPECTIVA CRISTÃ

SER FELIZ SEM SER PERFEITO

Francisco Javier Insa Gómez | 14 x 21 cm | 448 pp.

Javier Schlatter Navarro | 14 x 21 cm | 172 pp.

Dirigido aos formadores em um sentido amplo (pais, professores, sacerdotes, diretores espirituais, etc.) aqui o leitor
encontrará de forma acessível alguns conhecimentos da
psicologia moderna que podem ajudá-lo em sua importante tarefa de formador, partindo de estudos – primeiro
médicos e depois teológicos – e da experiência – primeiro
clínica e depois pastoral – do autor.

MATURIDADE PSICOLÓGICA E FELICIDADE:
A EDUCAÇÃO DA AFETIVIDADE
Fernando Sarráis | 14 x 21 cm | 118 pp.

Fernando Sarráis, médico psiquiatra espanhol, faz uma análise e traz várias dicas para quem deseja viver com liberdade interior e queira ajudar muitos outros a levar uma vida
madura e feliz.

19

O psiquiatra espanhol Javier Schlatter descreve as características da personalidade, perfeccionista, bem como estratégias úteis e simples para alcançar a felicidade e a liberdade tão desejadas.

Christopher West

AMOR É PACIENTE, MAS EU NÃO, O: CONFISSÕES
DE UM PERFECCIONISTA EM RECUPERAÇÃO
Christopher West | 14 x 21 cm | 120 pp.

OLHAR COM OS OLHOS DE JESUS: VIVER
UMA VIDA PURA NO SÉCULO XXI
Francisco Insa | 11 x 16,5 cm | 122 pp.

Com a sua experiência de médico psiquiatra e de sacerdote,
Francisco Insa faz todo um percurso, passando pela realidade vivida por muitos adolescentes nesse âmbito da afetividade, pela importância da virtude da castidade e mostrando, enfim, as “armas” para vencer essa batalha.

“O amor é paciente, mas eu não” é o resultado de reflexões
sobre o famoso “Hino à caridade” de São Paulo (1Cor 13),
auxiliado pelas palavras do Papa Francisco, na sua exortação sobre a família Amoris Laetitia. Com capítulos curtos,
Christopher nos leva a meditar cada trecho da passagem
paulina sobre o amor. Intercaladas ao longo do livro estão
algumas breves orações e perguntas para reflexão destinadas a ajudar o leitor a experimentar o amor misericordioso
e incondicional de Deus.

BOAS NOVAS SOBRE SEXO E CASAMENTO: RESPOSTAS PARA
SUAS PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE O ENSINAMENTO CATÓLICO
Christopher West | 14 x 21 cm | 336 pp.

SEM QUE SE PERCEBA: CRESCER EM LIBERDADE
Julio Dieguez | 14 x 21 cm | 100 pp.

A graça transforma o homem em Cristo, “sem que se perceba”, mas não sem a sua livre cooperação. Nestas páginas,
Julio Diéguez traz alguns princípios que parecem mais relevantes na tarefa da formação cristã, com o desejo de que
possam servir de orientação para aqueles que se responsabilizam pela formação de outras pessoas.

Neste livro inspirado na Teologia do Corpo de São João
Paulo II, Christopher West responde a perguntas sobre
sexualidade e casamento. Suas respostas apresentam o
ensinamento da Igreja Católica de uma maneira acessível
e atraente, especialmente sobre a castidade dentro e fora do
casamento, a contracepção, as tecnologias de reprodução, a
relação entre pessoas do mesmo sexo, o gênero e o celibato.
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FAMÍLIA

ENCHEI ESTES CORAÇÕES
Christopher West | 14 x 21 cm | 192 pp.

Há um desejo dentro de toda pessoa que não foi inscrito
apenas nos corações: também em seus corpos, homens e
mulheres experimentam um chamado a algo que os realize plenamente. O desejo humano contém em si o desejo
sexual. Podemos, portanto, nos perguntar: qual o sentido da
sexualidade na busca por algo que encha nossos corações?

BOA EDUCAÇÃO, A
Tihamer Toth | 14 x 21 cm | 206 pp.

Tihamer Toth dá vários conselhos práticos, direcionado aos
jovens que desejam forjar um bom caráter, pois sabem que
as suas virtudes e vícios terão necessariamente repercussão
na sua vida e na vida da sociedade ao seu redor

NO CORAÇÃO DO EVANGELHO - RESGATANDO O
CORPO PARA A NOVA EVANGELIZAÇÃO
Christopher West | 14 x 21 cm | 208 pp.

CUIDAR E SER CUIDADO
Christopher West nos leva à profundidade da “união nupcial” de Cristo com a Igreja. Assim ele nos mostra como
o ensinamento católico sobre a sexualidade nos preserva
tanto de uma perspectiva libertina quanto de um puritanismo frio, ajudando-nos a atingir, por meio da Nova Evangelização, esse mundo sexualmente fragilizado.

Luís Segarra | 14 x 21 cm | 728 pp.

Todos temos pessoas mais velhas ao nosso redor e quase
todos chegaremos a ter mais idade. Além dos cuidados
materiais, nesse período do envelhecimento deve haver da
nossa parte algo a mais: carinho, compreensão, interesse,
delicadeza, estar ao lado... Neste livro, Lluís Segarra propõe
um itinerário sob uma dupla perspectiva: a de quem cuida
e a de quem é cuidado, trazendo reflexões e dicas práticas
para um bom envelhecimento.

TEOLOGIA DO CORPO PARA INICIANTES
Christopher West | 14 x 21 cm | 208 pp.

EI, NÃO BEBA A ÁGUA BENTA
Susie Lloyd | 14 x 21 cm | 226 pp.

Nesta edição atualizada do “Teologia do Corpo para iniciantes”, Christopher West, o mais renomado professor sobre o
assunto, traz para uma linguagem simples e descontraída a
Teologia do Corpo do Papa João Paulo II, tratando de assuntos como matrimônio, celibato, sexo e gênero.

A prática do homeschooling com suas filhas foi para Susie
uma fonte de sabedoria através dos anos. Acompanhe
Susie nessa aventura, enquanto ela enfrenta alguns desafios, como rezar o terço em família e discutir com sarcásticos experts em educação, rudes confessores e amigos da
onça que lhe lembram a importância de saber se virar no
“mundo real”...
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EM BUSCA DE EQUILÍBRIO: TRABALHO, FAMÍLIA E PROJETO DE VIDA

POTENCIAL RELIGIOSO DA CRIANÇA, O

Maurício Dominguez Perez | 14 x 21 cm | 126 pp.

Sofia Cavalletti | 14 x 21 cm | 340 pp.

A vida moderna e urbana cobra o seu preço. Correria, tensão e um fundo de inquietação e insatisfação que parece
corroer a alma e o corpo. Dentro das nossas limitações, há
algo que podemos fazer aqui, hoje e agora para ter uma vida
mais humana e digna? Estas páginas pretendem ajudar de
alguma forma a responder a essas perguntas.
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“O potencial religioso da criança” é o resultado de uma experiência de mais de vinte anos que Sofia Cavalletti realizou
com crianças de 3 a 6 anos, a partir da pedagogia da Catequese Bom Pastor, que é inspirada no método Montessori.

LIVRO DO MATRIMÔNIO, O: ESSA MISTERIOSA UNIÃO
José Pedro Manglano | 14 x 21 cm | 322 pp.

O sacerdote espanhol Manglano se utiliza do “método do
caso”, trazendo exemplos de casais reais ou literários, para
explicar várias questões relacionadas ao casamento. Tudo
isso com o objetivo de tornar mais consciente e livre a escolha daqueles que têm essa vocação de, com o seu cônjuge,
“ser feliz para sempre”.

PRIMEIROS ANOS DA VIDA, OS
Elisabeth Plattner | 14 x 21 cm | 292 pp.

O leitor encontrará nestas páginas uma coleção de numerosas experiências reais do mundo infantil, e através deste
conhecimento conquistado pela experiência, é possível auxiliar os filhos em um crescimento tranquilo e harmonioso.

NOIVADO E CASAMENTO
D. Rafael Llano Cifuentes | 14 x 21 cm | 384 pp.

Direcionado aos que querem se casar e aos já casados, D.
Rafael passa por diversos tópicos acerca do sacramento do
Matrimônio, tais como a finalidade, as propriedades, o sacramento em si, o amor conjugal, as crises matrimoniais, os
aspectos físicos e médicos, as noções jurídicas e canônicas, entre outros. Conta com uma vasta pesquisa em autores especialistas na área e com menções de documentos
pontifícios.

UM PIJAMA PARA DOIS
Alfonso Basallo e Teresa Díez | 16 x 23 cm | 220 pp.

Ao contrário do que parece demonstrar-nos o mundo, o
matrimônio não é uma “missão impossível”. É o estado natural do homem, em que o homem e a mulher podem encontrar a felicidade. Mas para tirar-lhe todo o sumo, e evitar o
divórcio ou o tédio, é preciso conhecer as leis do amor. Este
livro propõe uma verdadeira revolução, a da entrega e do
abandono da comodidade.

TUDO EM FAMÍLIA - REFLEXÕES PARA GRUPOS
DE CASAIS E PASTORAL DA FAMÍLIA
Antonio Carlos Santini | 14 x 21 cm | 156 pp.

Estes roteiros de reflexão publicados na revista “O Lutador”
pretendem contribuir para a caminhada das famílias e auxiliar na tomada de consciência de pais e educadores aos
quais o Senhor confiou a mais preciosa missão.
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JOGO DOS HÁBITOS
Maurizio Casalaspro | 7 x 10,5 cm | 70 cartas

Um jogo de cartas diferente de qualquer outro! De forma
lúdica e alegre as crianças vão cultivar valores essenciais
à vida adulta. A brincadeira ocorre todos os dias em qualquer lugar: ganhará pontos quem praticar bons hábitos. O
jogo fortalece a harmonia familiar e propicia aprendizado
criatividade disciplina organização higiene alimentação e
cuidados com a casa plantas e animais. (Para famílias com
crianças de 2 a 8 anos).

ALEGRIAS DE MARIA, AS
Maria Clara Lacombe | 21 x 30 cm | 44 pp.

Poucas pessoas teriam a mesma sorte de Clarinha e Aiai,
seu pequeno Anjo da Guarda! Eram muito amigos de
Maria, e acompanharam cada um de seus passos: quando
o Anjo Gabriel disse a ela que seria Mãe de Deus, quando o
pequeno Menino Deus nasceu, quando foi perdido e encontrado no Templo... Clarinha conta essas histórias, e faz questão de tocar uma música com seu violão para cada um desses momentos!

ORAÇÃO EM FAMÍLIA
Ida Bohatta Morpugo | 11 x 16 cm | 64 pp.

Como se faz para rezar juntos em família? “É preciso simplicidade”, diz o Papa Francisco. Este pequeno livro, traz os
trechos do Pai Nosso, da Ave Maria e da Sagrada Família
acompanhados de versos singelos e rimados, ideais para
se rezar em família.

CATECISMO DOS PEQUENINOS
Emmanuel André | 14 x 21 cm | 84 pp.

“Deixai vir a mim os pequeninos” (Mt 19, 14), diz o Senhor.
Agrada a Deus que as crianças estejam sempre próximas d’Ele
com sua piedade terna e confiada. O “Catecismo dos Pequeninos” é uma ajuda aos pais que queiram transmitir a fé —
maior bem que podem dar a seus filhos — de forma singela
e sólida, para fazer de suas próprias famílias um lar de Nazaré.

SUPER MÃE
Anna Lavatelli | 12,5 x 20 cm | 24 pp.

GATOS NÃO TÊM SETE VIDAS, OS
Anna Lavatelli | 12 x 18 cm | 88 pp.

“Tudo acontece comigo!”. Diego, o protagonista da história, aprendeu da maneira mais difícil que é preciso muito
pouco para ser vítima de uma pequena desgraça. Através
de suas desventuras tragicômicas, você pode descobrir que
muitas vezes nós mesmos somos a causa de todos os nossos problemas, mesmo que não gostemos de reconhecer.

Cada criança sempre percebe o quanto sua mãe é especial para ela. Anna Lavatelli mostra, nesse pequeno livrinho, como cada mãe pode ser “superpoderosa” à sua própria maneira, num divertido conto sobre uma das relações
mais lindas do mundo: mãe e filho.
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CULTURA E ENSAIOS

BORBOLETA MARIETA E A BELEZA ESCONDIDA
Cristina Hulshof | 23 x 23,3cm | 20 pp.

O que aconteceria se alguém decidisse que um casulo não
tem valor? Certa vez uma aranha inventou uma história
assim, e uma linda borboleta que escapou de suas teias
conta nessas páginas um pedacinho de sua história!

ALIENAÇÃO E INTOLERÂNCIA: UM DIAGNÓSTICO
SOBRE OS TEMPOS MODERNOS
Rafael Ruiz |14 x 21 cm | 154 pp.

Quando pensamos no processo de secularização dos tempos modernos, uma questão que pode surgir é: como é que
chegamos a este ponto? Rafael Ruiz busca mostrar precisamente a tensão dialética entre o público e o privado, as
tentativas de eliminação dessa tensão e como elas estão
relacionadas com a alienação da consciência e o aumento
da intolerância por parte de alguns grupos.

ERA UMA VEZ UM PONTINHO
Cristina Hulshof | 23 x 23,5 cm | 24 pp.

O que é um pontinho? Será mesmo que um pontinho é
insignificante? Este livro conta minha e a sua história. Ele
faz despertar a curiosidade de um ser pequenino para o
maravilhoso mundo que o cerca, a começar por ele mesmo!

PEQUENA SEMENTE E DONAS FLORES

CONSTRUÇÃO DA AMIZADE, A: UM GUIA PRÁTICO
João Malheiro | 14 x 21 cm | 90 pp.

Amizade parece ser uma daquelas coisas que dizem respeito a todos, mas que não são ensinadas por ninguém,
como respirar, ser filho ou ser pai. Dedicado à docência e ao
estudo da ética das virtudes, o professor João Malheiro se
propôs a resumir, em linguagem clara, muitas dessas lições
milenares aos jovens, ilustradas por observações e experiências de uma vida dedicada ao ensino da arte de bem viver.

Elisa Hulshof | 23 x 23,5 cm | 28 pp.

As Donas Flores viviam felizes no seu cantinho. Mas, ninguém sabe de onde, apareceu uma pequenina semente,
querendo dividir o mesmo lar! Será que as Donas Flores
estavam preparadas para recebê-la? Vamos ver se a nossa
Pequena Semente encontra o seu lugar!

VOLTA DE RODAMUNDO, A
Cristina Hulshof | 23 x 23,5 cm | 28 pp.

Rodamundo veio ao mundo, e queria completar sua jornada! Rodamundo aprendeu, ao longo de sua trajetória,
que cada momento de sua vida é importante, desde o primeiro segundo de vida até o último!

EPIC FOOD FIGHT: A HISTÓRIA DA SALVAÇÃO
EM PEQUENAS PORÇÕES
Fr. Leo Patalinghug | 14 x 21 cm | 166 pp. | Formação

Pe. Leo - seguindo o exemplo de Jesus Cristo, cujos milagres e ensinamentos muitas vezes envolviam comida - usa
uma “teologia da comida” para explicar a História da Salvação. Combinando verdades profundas e uma reta doutrina
com o bom humor, ele o convida a ler, saborear e digerir a
verdade de nossa fé de maneira nova e apetitosa.
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CRITÉRIO, O: SOBRE A ARTE DE PENSAR BEM
Jaime Balmes | 14 x 21 cm | 288 pp.

Maurício Perez | 14 x 21 cm | 216 pp.

É possível criar um diálogo respeitoso entre modernidade e
fé, entre conservadores e progressistas? Refletir sobre isso
é um dos objetivos deste livro. Afinal, por trás de tantas
etiquetas — mulher moderna, evangélico, livre pensador
ou socialista — se esconde um coração que se espanta e
se interroga. Conversar com abertura é a única forma de
enxergá-lo.

O Critério, publicado em 1845, é a obra mais conhecida e
difundida do filósofo catalão Jaime Balmes (1810-1848). Ela
oferece um “critério” simples, profundo e completo para
orientar a inteligência humana ao conhecimento da verdade. A obra dirige-se a todos os públicos, e não somente
a especialistas.

DEVERES: 10 MINUTOS DE CULTURA ESPIRITUAL POR DIA
INTELIGÊNCIA MUSICAL

Antonin-Gilbert Sertillanges | 14 x 21 cm | 218 pp.

Íñigo Pirfano | 14 x 21 cm | 156 pp.

Para que serve a música? Por que ela nos comove? É preciso uma preparação especial para entendê-la e apreciá-la?
Essas são algumas das muitas perguntas as quais Íñigo Pirfano procura responder. Unindo sua condição de empreendedor, maestro e filósofo, o autor facilita a aproximação de
uma das realidades que mais fascinaram os homens de
todos os tempos: a música.

O padre Sertillanges traz uma série de ensaios sobre alguns
elementos essenciais para que o homem possa atingir a
plenitude da sua humanidade, a que é chamado a ser. Passando pela integridade, pela humildade, pela caridade, pelo
trabalho e pela retidão, o autor chega até às dificuldades
devidas ao pecado e mostra os recursos que temos para
vencê-las.

SEMENTES DO VERBO: DESCOBRINDO DEUS NA CULTURA

DISCUTINDO RELIGIÃO: UM BISPO SE APRESENTA
NO FACEBOOK E NO GOOGLE

Bishop Robert Barron | 14 x 21 cm | 268 pp.

Robert Barron | 14 x 21 cm | 96 pp.

Nessa instigante coletânea de ensaios, o bispo Robert Barron encontra essas “sementes” em filmes, livros, na política
e na cultura. Afinal, você já se perguntou como o Super-homem, o Gran Torino e O Hobbit iluminam a figura de Jesus?
E como Bob Dylan transmite as implicações proféticas de
Jeremias e Isaías? Encontrar as “Sementes do Verbo” requer
um novo olhar. E este livro o treinará para ver.

Com base em palestras realizadas no Facebook e no Google,
o bispo Robert Barron, atualmente um dos mais influentes
católicos nas mídias sociais, explica por que a religião nos
ajuda a expandir a mente, e mostra como todos nós, que
temos uma fé ou não, podemos compartilhar melhores discussões sobre Deus.

TABULEIRO PESSOANO, NO

ENSAIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA CRISTÃ

Maria Helena Nery Garcez | 14 x 21 cm | 456 pp.

John Henry Newman | 14 x 21 cm | 512 pp.

Esta obra reúne três livros, publicados em conjunto de forma
a permitir uma visão da obra e Fernando Pessoa mais diversificada e rica. O primeiro deles, é uma interpretação dos
poemas do heterônimo Alberto Caeiro. O segundo é um
estudo sobre a poesia do heterônimo Ricardo Reis. E o terceiro, um livro inédito, “No Tabuleiro Pessoano”, traz uma
proposta da autora sobre o ortônimo.

O Cardeal John Henry Newman e sua incansável busca pela
Verdade culminou neste Ensaio, escrito logo antes de sua
conversão ao catolicismo, no qual ele retrata o caminho
percorrido em direção à Verdade católica. Esta é uma obra
fascinante, produzida por uma das mentes mais brilhantes do século XIX.
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FILOSOFIA

IDADE DAS TREVAS À LUZ DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA, A
Cecília Hulshof | 14 x 21 cm | 140 pp.

Com este livro, espera-se demonstrar a inconsistência do
mito da Idade das Trevas, através de uma reconstrução
panorâmica da ciência medieval. Devido ao longo período
abordado, a obra adquiriu um caráter principalmente expositivo, com a vantagem de oferecer um quadro geral, também necessário para os que desejam ir além.

ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA, UMA INTRODUÇÃO
José Angel Lombo, Francesco Russo | 14 x 21 cm | 328 pp.

A antropologia filosófica trata-se de uma reflexão sistemática e bem fundamentada sobre a vida humana e o seu
destino, sobre as faculdades e operações humanas, sobre
as relações interpessoais, referidas à totalidade do seu ser
pessoal.

LITERATURA E CRISE: UMA BARCA NO MEIO DO OCEANO
Rafael Ruiz | 14 x 21 cm | 196 pp.

A partir da análise das obras de J. D. Salinger, Cervantes,
Aldous Huxley, Dostoiévsky, Michael Ende, Susanna Tamaro,
Shakespeare e Muriel Barbery, o autor tenta levar o leitor
como numa barca através do oceano. Quais são as questões
recorrentes que atravessam este livro? O sentido da vida, os
sonhos e as utopias. São temas recorrentes na nossa vida
que, também como uma barca no oceano, procura navegar
por entre as ondas do dia a dia.

INTRODUÇÃO AO PERSONALISMO
Juan Manuel Burgos | 14 x 21 cm | 256 pp.

O filósofo espanhol Juan Manuel Burgos, presidente da
Asociación Española de Personalismo, parte das origens do
Personalismo e sintetiza o pensamento de seus principais
filósofos, oferecendo assim uma clara e otimista proposta
personalista para os problemas do século XXI.

ORIGEM E PROGRESSO DAS UNIVERSIDADES
John Henry Newman | 14 x 21 cm | 252 pp.

Na ocasião oportuna da fundação controversa de uma
Universidade Católica em Dublin, Newman trata da forma
como surgiram as Universidades, a partir de escolas, colégios, seminários ou comunidades monásticas que já vinham
durando séculos, um passado que é muitas vezes esquecido.

HUMANISMO INTEGRAL
Jacques Maritain | 14 x 21 cm | 310 pp.

O filósofo Jacques Maritain trata das relações entre a fé pessoal e a vida social, entre o cristianismo e o mundo moderno
em seu conjunto. Inspirado na doutrina de São Tomás de
Aquino, lança um olhar lúcido sobre sua época e seus males,
procurando apontar os rumos e traçar os contornos de uma
nova cristandade possível.
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ROMANCE

METAMORFOSE DA CIDADE DE DEUS, A
Étienne Gilson | 14 x 21 cm | 260 pp.

”A metamorfose da Cidade de Deus” é o conteúdo do curso
inaugural da Cátedra Cardeal Mercier da Universidade de
Lovaina, ministrado por Etienne Gilson, em 1952. “A história
e nosso próprio tempo estão cheios de paródias da Cidade
de Deus. É que, como era de se temer da parte dos membros
da Cidade Terrestre, quiseram torná-la temporal”, dirá Gilson.

ARVORE, A CANÇÃO E O VELHO, A: CONTOS DE NATAL
Elisa Hulshof | 14 x 21 cm | 144 pp.

O mundo moderno facilmente se esquece da verdadeira
luz do Natal, da fonte da qual brotam todas as outras luzes
que enfeitam nossas casas e ruas nessa época. Para melhor
vivenciar o espírito dessa festa, voltemos no tempo, e vejamos de onde vieram e o que significam algumas das coisas
que nos cercam nesse dia, como a figura da árvore de Natal,
a canção “Noite Feliz” e o velhinho “Papai Noel”.

TRÊS REFORMADORES, OS: LUTERO, DESCARTES E ROUSSEAU
Jacques Maritain | 14 x 21 cm | 242 pp.

COR DO TRIGO, A
Por motivos bem diferentes, três homens dominam o
mundo moderno e comandam todos os problemas que o
atormentam: um reformador religioso, um reformador da
filosofia e um reformador da moralidade: Lutero, Descartes
e Rousseau. Em proporções muito diversas e sob modalidades frequentemente opostas, veem-se desfilar aí naturalismo, individualismo, idealismo e subjetivismo, que são
o ornamento do mundo moderno.

Elisa Hulshof | 14 x 21 cm | 224 pp.

Estas são as reflexões de uma menina que não cabe no
mundo, segundo sua própria definição. Não é uma autobiografia. São reflexões sobre suas experiências do dia-a-dia,
um retrato lúcido e bem-humorado de suas lutas, dilemas,
indignação muitas vezes, mas tudo regado com muita alegria, determinação, amor, esperança e fé. Sobretudo a fé,
que dá sentido à sua procura e sinaliza a direção a seguir.

NATAL SEGUNDO OS ANJOS
Flávio Sampaio de Paiva, Nilo Momm | 14 x 21 cm | 64 pp.

Os anjos foram os primeiros a anunciar aos homens o fato
mais importante da história da humanidade: o nascimento
do Salvador na gruta de Belém. Os autores deste conto de
Natal relatam os principais acontecimentos relacionados
com o nascimento de Jesus Cristo, segundo a visão dos
arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael.
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DOUTRINA

Elisa Hulshof | 16 x 23 cm | 588 pp.

“Meus filhos, Viswanathan Lahur e Anand Lahur, serão separados e criados sem saber da existência um do outro, bem longe
do palácio. Quando chegarem finalmente à idade adulta,
enfrentarão um ao outro em uma batalha de xadrez. Não
uma batalha com peças, o tabuleiro será o chão onde pisamos, e meus filhos serão os reis. Cada um terá direito a nada
além do estrito número de peças que existe no próprio jogo”.

ÁGUA BENTA, E O SEU SIGNIFICADO PARA OS CATÓLICOS, A
Rev. Genry Theiler | 14 x 21 cm | 64 pp.

Inúmeras graças emanam do uso da água benta. Com uma
linguagem clara e convincente, o Padre Theiler (que escreveu este livro em 1909) expõe aos cristãos algumas verdades
surpreendentes, mas às vezes esquecidas ou desconhecidas, sobre a água benta.

PERSONAGENS NÃO BÍBLICOS E SUAS HISTÓRIAS
Gabriel Alencar | 14 x 21 cm | 242 pp.

Com uma leitura muito agradável e uma linguagem informal, típica de diálogos cotidianos, Gabriel Alencar traz 22
contos fictícios, mas com muitos elementos históricos e
culturais verídicos, que levarão o leitor a uma viagem no
tempo para a Terra Santa da época de Jesus, para viver e
conhecer alguns Personagens não bíblicos e suas histórias.

RIO E A FONTE, O: AS MULHERES FORTES DO QUÊNIA
Magaret A. Ogola | 14 x 21 cm | 294 pp.

CURSO BÁSICO DA DOUTRINA CATÓLICA
Landy Mannarino | 14 x 21 cm | 146 pp.

Landy Mannarino compartilha sua experiência em ministrar
aulas de Doutrina Católica. Depois de explicar as principais
verdades de fé, ela mostra como essas verdades repercutem na nossa vida e, em seguida, nos anima a buscar, nos
sacramentos, a ajuda de Deus para vivê-las, ajudando-nos,
assim, a penetrar no sentido da Vida.

Este romance muito premiado da médica queniana Margaret Ogola, traça a vida de três gerações de mulheres em
uma sociedade em constante desenvolvimento. É uma história épica cheia de risos e lágrimas, que traz uma visão
verdadeira e envolvente da cultura e aspirações da mulher
africana, do povo Luo.

CONVERSANDO SOBRE A BÍBLIA
Margarida Hulshof | 14 x 21 cm | 400 pp.

SENHOR DO MUNDO, O
Robert Hugh Benson | 14 x 21 cm | 336 pp.

Esta grande obra é uma ficção que trata do fim do mundo
e do Anticristo. Sem se perder nas superstições que rondam
o tema, Benson leva em conta os dados da Revelação para
dar vida a um mundo que se esqueceu de Deus, escravizado sob o poder de um só homem, “O Senhor do Mundo”.

A formação bíblica é indispensável e urgente, especialmente
entre os catequistas e todos aqueles que se dedicam à evangelização, à educação na fé. Margarida Hulshof busca responder a algumas das dúvidas que o contato com a Bíblia
costuma suscitar.
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Margarida Hulshof | 14 x 21 cm | 576 pp.
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OBEDECER ANTES A DEUS QUE AOS HOMENS:
OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA
Vanderlei de Lima | 14 x 21 cm | 144 pp.

Coletânea de artigos para publicações e catequeses, com
respostas às perguntas mais comuns sobre liturgia e sacramentos, em especial as mudanças litúrgicas após o Concílio Vaticano II. Almejamos que as pessoas compreendam
com mais profundidade e clareza os mistérios de Deus em
seus ritos, para melhor corresponder ao seu amor e melhor
expressar louvor e gratidão.

Com a revolução ética e biotecnológica dos últimos anos,
os casos de objeção de consciência se ampliaram. Este livro
foi escrito, com o desejo de demonstrar a prática da objeção
de consciência na história e sustentá-la, ante os problemas
novos, à luz da Lei Natural e da Doutrina Católica.

EUCARISTIA, PÃO DE VIDA ETERNA, A
Raffaello Martinelli | 17 x 24 cm | 272 pp.

O QUE DIZ O CONCÍLIO VATICANO II
Este manual para catequese, que forma um conjunto com
as outras do mesmo autor sobre os sacramentos, apresenta,
através do Antigo e do Novo Testamento e com numerosas
ilustrações coloridas, o Sacramento da Eucaristia, que é o
cume da vida da Igreja.

Margarida Hulshof | 14 x 21 cm | 104 pp.

O Concílio Vaticano II é muito debatido, mas pouco compreendido. Estas páginas oferecem um resumo que nos
ajuda a refletir sobre o alcance e as consequências do Concílio, esclarecendo aos católicos que não se tratou de uma ruptura; foi, pelo contrário, norteado pela ideia de continuidade.

SACRAMENTO DA CONFISSÃO, O
Raffaello Martinelli | 17 x 24 cm | 176 pp.

A Confissão é o grande instrumento da misericórdia de
Deus. Este livro ilustrado — que forma um conjunto com as
outras obras do autor sobre os sacramentos — nos ajuda a
conhecer mais a fundo o Sacramento da Reconciliação e a
fazer uma boa preparação.

SACRAMENTO DA CRISMA, O
Raffaello Martinelli | 17 x 24 cm | 128 pp.

O sacramento da Crisma concede os auxílios divinos para os
crismados se colocarem na linha de frente, como protagonistas da nova evangelização. Esse é um manual ilustrado
para a catequese de jovens que se preparam para receber
este sacramento.

PARA SER FELIZ NESTA E NA OUTRA VIDA:
BREVÍSSIMO TRATADO DE ESCATOLOGIA
Ir. Vanderlei de Lima | 14 x 21 cm | 126 pp.

Que cada leitor perca o medo desproporcional da morte
e do seu depois: eis o objetivo deste livro. Juízo particular,
céu, purgatório, inferno, indulgências, sofrimento, corpo
glorioso, segunda vinda de Cristo e juízo final, tratemos de
tudo isso de acordo com a doutrina segura da Mãe Igreja,
que nos acompanha e guia até o fim.
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LITURGIA

QUE NADA SE PERCA: REFLEXÕES SOBRE
DOUTRINA E DEVOÇÃO CATÓLICAS
Pe. Paul Scalia | 14 x 21 cm | 240 pp.
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CURSO DE LITURGIA
João Batista Reus | 14x21 cm | 664 pp.

Nestas reflexões inspiradoras sobre uma gama variada de
ensinamentos e práticas da Igreja Católica, Pe. Paul Scalia
revela a mente de um estudioso e o coração de um pastor.
Enraizados na Sagrada Escritura, estes insights colocam o
leitor num caminho que leva a um relacionamento mais
profundo e significativo com Deus.

Este já consagrado “Curso de Liturgia” do Padre Reus traz
uma exposição muito completa acerca das funções litúrgicas: fundamentos, rubricas, posições, ritos, fórmulas, tudo
com explicações e imagens. Ainda que o autor o tenha
escrito antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II,
muitos elementos ainda permanecem, e o espírito sempre
será o mesmo: demonstrar o nosso amor a Deus por meio
do culto exterior.

ESPÍRITO DA LITURGIA, O
Romano Guardini | 14x21 cm | 96 pp.

SUMA TEOLÓGICA DE SÃO TOMÁS DE AQUINO
EM FORMA DE CATECISMO, A
R. P. Thomás Pègues | 14 x 21 cm | 304 pp.

Formulado como os catecismos tradicionais, traz perguntas
e respostas, e um texto muito claro e agradável de ler. É um
compêndio para os que iniciam o estudo da Suma Teológica

A liturgia representa a vida espiritual objetiva da Igreja. É
“a verdade rezada”, a verdade nuclear das coisas divinas e
humanas numa expressão sacramental e ritual, que conduz
o espírito humano para a realidade sobrenatural.

LITURGIA E PERSONALIDADE
Dietrich von Hildebrand | 14 x 21 cm | 166 pp.

Dietrich von Hildebrand mostra como a liturgia (quando
abordada com a atitude apropriada e rezada com reverência) suscita um profundo desenvolvimento, transformando
até mesmo uma personalidade modesta em uma grande
personalidadeSanta Missa e Eucaristia

CATECISMO DA SANTA MISSA
Paulo Monteiro Ramalho | 14 x 21 cm | 64 pp.

Trata-se de uma exposição clara e direta da doutrina do
Mistério da Santa Missa através de perguntas e respostas
que tratam da sua estrutura e finalidade, abordando temas
como a razão de ir à Missa, as suas partes e os objetos utilizados, esclarecendo as dúvidas mais frequentes.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FORMAS DO
RITO ROMANO DA SANTA MISSA

ENTRAREI NO ALTAR DE DEUS (VOL. 4)

Dom Fernando Arêas Rifan | 14 x 21 cm | 148 pp.

Forma Extraordinária

A diversidade litúrgica, quando legítima, é fonte de enriquecimento e não prejudica a unidade da Igreja e manifesta a sua
catolicidade. O presente trabalho tem o objetivo de secundar
o desejo do Papa Bento XVI, ou seja, a paz litúrgica, “a reconciliação interna no seio da Igreja”, através do mútuo entendimento, compreensão e respeito pelos ritos por ela aprovados.

41

Michel Pagiossi Silva | 14 x 21 cm | 288 pp. | Cerimonial para a Santa Missa na

De forma embasada, clara e com ilustrações inéditas, o
livro apresenta desde elementos históricos até o ‘passo a
passo’ da celebração da Santa Missa na Forma Extraordinária, (conhecida como Missa Tridentina) com as rubricas,
orações, posições, gestos e disposições, tanto do sacerdote
que celebra quanto dos acólitos e fiéis que participam.

ENTRAREI NO ALTAR DE DEUS (VOL. 1)
Michel Pagiossi Silva | 14 x 21 cm | 382 pp. | Santa Missa e Liturgia das Horas

Este é um auxílio para a preparação das Celebrações mais
comuns da Forma Ordinária do Rito Romano. Destina-se
tanto a sacerdotes como aos fiéis interessados em entender o bom andamento da Santa Missa.

EXCELÊNCIAS DA SANTA MISSA
São Leonardo de Porto-Maurício | 14 x 21 cm | 100 pp.

Os tesouros, por grandes e preciosos que sejam, não podem
ser estimados se não forem conhecidos. Eis por que muitos
não têm pelo santo Sacrifício da Missa o amor que deveriam ter, porque este tesouro, a maior maravilha e a maior
riqueza da Igreja de Deus, é um tesouro oculto. Este livro
procura, por isso, colocá-lo ao alcance de todos.

ENTRAREI NO ALTAR DE DEUS (VOL. 2)
Michel Pagiossi Silva | 14 x 21 cm | 290 pp. | Celebrações do tempo litúrgico

No segundo volume da série “Entrarei no Altar de Deus”, que
trata do Ano Litúrgico em seus diversos aspectos, o autor
mostra a divisão dos tempos e festas litúrgicos, o cerimonial para cada ocasião e explicações sobre o sentido espiritual, a origem, o desenvolvimento e a evolução de cada rito.

ENTRAREI NO ALTAR DE DEUS (VOL. 3)
Michel Pagiossi Silva | 14 x 21 cm | 450 pp. | Sacramentos e sacramentais

Neste terceiro volume da coleção, o autor vai tratar dos sacramentos e sacramentais. Seguindo o seu já conhecido estilo
esquemático e claro, ele traz o rito de cada um dos sete sacramentos nas mais diversas circunstâncias, e também as especificações para todos os tipos de sacramentais: objetos de piedade,
terço, escapulário, imagens, água, objetos litúrgicos, bênção de
pessoas e lugares, e também o rito de exéquias e de exorcismo.

MISSA E A VIDA INTERIOR, A
Bernardo de Vasconcelos | 14 x 21 cm | 160 pp.

Dom Bernardo Vasconcelos busca demonstrar aos fiéis cristãos a devida centralidade da Santa Missa em suas vidas.
Imbuído do espírito do chamado “Movimento Litúrgico”, o
autor nos dá a conhecer o tesouro da Santa Missa, convidando-nos não a assistir passivamente o Santo Sacrifício,
mas “afetiva e efetivamente”.
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SACERDOTES

João Victor Fernandes Nogueira | 14 x 21 cm | 240 pp.

A Santa Missa é a celebração essencial e fundamentalmente
cristã. Deus e o homem encontram-se num instante de
silêncio e de eternidade. Muitos místicos, santos e doutores
empenharam-se em responder à pergunta: o que acontece
verdadeiramente na Santa Missa? É isso que Victor Nogueira
procura nos esclarecer de forma descomplicada, para que
possamos viver este mistério cada vez com mais amor.

ACOMPANHAR, DISCERNIR E INTEGRAR: SANTO AFONSO
DE LIGÓRIO E O MISTÉRIO DO CONFESSOR
Luiz Henrique Brandão de Figueiredo | 14 x 21 cm | 134 pp.

O autor estuda a proposta teológico-pastoral de Santo
Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e patrono dos
moralistas e confessores, procurando nela uma chave de
leitura para compreender como os três verbos poderiam ser
colocados em prática no exercício do ministério do confessor.

PARA ENTENDER A MISSA
Pius Parsch | 14 x 21 cm | 140 pp.

Neste clássico de Pius Parsch, importante figura do Movimento Litúrgico, o leitor encontrará uma clara explicação do
significado e das partes da Santa Missa na Forma Extraordinária, também conhecida como “Missa Tridentina”. A obra
traz também a Carta Apostólica “Motu Proprio” Summorum
Pontificum, assinada por Bento XVI.

ACOMPANHAR NO CAMINHO MATRIMONIAL
Francisco Insa | 14 x 21 cm | 248 pp.

Na exortação apostólica Amoris laetitia, o Papa Francisco
falou da pastoral matrimonial como uma apresentação do
Evangelho da Família, que mostre valores como “generosidade, comprometimento, fidelidade e paciência” (n. 5). Este
livro é um compilado de 11 artigos que foram apresentados
no “Curso sobre acompanhamento pastoral no caminho
matrimonial”, em Roma.

ALEGRES NA ESPERANÇA - ESCRITOS DE TEOLOGIA
Anderson M. R. Alves | 14 x 21 cm | 216 pp.

Anderson Alves trata de alguns temas de teologia a partir
de autores que podem ser considerados mestres no estudo,
na elaboração e no ensino da teologia: Santo Agostinho,
Santo Tomás de Aquino, o São John Henry Newman, São
João Paulo II e Bento XVI. Faz-se necessária a reflexão teológica no mundo atual devido à sensação, cada vez mais
estendida, de que a Igreja está perdendo a sua teologia.
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Francisco Javier Insa Gómez | 14 x 21 cm | 210 pp.
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CONCEDO-TE UM CORAÇÃO SÁBIO E INTELIGENTE: A
DIMENSÃO INTELECTUAL DA FORMAÇÃO SACERDOTAL
Francisco Insa | 14 x 21 cm | 256 pp.

Esse livro discorre sobre os vários aspectos da formação da
afetividade nos candidatos ao sacerdócio. Ele pretende ser
uma ferramenta prática para que os vários protagonistas
na direção dos seminários possam ajudar os candidatos a
amar a Deus e aos homens com um coração cada vez mais
limpo. Assim, a partir da sua própria experiência, os sacerdotes poderão ensinar as pessoas que buscam sua ajuda
espiritual a crescer nesse amor.

A formação sacerdotal envolve quatro dimensões: humana,
intelectual, espiritual e pastoral. A preparação intelectual é
indispensável para uma compreensão adequada de Deus,
dos outros, de si mesmo e da missão; e, quando bem integrada com as outras, pode-se dizer que o futuro pastor terá
um coração sábio e inteligente (1Rs 3,12). Este volume consiste nas conferências da VI Semana de Estudo para Formadores de Seminários, realizada em Roma.

AOS MEUS SEMINARISTAS
D. J. Mercier | 14 x 21 cm | 177 pp.

CONTA COMIGO: ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL
Fulgencio Espa | 14 x 21 cm | 192 pp.

O Cardeal Mercier inaugura uma série de palestras que deu
aos seus alunos do Seminário de Malines. Esta obra reúne
as diversas conferências realizadas nesta ocasião.

De forma clara e simples , o autor traz alguns elementos
do acompanhamento espiritual: as razões, o fundamento,
a importância, as disposições e o modo específico de realizá-lo. A direção espiritual não é algo reservado a poucos,
mas um meio de santificação para todo cristão, um caminho seguro muito recomendado pela Igreja. Nela, é o próprio Deus que nos diz: Conta Comigo.

APELO DE CRISTO AOS PESCADORES DE
ALMAS - A VOCAÇÃO SACERDOTAL

CURSO SOBRE DIREÇÃO ESPIRITUAL

Abbe Quinet | 14 x 21 cm | 117 pp.

Manoel Augusto Santos | 14x21 cm | 446 pp.

O livro quer mostrar o chamado de Deus que está por trás
de cada parte do Catecismo. São breves capítulos que mostram onde é possível encontrar em cada tema do Catecismo
o apelo de Cristo à vocação sacerdotal.

Escrito para ser um auxílio aos que dão direção espiritual
e aos que a recebem, para que aprofundem alguns temas
relevantes da vida cristã, este livro também pretende despertar o desejo de levar muito a sério esse meio de santificação de grande valor.
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VIDA CONTEMPLATIVA

Manoel Augusto Santos | 14 x 21 cm | 264 pp.

A obra completa “Deus fala conosco” (em 5 volumes) abarca
todos os domingos do Tempo Comum, do Ciclo do Natal, do
Ciclo da Páscoa, festas e solenidades que podem cair em
domingo. Em cada capítulo consta: a primeira parte com
as leituras bíblicas correspondentes ao domingo respectivo; a segunda parte com uma homilia ou comentário do
tesouro do período da patrística; a terceira parte com uma
homilia dentre as que o autor pregou nos seus quase trinta
anos de sacerdócio..

AMIZADE ESPIRITUAL | ORAÇÃO PASTORAL
Aelredo de Rievaulx | 14 x 21 cm | 140 pp.

Aelredo de Rievaulx, monge e abade cisterciense, contemporâneo de São Bernardo de Claraval, faz um belo ensaio
sobre a amizade. Qual a natureza e a origem da amizade?
Como escolher um verdadeiro amigo? Como ser um verdadeiro amigo? Já a pequena obra Oração pastoral é um
texto breve, mas denso, e que, segundo alguns, se apresenta
como um resumo da sua vida espiritual.

SANTIFICADOS NA VERDADE - DIÁLOGOS SOBRE O SACERDÓCIO
Leo Trese | 14 x 21 cm | 158 pp.

Em breves capítulos, Leo Trese encontra orientações que
podem ajudá-lo a reconhecer a sua própria condição e a
deixar Deus agir através de seu ministério, para cumprir
com eficácia a missão sacerdotal.

ANTOLOGIA DE AUTORES CARTUXOS
Um cartuxo | 14 x 21 cm | 508 pp.

Esta antologia reúne escritos espirituais da Ordem da Cartuxa, recolhidos ao longo de nove séculos de história. Sua
composição foi feita de tal modo a torná-lo um autêntico
instrumento de oração. Sua leitura é dirigida a todas as categorias de leitores: padres, religiosos e leigos, porque o caminho da contemplação está aberto a todos. Eis um itinerário
seguro de progresso espiritual.

SEIS LIVROS DO SACERDÓCIO, OS
São João Crisóstomo | 14 x 21 cm | 196 pp.

Neste magnífico tratado, que foi sempre objeto da maior
admiração, Crisóstomo fala com sublime eloquência da dignidade e dos deveres do sacerdócio. O sacerdócio aparece-nos como a instituição mais sublime e de mais difícil
acesso. Todos os deveres que ele impõe aqui nos são expostos por completo”.

CARTAS DA TRAPA: VIDA E CORRESPONDÊNCIAS DE MARIA
GABRIELA SAGHEDDU, MONJA TRAPISTA DO SÉCULO XX
Maria Gabriela Sagheddu | 14 x 21 cm | 208 pp.

Este é o primeiro volume da Coleção Grandes Místicas Cistercienses e está dividido em duas partes: na primeira, há
uma didática contextualização do tempo e do lugar em que
a monja trapista italiana viveu; na segunda, há as Cartas que
Maria Gabriela enviava às pessoas afetivamente próximas.
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Guilherme de Saint-Thierry | 14 x 21 cm | 124 pp.
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PARA A ALEGRIA DE DEUS: RETIRO
ESPIRITUAL COM TERESA DE LISIEUX
Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus | 14 x 21 cm | 208 pp.

De um modo pedagógico, o autor explica com uma linguagem espiritual o tema sempre atual da importância do amor
para a vida humana, sua origem, seu fim, as etapas de seu
desenvolvimento. Tudo isso, com uma sensibilidade teológica e antropológica, que fazem de Guilherme, o abade de
Saint-Thierry, um autor que merece ser conhecido por todas
as gerações de cristãos.

O Frei Maria-Eugênio encantou-se com a leitura da “História de uma alma”, e como conselheiro da Ordem do Carmelo descalço, criou vínculos privilegiados com o Carmelo
de Lisieux e com as irmãs de Santa Teresinha. Pregou um
retiro, cujas meditações reproduzimos neste livro, baseado
nas suas leituras em primeira mão dos textos da santa, e
desvenda toda a profundidade da mensagem de Teresinha
para o nosso tempo.

ESPELHO DA CARIDADE, O
Aelredo de Rievaulx | 14 x 21 cm | 328 pp.

Esta obra se apresenta como o coração da doutrina de Aelredo de Rievaulx, monge cisterciense do século XII. O título
indica que se trata de um tratado sobre a prática da perfeição cristã. Como se usasse um espelho, Aelredo ensina aos
monges o discernimento necessário a respeito dos diferentes graus da caridade em suas almas.

INTIMIDADE DIVINA
Gabriel de Santa Maria Madalena | 16 x 23 cm | 640 pp (tomo I), 656 pp (tomo II)

O frei Gabriel de Santa Maria Madalena inspirou-se nos grandes
mestres do Carmelo e expôs a doutrina da vida espiritual em
meditações diárias, que acompanham o ano litúrgico, visando
conduzir-nos à prática da oração mental e à união com Deus.
Esta edição segue o texto original e o calendário litúrgico pré-conciliar. O Tomo I parte do I domingo do Advento até a Festa
da Santíssima Trindade (I domingo após Pentecostes). O Tomo
II parte da festa do Corpus Christi até o final do ano litúrgico.

MULHER, A MONJA E A MÍSTICA CISTERCIENSE, A
Vários autores | 14 x 21 cm | 98 pp.

As grandes monjas místicas da nossa Ordem Cisterciense
ainda despertam – graças a Deus – sadia curiosidade nos
homens e mulheres de hoje devido à sua busca incessante
de união com Deus e de serviço à humanidade sofredora.
Este livro ajuda a saciar tal curiosidade santa ao reunir, em
português, quatro importantes Conferências proferidas, na
Europa, sobre a mulher, a monja e a mística cisterciense.

OBRAS COMPLETAS DE SANTA TERESA DE JESUS
Santa Teresa de Ávila | 14 x 21 cm | 512 pp. (tomo I), 576 pp. (tomo II), 848 pp. (tomo III)

Partindo da edição crítica espanhola de Frei Silvério de
Santa Teresa, a presente publicação conta com a tradicional e muito elogiada tradução feita pela Madre Maria José de
Jesus, do Convento de Santa Teresa do Rio de Janeiro. No primeiro volume encontram-se os escritos históricos da Santa,
no segundo, suas demais obras, e no terceiro, as cartas.

OBRAS COMPLETAS DE SÃO JOÃO DA CRUZ
São João da Cruz | 16 x 23 cm | 784 pp.

Reunimos as principais obras de São João da Cruz, que consistem em quatro: Subida do Monte Carmelo, Noite Escura,
Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor. Pio XI, ao decretá-lo Doutor da Igreja, apontou os escritos do místico espanhol
como “código e escola da alma fiel que deseja empreender
vida mais perfeita”.
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ESPÍRITO SANTO, ALMA DO CORPO MÍSTICO
João Paulo Dantas | 14 x 21 cm | 752 pp.

COMPÊNDIO DE TEOLOGIA ASCÉTICA E MÍSTICA
Adolphe Tanquerey | 14 x 21 cm | 862 pp.

O objeto próprio da Teologia Ascética e Mística é a perfeição
da vida cristã. A perfeição absoluta é a consecução deste
fim, que só no céu alcançaremos; na terra não podemos
adquirir senão uma perfeição relativa. Desta perfeição relativa é que trata o livro, expondo os princípios gerais sobre a
natureza da vida cristã, a sua perfeição, a obrigação de tender a essa perfeição e os meios gerais de a alcançar.

À luz da expressão “Espírito Santo, alma da Igreja”, autor
discorre sobre o papel eclesiológico do Espírito Santo: sua
presença e missão na Igreja. Partindo da Sagrada Escritura,
percorre a história da teologia até o Concílio Vaticano II e
o magistério pós-conciliar. Analisa ainda sete autores da
teologia contemporânea, que apresentam diferentes tendências de pensamento sobre a eclesiologia pneumatológica do séc. XX.

HISTÓRIA SAGRADA DO POVO DE DEUS
Daniel-Rops | 14 x 21 cm | 560 pp.

COMPÊNDIO DE MARIOLOGIA
Pe. Rafael Augusto Linhares Pinto | 14 x21 cm | 452 pp.

Maria é uma das figuras centrais do Cristianismo, por sua
vocação, missão e atuação na história de Cristo e da Igreja.
O sentido profundo da devoção a Nossa Senhora só pode
ser entendido à luz do mistério de Cristo, e é inseparável
desse. Desde o início do cristianismo, santos e teólogos se
debruçaram sobre o estudo da Mariologia, e este livro recolhe as principais reflexões acerca da Mãe de Deus na História da Igreja.

A leitura da “História Sagrada do Povo de Deus” ajuda a
enxergar o Antigo Testamento como um texto que transcende o mero registro histórico. Pode-se dizer que Daniel-Rops realiza uma abordagem ao mesmo tempo erudita e
reverente dos episódios histórico-salvíficos, que transcende
a mera questão da historicidade.

IGREJA DE JESUS CRISTO, A: ECLESIOLOGIA HOJE
DEUS UNO E TRINO: UMA INTRODUÇÃO À TEOLOGIA TRINITÁRIA

Françoá Costa | 14 x 21 cm | 352 pp.

João Paulo de M. Dantas | 14 x 21 cm | 304 pp.

Pe. João Paulo Dantas, doutor em Teologia Dogmática, decidiu empreender uma pesquisa que o levou à apresentação
deste pequeno manual. Nele, o autor mostra os fundamentos bíblicos e a evolução histórica da doutrina trinitária até
a teologia contemporânea.

Apresentar uma eclesiologia nos tempos atuais não deixa
de ser um desafio. Conscientes dos desenvolvimentos teológicos abundantes na reflexão teológica sobre a Igreja, a
apresentação desse manual ou tratado é humilde e serena.
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LIVROS DE BOLSO

JESUS CRISTO: O ÚNICO SALVADOR
Françoá Costa | 14 x 21 cm | 512 pp. | Cristologia e Soteriologia

Canta o hino eucarístico de Santo Tomás de Aquino (Adoro
te devote) que uma só gota do precioso sangue de Cristo
bastaria para salvar todo o mundo. Contudo Jesus de Nazaré
quis salvar-nos de maneira superabundante e derramou
todo o seu sangue como o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo (cf. Jo 1,29). A proposta de “Jesus Cristo,
o único Salvador” é colocar o estudioso diante daquele que
morreu e ressuscitou pela salvação do homem.

VIRTUDES FUNDAMENTAIS, AS: VIRTUDES
CARDEAIS E TEOLOGAIS

Em capa dura
SELETA DE ORAÇÕES
9,5 x 14 cm | 256 pp. | 2ª edição, revisada e ampliada

A nossa clássica “Seletinha” é uma seleção de orações, devoções, cânticos e antífonas habituais do cristão. Com diversas ilustrações em bico de pena, a obra traz as orações em
latim e a tradução em português, e algumas orações são
acompanhadas de partituras. Nesta nova edição acrescentamos um exame de consciência para confissão (além do
exame diário), um guia para direção espiritual e recomendações de leitura espiritual.

Josef Pieper | 14 x 21 cm | 528 pp.

No século XX, Josef Pieper foi um dos mais destacados filósofos a resgatar a filosofia de São Tomás de Aquino para
a filosofia contemporânea. Em “Virtudes fundamentais”
Pieper trata das virtudes sob o ponto de vista metafísico,
antropológico e ético, retornando ao fundamento de cada
uma para aplicá-las à vida real.

IMITAÇÃO DE CRISTO
Thomas Kempis | 9,5 x 14 cm | 352 pp.

Nenhum livro puramente humano atingiu a universalidade de influência da Imitação de Cristo. Como nenhum
outro, ele venceu a ação do tempo e o fastio dos homens.
O autor desta inimitável Imitação foi uma alma de intensa
vida interior.

COMENTÁRIO AO EVANGELHO E AO APOCALIPSE DE SÃO JOÃO
Santo Agostinho | 14 x 21 cm | 1.532 pp. em 3 tomos

Este comentário ao Evangelho e ao Apocalipse de São João,
escrito por Santo Agostinho, é uma das obras-primas do
Bispo de Hipona. Os três tomos abarcam 143 tratados escritos pelo Doutor, nos quais salientam-se os momentos da
Encarnação do Verbo, a pregação de Jesus, a Oração Sacerdotal, a Paixão e a Ressurreição. Por fim, trazem ainda homilias proferidas pelo Bispo de Hipona sobre o Apocalipse.

IMITAÇÃO DE MARIA
Anônimo | 9,5 x 14cm | 408 pp.

“Bem-aventurados os que seguem os meus caminhos! Bem-aventurado o homem que me escuta” (Pv 8,32-34). Feliz
quem imita Maria, pois assim imita também Aquele que
foi o seu modelo, Jesus, Rei e fonte de todas as virtudes.
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Em brochura

Equipe Cultor de Livros | 9,5 x 14 cm | 160

CONTRIÇÃO PERFEITA, A: UMA CHAVE DE OURO PARA O CÉU
Para celebrar os 150 anos da declaração de São José como
Padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco convocou o
“Ano de São José”, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, com a Carta apostólica Patris corde (“Com coração de Pai”). Este livro foi concebido a fim de enriquecer a
vivência de tão poderosa devoção.

J. de Driesch | 11 x 17 cm | 64 pp.

O nosso arrependimento nem sempre é perfeito, pois deriva
muitas vezes não do amor a Deus, mas do temor. Por isto,
estas poucas páginas indicam-nos o caminho para a contrição perfeita, a legítima chave para o Céu.

CRUCIFIXO, O: UM REMÉDIO PARA TODOS OS MALES
VISITAS AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Equipe Cultor de Livros | 11 x 16,5 cm | 78 pp.

Santo Afonso Maria de Ligório | 9,5 x 14 cm | 176 pp.

Um livro que lhe servirá de companhia especialmente nos
momentos mais importantes de sua existência: quando estiver diante de Jesus Sacramentado. Saiba que o tempo passado na presença deste divino Sacramento, será o tempo
que mais trará frutos na vida e maior consolo na hora da
morte. Você terá em mãos as Visitas de Santo Afonso, um
roteiro de adoração por São Pedro Julião e várias outras
devoções eucarísticas.

A Cruz de Cristo – o Crucifixo – cura todas as doenças espirituais, que são consequência dos pecados pessoais. Tem
eficácia universal, serve para tudo e para todos. E, o que é
melhor, nada tem de enganações, mágicas ou de superstições. Em caso de dúvida, consulte um sacerdote ou uma
pessoa com boa formação cristã.

DEVOÇÃO AO PAPA, DA: O VIGÁRIO DE CRISTO NA TERRA
Frederick William Faber | 11 x 16,5 cm | 54 pp.

VIVER O EVANGELHO NO DIA A DIA COM
SANTA TERESA DO MENINO JESUS
Constant Tonnellier | 9,5 x 14 cm | 448 pp.

Para cada dia do ano, há um versículo do Evangelho, um
pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus e uma
breve oração, formulada a partir de ambos, que facilita a
compreensão e oração do texto lido e meditado. Trata-se
justamente de viver o Evangelho a cada dia, seguindo os
passos da “pequena flor” do Carmelo.

Esta é uma reprodução de um sermão pregado pelo Pe.
Frederick William Faber em 1860. Nele, o ilustre oratoriano
expõe os motivos que todos os cristãos têm para venerar o
Papa, não somente como o Pai comum dos fiéis, mas principalmente como o representante visível de Jesus Cristo
na terra.

DOZE GRAUS DO SILÊNCIO, OS
Vários autores | 11 x 16,5 cm | 60 pp.

Breves e profundas reflexões e orações sobre o silêncio, tão
essencial para o crescimento na vida interior e para a união
com Deus.
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HERESIAS, TÃO ANTIGAS E TÃO NOVAS

ORAÇÃO DA IGREJA, A

Joel Gracioso | 11 x 16,5 cm | 64 pp.

Santa Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein) | 11 x 16,5 cm | 50 pp. | Coleção Vitis
Florigera

Antigas heresias, que já foram condenadas pela Igreja, ressurgem com uma força intensa no seio da barca de Pedro,
causando uma confusão enorme na consciência dos fiéis.
Com o intuito de colaborar no esclarecimento das pessoas,
o Prof. Joel Gracioso apresenta de maneira muito acessível
uma análise das principais heresias e em que momentos
foram condenadas pela Igreja e por seus Santos Padres.

Santa Teresa Benedita da Cruz, a partir de sua experiência
com a liturgia judaica, das influências recebidas da espiritualidade beneditina e de sua vida carmelitana, analisa a
oração da Igreja em sua íntima relação com a oração de
Jesus. Assim, nos instiga a viver nossas vidas como uma
grande doxologia: por Cristo, com Cristo e em Cristo.

MÁXIMAS DE SANTO INÁCIO DE LOYOLA
Santo Inácio de Loyola | 11 x 16,5cm | 228 pp.

ORAÇÕES DE SEMPRE
Cultor de Livros | 11 x 16 cm | 112 pp.

Com o objetivo de iluminar cada dia do leitor com uma
frase que ajude a fortalecer a união com Deus, reunimos
trechos tirados de vários livros e cartas de Santo Inácio de
Loyola, que foram divididos ao longo dos 365 dias do ano.
Sobre este santo, o Papa Bento XVI escreveu que “deixou-nos um valioso patrimônio espiritual, que não deve ser perdido nem esquecido.”

“Este é um compilado das orações mais comuns, que fazem
parte do dia-a-dia de qualquer cristão, e também de outras
orações não tão conhecidas, mas que certamente poderão
ajudar na piedade de todos. Seguramente será uma grande
ajuda para viver o dia em presença de Deus..

MÁXIMAS DE SÃO FILIPE NERI
São Filipe Neri | 11 x 16,5 cm | 180 pp.

NOVENA À IMACULADA CONCEIÇÃO
Francisco Faus | 13,5 x 18 cm | 32 pp.

Aqui estão reunidas diversas máximas de São Filipe Neri,
fundador da Congregação do Oratório. Distribuídas para
cada dia do ano, permitem ao leitor cultivar a presença de
Deus durante o dia com frases do “santo da alegria”, deste
santo que tinha um grande amor a Deus e ao próximo e que
atraía muitas pessoas pela sua afabilidade e bom humor.

Esta novena ajuda, com alguns textos de São Josemaria
Escrivá, na preparação para a festa da Imaculada e a ter
maior familiaridade com Nossa Senhora.

MEU SENHOR E MEU DEUS
11 x 16,5 cm | 70 pp.

NOVENA DE CORPUS CHRISTI
Francisco Faus | 11 x 16,5 cm | 46 pp.

Breves meditações que pretendem ajudar o leitor a crescer em amor a Nosso Senhor. São textos de grandes santos, como Santo Agostinho, Santo Inácio, São Bernardo, São
Josemaria Escrivá, e de outros autores espirituais, como José
Schrijvers, Columba Marmion e Luis de la Palma, que podem
ser um eficaz instrumento para alimentar o diálogo com
Cristo na oração.

Esta novena foi pensada como preparação para a solenidade de Corpus Christi, mas pode ser rezada em qualquer
época, para crescer em amor à Jesus Sacramentado. Está
inspirada nas palavras de São Josemaria Escrivá que exprimem a sua fé e o seu amor à Eucaristia.
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NOSSA SENHORA

NOVENA DO ESPÍRITO SANTO
Francisco Faus | 13,5 x 18 cm | 48 pp.

ESCAPULÁRIO DO CARMO, O
Os textos desta Novena, adequadamente selecionados,
podem ser escolhidos livremente para exercícios de devoção ao divino Espírito Santo em qualquer época do ano,
independentemente da preparação para Pentecostes.

8 x 10,5 cm | 32 pp.

Este folheto conta a origem desta devoção que é o uso do
escapulário, e traz também o ritual de benção e imposição
do escapulário, e algumas orações habituais, para que todos
possam tirar maior proveito desta devoção.

NOVENA DO NATAL
Francisco Faus | 13,50 x 18 cm | 48 pp.

A finalidade desta novena, baseada no Evangelho e na contemplação das figuras do presépio, é ajudar-nos a preparar
com fervor a vinda de Jesus no Natal, auxiliando-nos para
um encontro cheio de fé e de amor. Este livrinho apresenta
nove “encontros”, com um roteiro dialogado de meditação
e oração para cada um deles.

MÃE DO SENHOR, A
M. J. Scheeben | 14 x 21 cm | 168 pp.

Maria ocupa um lugar essencial no plano divino, no dogma
e na vida da Igreja. Como devemos entender a relação de
Maria com a missão redentora de Cristo e com a Igreja? De
que forma Maria foi preservada de toda mancha do pecado?
São questões como estas que este livro procura responder.

PRESENÇA DE SÃO JOSÉ NO ROSÁRIO, A
Elvira Lorenzo López | 11 x 16,5 cm | 62 pp.

Este pequeno livro nasceu do desejo de ajudar na contemplação dos mistérios do terço com a presença de São José.
Com muita criatividade e singelas ilustrações, a autora nos
conduz pelas vinte cenas do rosário a fim de encontrar, em
cada uma delas, o esposo de Maria.

VENTO SOPRA ONDE QUER, O
Landy Mannarino | 11 x 16,5 cm | 62 pp.

Para Landy Mannarino, o que o Espírito Santo nos inspira
vai ganhando forma sem que saibamos exatamente como,
nem o alcance que tem. Este livro é fruto de suas considerações feitas na presença de Deus, e conta com pontos breves, para servir também como um instrumento para nossa
oração pessoal.

MAGNIFICAT, O CÂNTICO DE MARIA
São João Eudes | 11 x 16,5 cm | 74 pp.

A humilde Imaculada exulta de alegria no Magnificat, o
mais belo cântico evangélico, anunciando as maravilhas
do Senhor. As páginas aqui apresentadas são extraídas de
uma obra que São João Eudes compôs no fim de sua vida,
O Coração Admirável da Sacratíssima Mãe de Deus, terminada apenas algumas semanas antes de sua morte.
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PIEDADE MARIANA

VIDA DE NOSSA SENHORA - MEDITAÇÕES

Equipe Cultor de Livros | 11 x 16,5 cm | 116 pp.

Ildefonso Rodriguez Villar | 14 x 21 cm | 298 pp.

Além de diversas orações da piedade mariana, este livreto
nos ensina a rezar o Rosário e também nos apresenta sua
origem, seu significado e a importância atribuída a ele por
diversos papas. Oferece-nos, além disso, várias orações e antífonas de Nossa Senhora que ajudarão o leitor a viver seu dia
a dia na doce e materna companhia da Virgem Santíssima.
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A vida de Nossa Senhora é também vida da Igreja e vida
nossa: nela nos regozijamos pela Anunciação, Visitação,
Assunção e tantos outros fatos, que a sábia Igreja soube
recordar em seu calendário. Meditar nos eventos mais
importantes de sua história é ter matéria para louvar a Deus,
e encontrar um modelo perfeito de santidade.

VIRTUDES DE NOSSA SENHORA - MEDITAÇÕES
Ildefonso Rodriguez Villar | 14 x 21 cm | 366 pp.

ROSA MÍSTICA: MEDITAÇÕES SOBRE A LADAINHA DE NOSSA SENHORA
John Henry Newman | 14 x 21 cm | 122 pp.

Este é um conjunto de pregações do ilustre Cardeal
Newman sobre as invocações da tradicional ladainha lauretana. O Beato nos conduz a contemplar a beleza da Mãe
de Deus, servindo-se da erudição que lhe é própria, da firme
doutrina e da incendida piedade de quem se sabe filho de
tão excelsa Mãe.

Nossa Senhora é o modelo perfeito de todas as virtudes.
Todo aquele que queira identificar-se com Cristo deve antes
moldar-se àquela que é “cheia de graça”, e dela aprender a
humildade de serva, a mansidão de mãe, o alegre espírito
de serviço, a modéstia delicada, a obediência inteligente e
tantas outras virtudes que ornamentam sua beleza pura
e imaculada.

VISÃO DE FÁTIMA, A: A HISTÓRIA DE UMA
IMAGEM E SEU SIGNIFICADO
Thomas McGlynn | 14 x 21 cm | 208 pp.

ROSÁRIO DAS CLÁUSULAS, O
Um cartuxo | 11 x 17 cm | 64 pp.

Com grande conteúdo e algumas ilustrações em cores, o
leitor encontrará notas sobre a forma de rezar o Rosário,
com as cláusulas acompanhadas das fórmulas originais. O
livro oferece também uma breve análise sobre o valor da
oração e uma história de como as cláusulas começaram a
ser utilizadas e difundidas.

Um padre americano, que também é escultor, recebe a
encomenda de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima.
Tendo feito um modelo segundo sua interpretação das
descrições que conhece, decide viajar para Portugal, para
submeter seu modelo à aprovação da Irmã Lúcia, a única
vidente de Fátima ainda viva. Aguardam-no algumas surpresas e muitas descobertas.
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CAMINHO DA ORAÇÃO, O
Gabriel de Santa Maria Madalena | 14 x 21 cm | 246 pp.

ALEGRIA DA MISERICÓRDIA, A
Manoel Augusto Santos | 14 x 21 cm | 94 pp.

Desde sempre, diz-se que as parábolas do capítulo 15 do
Evangelho segundo São Lucas (do filho pródigo, da ovelha
e da dracma perdidas) expressam a misericórdia de Deus. A
nota comum às três parábolas é a alegria de recuperar o perdido, a grande alegria no Céu por cada pecador arrependido.
Daí o nome deste pequeno livro: a alegria da misericórdia.

“O caminho da oração” é o comentário doutrinal e prático
do clássico da espiritualidade carmelita “Caminho de Perfeição”, escrito por Santa Teresa de Ávila. A intenção do Padre
Gabriel era expor a obra de Santa Teresa referindo-a aos
princípios doutrinários de São João da Cruz, iluminando
assim os inspirados ensinamentos da Santa com a luz da
teologia espiritual.

CORAÇÃO DE JESUS SEGUNDO A DOUTRINA
DE SANTA MARGARIDA MARIA, O
Um oblato de Maria Imaculada | 14 x 21 cm | 238 pp.

ALMA DE TODO APOSTOLADO, A
J. B. Chautard | 14 x 21 cm | 286 pp.

Dom Chautard, abade francês cisterciense, aborda a grande
ideia de que a vida de um cristão não tem sentido se não
cumpre com o mandato de Cristo de aproximar outros
homens de Deus; no entanto, mostra que chegaria ao fracasso se não atendesse com esmero o cuidado da sua própria alma, se não tiver uma vida interior.

Escrito em forma de breves perguntas e respostas, encontramos exposta a doutrina de Santa Margarida Maria a respeito
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Com ela, aprenderemos a melhor amar, honrar, adorar e desagravar o Coração Amantíssimo de Cristo.

CORPO MÍSTICO, O
Eugene Boylan | 14 x 21 cm | 94 pp.

A plena realização e a felicidade do homem estão na união
sobrenatural com Deus, perdida com a queda. É preciso que
nos unamos novamente a Ele, permanecendo firmes como
os ramos na videira. Esta obra oferece uma exposição da
doutrina sobre o Corpo Místico que com Cristo formamos,
oferecendo fecundos caminhos de atuação para o cristão.

BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM FOME
Richard Gräf | 14 x 21 cm | 128 pp.

“Que devo fazer para me salvar?” (At 16,30). O livro mostra
que a mensagem do Reino de Deus deve ser a Boa Nova, e
não uma notícia que oprima as almas. Estas páginas foram
escritas justamente para dar uma alegre notícia aos oprimidos e abatidos, aos “humildes”, aos pobres e pecadores,
a fim de que tornem a erguer “as mãos desfalecidas e os
joelhos vacilantes” (Hb 12,12).

DECENÁRIO DO ESPÍRITO SANTO, O
Francisca Javiera del Valle | 14 x 21 cm | 96 pp.

Este livro é, em sua simplicidade, um sublime subsídio para
crescer em devoção a Santíssima Trindade e, especialmente,
ao Espírito Santo, Senhor que dá a Vida. Desde sua publicação, foi usado por piedosos cristãos — entre eles alguns santos como São Josemaria Escrivá — sempre com muito fruto.
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DEUS E O SENTIDO DA VIDA

DOM DO PENTECOSTES, O

Rafael Llano Cifuentes | 14 x 21 cm | 480 pp.

Maurício Meschler | 14 x 21 cm | 466 pp.

O homem moderno frequentemente se depara com um
sentimento de angústia, ansiedade, desamparo, vazio. Nesta
obra, o autor tece algumas reflexões acerca daquilo que
todo ser humano, movido pelas suas inquietações, um dia
já se perguntou: o sentido da vida.

Mesmo quando o Espírito Santo age em nós, sua ação encerra-se no segredo e no silêncio da alma. Ele é, por assim dizer,
um abismo. Como interrogá-lo? Estas páginas trazem meditações que podem ser de alguma utilidade para os fiéis que
desejam melhor conhecê-Lo e amá-Lo.

DIFICULDADES DA ORAÇÃO, AS

DOR, A

Eugene Boylan | 14 x 21 cm | 160 pp.

Monsenhor Bougaud | 14 x 21 cm | 126 pp.

Apoiando-se tanto em sua experiência pessoal como nos
escritos dos santos, o autor trata de obstáculos como a falta
de costume ou as distrações que atrapalham a alma em oração, que o cristão, religioso, sacerdote ou leigo, encontra na
sua vida de diálogo e intimidade com Deus, sugerindo conselhos práticos para a vitória sobre cada um deles.

Sim, a dor é sagrada! É nela que encontramos a nós mesmos e aos outros, sem máscaras, sem enfeites e sem enganos. Ela não foi criada por Deus, pois é fruto do pecado, mas
Cristo lhe deu um enorme sentido.

DIVINIZAÇÃO DO SOFRIMENTO, A

ELE E EU

Adolphe Tanquerey | 14 x 21 cm | 170 pp.

Gabrielle Bossis | 14 x 21 cm | 588 pp.

Nosso Senhor Jesus Cristo quis sofrer em nós, fez suas as
nossas dores, enobreceu-as e divinizou-as, tornando-nos
assim participantes, como sua Mãe Santíssima, de sua obra
redentora. Deste modo, a dor, tão incompreensível para nós,
adquire sentido através de Cristo. Participando de seus sofrimentos na terra, participaremos também um dia de sua
glória, e assim a obra de nossa divinização se completará.

Trazido na sua versão completa e com tradução inédita, este
livro é composto de curtos e profundos pontos de meditação, fruto de anotações pessoais de Gabrielle Bossis. São
palavras espirituais percebidas na alma como vindas de
Deus e escritas imediatamente.

DIZER SIM A DEUS: NÃO À MEDIOCRIDADE

ENTRE O BRILHO E A VIDA: REFLEXÕES SOBRE A VAIDADE

Leo Trese | 14 x 21 cm | 138 pp.

Pedro Willemsens | 14 x 21 cm | 66 pp.

Se rejeitarmos a possibilidade de sermos santos, isso significa que esquecemos os pontos básicos que dizem respeito à santidade, pois o desenvolvimento espiritual é obra
de Deus e da sua graça. Temos toda a razão quando pensamos que não possuímos dentro de nós a estrutura de um
santo. Mas Ele precisa de muito pouco para agir em nós: só
precisa de cooperação.
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Se você é um membro da raça humana (e ainda não está no
Céu), eu posso lhe dar esse diagnóstico: sofre dessa doença
espiritual chamada vaidade (bem como das suas outras
seis “irmãs”, conhecidas como pecados capitais). Posto
isso, resta-nos tentar explicar o que é a vaidade, quais são
os seus efeitos na nossa vida e como podemos fazer para
combatê-la.
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ESCOLA DA PERFEIÇÃO CRISTÃ

HISTÓRIA DA SAGRADA PAIXÃO

Edouard Saint-Omer | 14 x 21 cm | 824 pp.

Luis de la Palma | 14 x 21 cm | 440 pp.

Cristo nos revelou que nossa felicidade verdadeira está em
outra vida, que só alcançaremos morrendo para esta. Como,
porém, se faz isso? Como se morre para o pecado? Este
livro apresenta o caminho de Santo Afonso Maria de Ligório, seguido e traçado por ele para se chegar à perfeição.

Esta edição, que é a primeira tradução para o português da
obra completa de Luis de la Palma, consiste em uma meditação sobre a Paixão de Cristo. Meditar a Paixão traz benefícios para as pessoas em todos os estados. Ela esconde,
portanto, um grande tesouro, e foi por esse motivo que o
autor escolheu este tema.

EUCARISTIA À SANTÍSSIMA TRINDADE, DA

INTRODUÇÃO À VIDA DE ORAÇÃO

M. Vicente Bernadot | 14 x 21 cm | 96 pp.

Romano Guardini | 14 x 21 cm | 188 pp.

A Sagrada Comunhão é uma fonte inesgotável de graças,
pois o fiel que participa do banquete eucarístico recebe o
próprio Autor da graça, que não pode ser limitada a não
ser por nossas próprias disposições pessoais. Com este fim,
estas páginas destinam-se a todo cristão que deseja crescer no conhecimento da sua fé para assim crescer no amor
de Deus.
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Romano Guardini fala ao drama do homem moderno
que esmagado pelos afazeres e obrigações cotidianas se
esquece de rezar ou acaba por “falta de tempo” relegando
a oração a um segundo plano quando na verdade somente
por meio da vida de oração e do crescimento espiritual é
possível ordenar a vida com equilíbrio

INVEJA MÁ, INVEJA BOA
EXERCÍCIOS DE PERFEIÇÃO E VIRTUDES CRISTÃS

Francisco Ugarte | 14 x 21 cm | 86 pp.

Afonso Rodrigues | 14 x 21 cm | 1696 pp. (em 3 tomos)

Publicado pela primeira vez em 1609 para os irmãos da Companhia de Jesus, esta obra se estende a todos os que tratam
de virtude e perfeição. Trata dos princípios de forma prática, com constantes referências a Santo Inácio de Loyola,
e também a outros grandes mestres espirituais. Ainda que
seus ensinamentos sejam dirigidos à vida religiosa, o plano
de santidade neles traçado pode ser aproveitado por todos.

O autor aprofunda-se nas causas da inveja e apresenta soluções para eliminá-la e superá-la. Apesar da negatividade tão
grande que ela encerra, o enfoque desta obra é positivo: os
leitores contarão com uma ferramenta que lhes permitirá
afastar-se da inveja, favorecer a boa emulação a fim de conquistar a felicidade.

LIVRO DA CONFIANÇA
FORÇA DA JUVENTUDE, A

P. Thomas de Saint-Laurent | 14 x 21 cm | 74 pp.

Rafael Llano Cifuentes | 14 x 21 cm | 160 pp.

“Os anos enrugam a pele, mas perder o Ideal enruga a alma”.
Nesta obra, o autor mostra como a juventude não é uma
questão de idade, mas sim uma qualidade da alma. A vitalidade da alma depende de termos um ideal pelo qual viver,
um ideal que nos tire da mediocridade e nos dê fortaleza
para atingirmos grandes metas.

Esta conhecida obra de espiritualidade, já publicada em
mais de dez idiomas, gira em torno de um tema frequentemente usado na linguagem cotidiana, mas talvez pouco
compreendido: a confiança. Valendo-se de metáforas vivas
e de fino estilo, o autor detém-se sobre cada um dos aspectos da confiança em Deus a que Jesus Cristo nos convida
no Evangelho.
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OLHOS MISERICORDIOSOS
Flávio Sampaio de Paiva | 14 x 21 cm | 176 pp.

Charles de Foucauld | 14 x 21 cm | 244 pp.

Esta obra oferece um precioso tesouro que são alguns dos
textos legados por Charles de Foucauld, provenientes de
anotações de retiros espirituais, meditações e correspondências. Ao ler estas páginas, o leitor deve ter presente a
vocação de Charles de Foucauld e o caráter íntimo, e portanto familiar, dos escritos que aqui se apresentam.

Fruto de meditações pregadas em retiro, o autor, baseando-se na bula Misericordiae Vultus do Papa Francisco, trata
dessa dimensão, mas mostra como a Misericórdia também
é algo que abrange vários temas da vida cristã, como a santidade, a filiação divina, a vida de oração, os novíssimos e a
nossa relação com Nossa Senhora.

PARÁBOLAS DO LAGO, AS
MISTÉRIO DA NOSSA CONFORMIDADE A CRISTO, O

Manoel Augusto Santos | 14 x 21 cm | 112 pp.

L. J. Callens | 14 x 21 cm | 164 pp.

A conformidade com Cristo deve ser o objetivo constante
do cristão e a expressão mais elevada da sua vocação. Compreender e, sobretudo, realizar esse mistério, é uma graça
de eleição reservada pelo Senhor àqueles que sabem amar
e que, ao pé da cruz, contemplam até onde foi Cristo no
dom de si mesmo.

No capítulo 13 do Evangelho de Mateus há sete parábolas
de Jesus. Este livro compõe-se de meditações acerca dessas parábolas, denominadas “parábolas do Reino” ou “parábolas do lago”, dado que as pronunciou junto ao lago de
Genesaré. Por meio de comparações mais ou menos prolongadas, Jesus explica algumas características do Reino
de Deus, que ele veio estabelecer.

PEDAGOGIA DO ESPÍRITO SANTO, A
MISTÉRIO DA NOSSA INTIMIDADE COM DEUS, O

L. J. Callens | 14 x 21 cm | 84 pp.

L. J. Callens | 14 x 21 cm | 108 pp.

O tema espiritual abordado nestas páginas é o problema
essencial de toda a vida cristã que deseja ser fervorosa, e
requer de nossa parte uma diligência vital de espírito para
penetrá-lo e aprofundá-lo. São páginas que exigem ser
meditadas mais do que lidas.

“Deus é quem faz os santos”. Seu Espírito, com efeito, é
quem dá a vida. Sem Ele nada se faz; tudo se realiza com
seu auxílio. Por que não investigar, então, as leis que regem
a sua educação sobrenatural? Deus, verdadeiro pai, não
possui uma técnica de educar seu filho? Tal é o problema
formulado e abordado neste livro.

PEQUENO CATECISMO DA VIDA DE ORAÇÃO
NOSSA TRANSFORMAÇÃO EM CRISTO, A

Gabriel de Santa Maria Madalena | 14 x 21 cm | 80 pp.

Dietrich von Hildebrand | 14 x 21 cm | 384 pp.

Dietrich von Hildebrand, um dos principais teólogos cristãos de seu tempo e considerado por Pio XII como doutor da
Igreja do século XX, apresenta-nos com profundidade e clareza o caminho a ser trilhado por todos aqueles que queiram
transformar-se em Cristo e identificar-se com Ele, deixando-se formar pela graça e lutando para crescer em virtudes.

Baseado nos ensinamentos de Santa Teresa de Ávila e de
São João da Cruz, traz, através de perguntas e respostas,
o método de oração mental carmelita, explicitando suas
partes, disposições, objetivos, atitude diante das dificuldades da oração, formas de manter a presença de Deus no
decorrer do dia, etc.
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PODER OCULTO DA AMABILIDADE, O

ROTEIROS DE DOUTRINA TERESIANA

Lawrence Lovasik | 14 x 21 cm | 256 pp.

Jesús Castellano Cervera | 14 x 21 cm | 244 pp.

Se praticássemos a amabilidade a todo momento, essa virtude tão esquecida, tornaríamos a vida, nossa e dos outros,
mais feliz. Para isso, precisamos estar atentos às nossas
ações, procurando identificar e superar a indelicadeza. Este
livro é um passo a passo muito concreto e prático, mas também muito profundo, que busca transformar nossas atitudes partindo da transformação, pouco a pouco, do nosso
coração.

Santa Teresa de Jesus é verdadeira mestra de vida cristã
para os fiéis de todos os tempos. Na nossa sociedade, muitas
vezes carente de valores espirituais, Santa Teresa ensina-nos
a ser testemunhas incansáveis de Deus, da sua presença e
ação, ensina-nos a sentir realmente essa sede de Deus que
existe na profundidade do nosso coração.

PRÁTICA DA HUMILDADE, A

SACRIFÍCIO DA MISSA, O

Papa Leão XIII | 14 x 21 cm | 96 pp.

Cardeal Juan Bona | 14 x 21 cm | 130 pp.

A humildade é a magna virtude que o grande Papa Leão XIII
nos ensina magistralmente neste pequeno livro. É a base
de todas as virtudes. Muitos fiéis são assíduos na oração,
frequentes aos sacramentos, fortes nas tribulações e generosos na caridade, mas a muitos falta a humildade, sem a
qual tudo se perde.

A Santa Missa é o ato central da vida de um cristão. Este não
é um tratado de teologia ou de liturgia da Missa, mas um
conjunto de considerações nascidas do estudo e da experiência ascética, destinadas a fomentar a retidão, a atenção e a devoção do sacerdote ao se aproximar cada dia do
altar de Deus.

REFLEXÕES EVANGÉLICAS

SANTA ESCADA, A

2ª revisão | Alexandrino Monteiro | 14 x 21 cm | 578 pp.

São João Clímaco | 14 x 21 cm | 326 pp.

Esta obra percorre várias passagens do Evangelho, acompanhadas por breves reflexões que procuram tirar todo o
néctar de verdades, consequências, conclusões e afetos que
nelas se encerram. É apenas um subsídio a mais para a leitura refletida do Evangelho, e pode servir também como
manual de meditação para todos os dias do ano.

RETIRO ESPIRITUAL: SOBRE AS QUALIDADES
E OS DEVERES DO CRISTÃO
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A “Santa Escada”, também conhecida como Escada do Céu,
Escada Santa ou Clímax, é um precioso clássico de espiritualidade e vida interior. É a escada das virtudes, comparada à escada que Jacó viu em sonho e às correntes que
caíram das mãos de Pedro, e o seu fim é o próprio Senhor.

SANTOS ANJOS DA GUARDA, OS
Augusto Ferretti | 14 x 21 cm | 224 pp.

Jean Nicolas Grou | 14 x 21 cm | 134 pp.

Este é um roteiro de oito dias de meditação qe auxilia o leitor
a aprofundar-se no mistério do amor de Deus e, inflamado
de caridade, questionar-se: “Como retribuirei ao Senhor
por tudo o que ele me tem dado?” (Sl 116,11). Encontrará
também, nesta obra, um guia para oferecer-se a Deus com
autenticidade e corresponder a tão grande amor.

É uma verdade de fé que Deus, em sua inefável providência,
confiou os homens, enquanto peregrinam por este mundo, à
guarda dos Santos Anjos. Em nosso século, é comum a absorção do homem pela matéria, a ponto de só se ter em conta
o que os sentidos podem captar. Que pode haver, portanto,
de melhor para curar esta chaga do que a devoção a esses
seres de todo independentes e desprendidos de tudo que é
material e terreno, e que nos levam a aspirar as coisas do céu?
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SEGUIR CRISTO, O MAIS APAIXONANTE PROJETO DE VIDA

TRATADO DO DESÂNIMO NAS VIAS DA PIEDADE

Paulo Monteiro Ramalho | 14 x 21 cm | 160 pp.

J. Michel | 14 x 21 cm | 106 pp.

O autor quer mostrar por que seguir Cristo é, de fato, o mais
apaixonante projeto de vida. Com exemplos práticos e uma
linguagem simples e fundamentada nas palavras do próprio Cristo e nos ensinamentos da Igreja, o autor traça um
maravilhoso panorama para aqueles que, com convicção
e firmeza, aceitam uma mudança radical e determinante
nas suas vidas.

À medida que a alma avança em sua caminhada para o
Céu, é comum que os anos levem consigo os “arroubos” do
começo e deixem mais clara a realidade penosa dos defeitos
que não se consegue vencer. Nestas páginas, o autor nos
ensina a não contar com os consolos, que não dependem
de nós, e a nos apoiarmos na misericórdia amorosa do Pai.

SERENIDADE E PAZ PELA ORAÇÃO

TRIUNFO DA MISERICÓRDIA, O

Rafael Llano Cifuentes | 14 x 21 cm | 312 pp.

A. M. J. Lhermitte | 14 x 21 cm | 172 pp.

“Serenidade e paz pela oração” ensina a aproveitar as contradições do cotidiano, transformando-as em oração, em
diálogo intenso com Nosso Senhor, fonte de toda paz e
misericórdia.

É certo que o próprio Jesus nos disse que aos homens é
impossível salvar-se, mas não nos devemos esquecer de
que “a Deus tudo é possível” (Mt 19,26). O reconhecimento
de nossas faltas é necessário e urgente, mas deve ser acompanhado da certeza de que Cristo não morreu em vão, e da
confiança de quem sabe que “Deus é compassivo e misericordioso” (Eclo 2,11) para com aquele que se arrepende.

SERMÕES PARA O ADVENTO E O NATAL

UMA NOVIÇA DE SANTA TERESINHA

John Henry Newman | 14 x 21 cm | 168 pp.

Pierre Descouvemont | 13,5 x 19,5 cm | 176 pp.

Os sermões aqui selecionados foram publicados em alguns
dos oito volumes dos Parochial and Plain Sermons, que
compreendem sermões escritos e pregados entre 1825 e
1843, quando Newman era vigário da St. Mary’s Church
da Universidade de Oxford. Os sermões deste período são
caracterizados por sua simplicidade, elegância e ao mesmo
tempo profundidade.

Em 1894, depois de ter vivido sua juventude em Paris, Maria
Luísa Castel entra no Carmelo de Lisieux aos vinte anos,
beneficiando-se dos conselhos e da amizade da jovem Mestra de noviças: Irmã Teresa do Menino Jesus. As lembranças,
reunidas por Pierre Descouvemont, constituem um testemunho único sobre Teresinha e as pessoas que a rodeiam.

TENHO SEDE: 40 DIAS COM MADRE TERESA

UNIÃO COM DEUS SEGUNDO SÃO JOÃO DA CRUZ, A

Pe. Joseph Langford | 14 x 21 cm | 118 pp.

Gabriel de Santa Maria Madalena | 14 x 21 cm | 194 pp.

As 40 meditações reunidas aqui foram retiradas das notas
inéditas do Pe. Joseph Langford (cofundador, com a Santa,
dos Padres Missionários da Caridade) para o retiro sobre a
espiritualidade de Madre Teresa, regularmente pregado por
ele tanto para a Congregação das Missionárias da Caridade
quanto para muitos outros grupos.
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Este livro apresenta a vida espiritual de São João da Cruz às
pessoas que vivem no mundo, sem, no entanto, atenuá-la
por isso. Se queremos nos unir a Deus realmente, é preciso
que a nossa conversão pessoal não fique a meio caminho,
mas vá até o fim. E São João da Cruz, mestre da vida contemplativa, indica-nos o único caminho para esta união.
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COLEÇÃO CLÁSSICOS DE ESPIRITUALIDADE

John Henry Newman | 14 x 21 cm | 72 pp.

Fruto da intensa vida de oração do autor, a profundidade
mística e precisão teológica desta obra conduzem-nos pelo
caminho da Cruz, acompanhando o Senhor a cada passo,
fazendo radicar no coração o firme desejo de conversão e
identificação total com Cristo.

VIDA ESPIRITUAL REDUZIDA A TRÊS PRINCÍPIOS, A

1. AUDI, FILIA
São João de Ávila | 14 x 21 cm | 144 pp.

Audi, filia é um dos livros mais importantes da história do
pensamento religioso espanhol do século XVI, que alerta
sobre as más linguagens do mundo, carne e demônio, etc.,
e os remédios contra elas. É o livro de “toda a vida” de São
João de Ávila, pois este começou a escrevê-lo ainda jovem,
em Sevilha, e o estava terminando de corrigir e retocar em
Montilha, quando, já septuagenário, foi surpreendido pela
morte, em 1569.

Maurício Meschler | 14 x 21 cm | 212 pp.

O leitor vai encontrar a ciência da vida espiritual dos Santos, de modo condensado, prático e possível de se viver, que
nos ajuda a aproximarmos de Deus, que é nosso fim último.

2. FILOTEIA: INTRODUÇÃO À VIDA DEVOTA
São Francisco de Sales | 14 x 21 cm | 304 pp.

Publicado pela primeira vez em 1609 para os irmãos da Companhia de Jesus, esta obras estende-se a todos os que tratam de virtude e perfeição. Trata dos princípios de forma
prática, com constantes referências a Santo Inácio de Loyola,
e também a outros grandes mestres espirituais. Ainda que
seus ensinamentos sejam dirigidos à vida religiosa, o plano
de santidade neles traçado pode ser aproveitado por todos.

AS VIRTUDES
Padre Júlio Maria | 14 x 21 cm | 92 pp.

A virtude não é um privilégio de alguns. Ela tanto pode residir no homem de engenho mais extraordinário, como no
homem de inteligência mais acanhada. Pode habitar na
choupana como no palácio”. Una em sua essência, a virtude
se multiplica em muitas modalidades, segundo a situação
de cada pessoa.

3. GUIA DE PECADORES
Luís de Granada | 14 x 21 cm | 794 pp.

A obra está dividida em duas partes principais: na primeira
o autor mostrará as obrigações que temos em relação à
virtude, os frutos e os grandes bens que dela podemos
tirar. E na segunda, ele tratará de como colocar em prática a vida virtuosa, afinal, para que um homem se torne
virtuoso, é necessário não apenas querer, mas também
saber como viver.
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8. PARA FORMAR ALMAS SANTAS
Manoel Augusto Santos | 14 x 21 cm | 252 pp.

São Roberto Belarmino | 14 x 21 cm | 266 pp.

O homem tem uma sede infinita de contemplar a Deus.
Porém, nos parece ser impossível subir ao conhecimento
de Deus a não ser por meio de suas obras. É nesse sentido
que o ilustre doutor da Igreja São Roberto Belarmino tentou
compor uma escada pela consideração das coisas criadas.

A formação de almas santas é atualmente a principal missão e desafio para os sacerdotes e para os leigos atuantes,
pois sabem que sozinhos não poderão alcançar todas as
almas que precisam de salvação. É necessário que haja cristãos fervorosos, verdadeiros apóstolos, que espalhem a boa
semente ao seu redor e ensinem o caminho da verdade, da
religião e da virtude aos que não o conhecem.

9. MANUAL DAS ALMAS INTERIORES
5. CONSIDERAÇÕES ESPIRITUAIS: SACERDÓCIO E VIDA CRISTÃ

Jean Nicolas Grou | 11 x 16,5 cm | 374 pp.

São Pedro Julião Eymard | 14 x 21 cm | 525 pp.

Esta obra compõe-se de conferências, sermões, meditações
e notas pessoais de São Pedro Julião Eymard, conhecido
como “o Apóstolo da Eucaristia”. Os textos recolhidos destinam-se, na primeira parte, aos sacerdotes, e na segunda,
aos leigos em geral: pais e mães de famílias, jovens, etc.

A santidade consiste na identificação com Jesus Cristo.
Para isso, é preciso ser almas interiores, que saibam entrar
na vida de Cristo, reconhecendo nele o modelo único a ser
seguido, a plenitude de todas as virtudes e a fonte da vida.
O “Manual das almas interiores” é um guia para o encontro
do cristão com Seu Mestre, por meio de uma vida de profunda e intensa oração.

10. PROGRESSO NA VIDA ESPIRITUAL
6. SEIS ASAS DO SERAFIM, AS - E OUTROS ESCRITOS ESPIRITUAIS

Frederick William Faber | 14 x 21 cm | 446 pp.

São Boaventura | 14 x 21 cm | 156 pp.

São Boaventura, ilustre Doutor da Igreja do século XIII, deixou uma enorme riqueza de escritos sobre a vida espiritual
cristã. Neste livro, estão reunidos quatro desses escritos. “A
direção da alma e a vida perfeita”, “O governo da alma”, e
“Vinte e cinco memoriais sobre a vida espiritual”.

A vida espiritual é toda de contradições, pois a natureza
humana é uma natureza decaída. Este tratado abordará os
temas capitais para os cristãos que desejam aproximar-se
mais de Deus: os respeitos humanos, o reconhecimento dos
nossos pecados, a Paixão de Cristo, entre outros.

7. IDEAL DA ALMA FERVOROSA, O

11. VIDA INTERIOR, A: SIMPLIFICADA E
RECONDUZIDA AO SEU FUNDAMENTO

Augusto Saudreau | 14 x 21 cm | 336 pp.

François de Sales Pollien, Joseph Tissot | 14 x 21 cm | 536 pp.

O fim destes escritos é fazer compreender que as almas
que aspiram à via unitiva, o estado de união com Deus, são
muito agradáveis a Ele. É mostrar que Ele as trata como privilegiadas, e lhes dá graças particulares que conduzem às
virtudes perfeitas. É ressaltar o quanto elas são poderosas
para o bem, e ensinar o que é necessário fazer para chegar
ao estado de união.

O leitor encontrará a grandeza da fé exposta com grande
profundidade doutrinal e com as suas lógicas consequências para a vida espiritual. Este livro toca o fundo da alma e
desperta a vontade de tornar vida o que foi lido, de percorrer, com a ajuda de Deus, o itinerário da santificação cristã.
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12. TRATADO DO AMOR DE DEUS

16. SEIS TRATADOS MUITO DEVOTOS E ÚTEIS PARA OS CRISTÃOS

São Francisco de Sales | 14 x 21 cm | 656 pp.

São Francisco de Borja | 14 x 21 cm | 136 pp.

Neste Tratado, o grande doutor da Igreja busca apresentar
de forma simples, sem arte nem artifícios, o amor divino,
de forma a auxiliar a alma já devota a aperfeiçoar-se neste
amor.

São Francisco de Borja, propõe-nos meditações e exercícios diários. Estes escritos mostram-nos que tudo, absolutamente tudo à nossa volta — o que nos sustenta, o que nos
entristece, nossos hábitos corriqueiros, as criaturas que nos
circundam — pode e deve nos remeter a Deus e ser matéria
de louvor, de arrependimento, de meditação, de reflexão, e
meio de alcançar a humildade.

13. LIVRO DA VIDA

17. SANTÍSSIMO SACRAMENTO, O

Santa Teresa de Ávila | 14 x 21 cm | 396 pp.

Frederick William Faber| 14 x 21 cm | 494 pp.

Esta é a tradicional tradução do “Livro da Vida” de Santa
Teresa Ávila, feita pela Madre Maria José de Jesus, que utilizou como referência a edição crítica espanhola do Pe. Frei
Silvério de Santa Teresa, OCD.

Estas páginas nos inspiram um temor reverencial e um
amor pela maior obra de Deus: o Santíssimo Sacramento,
que é “a imagem de Deus”, “o ímã das almas” e “a própria
vida da Igreja”. Com a sua forma poética e inspiradora de
escrever, o autor traz grandes ideias sobre a teologia da
transubstanciação, descreve os cinco sofrimentos eucarísticos de Nosso Senhor e a reparação que devemos fazer.

14. MARAVILHAS DA GRAÇA DIVINA, AS

18. SANTO ABANDONO, O

M. J. Scheeben | 14 x 21 cm | 480 pp.

Dom Vital Lehodey | 14 x 21 cm | 448 pp.

Pela graça, tornamo-nos verdadeiramente filhos de Deus
e adquirimos o direito ao maior bem que o Altíssimo concede às suas criaturas: o direito de possuí-lo. É desta graça
santificante e de seus efeitos que esta obra vai tratar, fundada no ensinamento claro da Sagrada Escritura e dos doutores da Igreja.

D. Lehodey, monge trapista francês do século XIX, pensou
que ainda havia espaço para um tratado teórico e prático,
em que tomaria emprestado desses autores aquilo que foi
escrito de melhor (principalmente de São Francisco de Sales
e Santo Afonso Maria de Ligório), complementando e respondendo a questões mais atuais. A obra está dividida em
quatro partes, onde se estudará respectivamente a natureza, o fundamento, o objeto e os frutos do Santo Abandono.

15. AMOR SUBLIME

19. PRÁTICA DO AMOR A JESUS CRISTO, A

Eugene Boylan | 14 x 21 cm | 446 pp.

Santo Afonso Maria de Ligório | 14 x 21 cm | 210 pp.

Eugene Boylan deseja com estas páginas mostrar-nos quais
os projetos que Nosso Senhor tem a nosso respeito, e indicar-nos a forma de cooperarmos para que eles se cumpram.
Passando pelos elementos centrais da vida espiritual de
todo cristão, este livro é a tentativa de descrever a história
de amor entre Deus e o homem, a qual atinge a sua consumação no tremendo amor de Cristo, o “sublime amante”.

Neste livro, com uma tradução inédita, Santo Afonso nos
convida a amar Jesus Cristo, em humilde correspondência
ao amor que Ele nos mostrou com a sua Paixão, e nos mostra ainda hoje, permanecendo como alimento na Eucaristia. A maior parte da obra se dedica a expor o sentido mais
profundo do hino à caridade de São Paulo.
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20. ARTE DE SERVIR A DEUS, A

24. CAMINHO DE PERFEIÇÃO

Frei Alonso de Madri | 14 x 21 cm | 142 pp.

Santa Teresa de Ávila | 14 x 21 cm | 220 pp.

Trata-se de uma das primeiras obras que expõe com muita
clareza “a ciência do domínio de si mesmo e do reto viver
cristão”. Recomendado inclusive por Santa Teresa de Ávila
no Livro da Vida, o leitor encontrará nestas breves páginas
um tesouro, pois, nas palavras do autor, se o homem se vale
de uma arte para tudo, muito mais deve se valer de uma
arte para servir a Deus.

“Caminho de Perfeição” foi a primeira obra de Santa Teresa
publicada após a sua morte, em 1582. Nele, a grande mestra
e reformadora do Carmelo escreve para as suas Irmãs, com
o objetivo de ajudá-las no caminho de perfeição a ser trilhado nesta vida, passando pela prática das virtudes e pelo
cultivo da vida de oração

21. SUBIDA DO MONTE CARMELO

25. COMBATE ESPIRITUAL

São João da Cruz | 14 x 21 cm | 432 pp.

Lorenzo Scupoli | 14 x 21 cm | 194 pp.

A subida do Monte Carmelo representa um caminho espiritual, cujo cume é a perfeita união do homem com Deus.
Em 45 breves capítulos, o grande mestre carmelita, São João
da Cruz, ensina os meios práticos que a alma deve empregar no seu esforço para unificar as tendências dispersas e
as forças divididas, para tudo concentrar num só objeto:
Deus. Ele condensa esse itinerário em um famoso poema,
que introduz a obra.

22. ALMA NO CALVÁRIO – CONSIDERAÇÕES SOBRE
OS SOFRIMENTOS DE CRISTO NA CRUZ
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Um dos livros favoritos de São Francisco de Sales, O combate espiritual é um clássico da ascética cristã. Estas páginas vigorosas e diretas oferecem conselhos a todos aqueles
que não querem perecer no combate pela própria alma. O
leitor tem em mãos um tratado de estratégia cristã para a
guerra que todos travamos dentro de nós mesmos contra
os vícios e as tentações, com as armas da graça da oração
e da expiação.

26. SANGUE PRECIOSO
Frederick William Faber| 14 x 21 cm | 304 pp.

Bartolomeu Baudrand | 14 x 21 cm | 265 pp.

Dois motivos diferentes podem conduzir, em espírito, uma
alma ao Calvário: quer para considerar ali os sofrimentos
de um Deus moribundo e compadecer-se deles, quer para
depositar aos pés da Cruz as suas próprias penas e achar
consolação para elas. Na primeira parte desta obra, o sacerdote jesuíta do século XVIII, Pe. Baudrand traz algumas considerações sobre a Paixão de Jesus Cristo; já na segunda,
sugere formas de concretizá-las na vida.

É do Sangue Precioso de Jesus que vem a nossa salvação. É deste Sangue que nascem os mártires, as vocações
e todas as magníficas graças de grande santidade. Padre
Faber expõe tudo o que sabe e o que refletiu sobre o Sangue do Senhor, quais as implicações em nossas vidas e qual
a devoção que devemos ter a ele; tudo em uma obra de
simples leitura.

27. ARTE DE APROVEITAR AS PRÓPRIAS FALTAS, A
23. VIDA OCULTA EM DEUS E PRINCÍPIOS DE VIDA INTERIOR

Joseph Tissot | 14 x 21 cm | 156 pp.

Robert de Langeac | 14 x 21 cm | 264 pp.

Em “Vida oculta em Deus”, constam alguns textos selecionados que não pretendem ser uma doutrina completa da
união com Deus, mas apenas mostrar uma experiência de
vida interior contada com naturalidade. Já em “Princípios de
vida interior”, o piedoso sacerdote expõe o fundamento da
vida espiritual de todo cristão que deseja ser fiel às promessas do batismo e corresponder à graça da Filiação divina.

“É uma regra geral que ninguém será tão santo nesta vida
que não esteja sujeito a cometer imperfeições. Perturbar-se
e desanimar quando se cai em pecado é não conhecer a si
mesmo”. Neste livro, o autor dá inúmeros conselhos de São
Francisco de Sales às almas que frequentemente cometem
faltas e por isso acabam por cair num desânimo paralisador.
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28. NATUREZA DO CORPO E DA ALMA & A
ORAÇÃO DE DOM GUILHERME
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32. AGONIA DE CRISTO
São Thomas More | 14 x 21 cm | 126 pp.

Guilherme de Saint-Thierry | 14 x 21 cm | 96 pp.

“Natureza do corpo e da alma” é um tratado do monge beneditino do séc. XII Guilherme de Saint-Thierry sobre a constituição do ser humano pela teoria dos humores, e é ao mesmo
tempo um hino de louvor e gratidão à Cristo pela beleza criatural do homem. “A oração de Dom Guilherme”, por sua vez, procura responder à questão: onde Deus pode ser encontrado?

Contemplemos e consideremos Cristo agonizante no Horto
das Oliveiras, pelas palavras de São Thomas More. Esta é sua
última obra, antes de ser executado, e nunca chegou a ser
terminada. Foi na meditação sobre a Paixão e na imitação
de Jesus que Thomas More encontrou consolo e fortaleza na
contradição, no abandono dos amigos e no martírio. Também nós podemos seguir seu exemplo.

29. HISTÓRIA DE UMA ALMA
Santa Teresinha de Lisieux | 14 x 21 cm | 256 pp.

33. VIRGEM MÃE, A
Santa Teresinha do Menino Jesus conta-nos sua vida de
forma simples e envolvente, com foco em seu amadurecimento espiritual. A mais jovem doutora da Igreja ensina,
com o exemplo, como viver a infância espiritual, o total
abandono na misericórdia divina e a caridade nas pequenas atitudes do dia a dia.

30. A ALMA RELIGIOSA
Giovanni Pietro Pinamonti | 14x21 cm | 256 pp.

Este obra é um clássico do Padre Pinamonti, escrita no fim
do século XVII, que propõe reflexões para dez dias de retiro
espiritual. São breves meditações, seguidas de exames de
consciência, conselhos práticos e súplicas a Deus, com o
objetivo de fomentar na alma uma sincera vontade de abandonar o pecado e de amar mais a Deus.

31. PRÁTICA DA HUMILDADE, A
Papa Leão XIII | 14 x 21 cm | 108 pp.

A humildade é a base da nossa relação com Deus, sem ela
toda obra boa se perde e todas as virtudes são vãs. Queremos trazer reflexões sobre essa magna virtude, para ajudar
todos os fiéis a crescer em sua prática. É formado por pontos de meditação atribuídos ao Papa Leão XIII, e complementado com textos de vários outros santos. Esta edição,
além de compor a coleção de Clássicos, contém também
uma carta de Santa Teresinha do Menino Jesus.

São Bernardo de Claraval | 14 x 21 cm | 150 pp.

São Bernardo de Claraval é conhecido como “Doutor
Mariano”, não por ter escrito tratados, mas sim pela ternura
com que trata da Virgem Maria. Esta obra é composta por
sermões dedicados exclusivamente à Nossa Senhora, selecionados cuidadosamente a partir de uma extensa compilação de suas homilias.
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COLUMBA MARMION
(Autor)

JESUS CRISTO, IDEAL DO MONGE
Columba Marmion | 14 x 21 cm | 608 pp.

Este clássico trata da vida religiosa, tal como São Bento a concebeu, considerada em sua essência: a busca da perfeição, da
santidade, da imitação e identificação total com Jesus Cristo,
segundo a vocação monástica. A fecundidade dos conselhos
aqui expostos se dá pela perenidade da doutrina beneditina,
que lança raízes no ensinamento evangélico, e vivifica-se com
a força do Espírito Santo, fazendo-se sempre nova.

Catálogo Cultor de Livros | 2022

85

SPONSA VERBI: A VIRGEM CONSAGRADA AO SENHOR
Columba Marmion | 14 x 21 cm | 70 pp.

Por meio da sua consagração religiosa, a virgem torna-se esposa
de Cristo. Inspirado pela leitura do comentário de São Bernardo
ao Cântico dos Cânticos, Columba Marmion procura, nas conferências reunidas nesta obra, indicar as condições requeridas para uma alma se tornar Sponsa Verbi, a esposa do Verbo.

UNIÃO COM DEUS EM CRISTO, A
Columba Marmion | 14 x 21 cm | 290 pp.

JESUS CRISTO NOS SEUS MISTÉRIOS
Columba Marmion | 14 x 21 cm | 432 pp.

As conferências reunidas nesta obra expõem os mistérios
de Jesus Cristo. As duas conferências preliminares mostram
como os mistérios de Jesus Cristo são também os nossos, e
como podemos assimilar os seus frutos. A segunda parte é
consagrada à contemplação dos mistérios do Homem-Deus

JESUS CRISTO, VIDA DA ALMA
Columba Marmion | 14 x 21 cm | 438 pp.

A preocupação dominante do autor, que recebeu as confidências de muitas pessoas inquietas, é dilatar a alma, libertá-la da
escravidão de si mesma, facilitando-lhe a ascensão para Deus,
conduzindo-as Àquele que é “o caminho, a verdade e a vida”.

Esta obra reúne cartas escritas pelo ilustre abade beneditino a correspondentes de todos os estados de vida, falando
a cada alma com uma linguagem acessível. Esta é talvez a
obra que maior influência tem exercido nas almas, pois a
sua doutrina, sobrenatural e profundamente teológica, é
apresentada em tom familiar, simples e espontâneo.
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FRANCISCO FAUS
(Autor)

CAMINHO DE EMAÚS: REFLEXÕES SOBRE A FÉ
Francisco Faus | 14 x 21 cm | 68 pp.
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DEUS NA VIDA COTIDIANA
Francisco Faus | 14 x 21 cm | 116 pp.

Francisco Faus reuniu uma série de meditações, baseadas
em trechos dos escritos de São Josemaria, que são como
que pontos de luz para a santificação da “gente da rua”, das
pessoas da “porta do lado”, como diria o Papa Francisco.

O autor nos conduz por breves e profundas reflexões sobre
a fé, fazendo com que também nós possamos viver o que
aqueles dois amigos experimentaram, em companhia de
Cristo, no caminho de Emaús.

DONS DO ESPÍRITO SANTO: DEZ MEDITAÇÕES
Francisco Faus | 14 x 21 cm | 104 pp.

CONQUISTA DAS VIRTUDES, A
Francisco Faus | 14 x 21 cm | 208 pp.

Francisco Faus conduz o leitor a descobrir a importância das
virtudes humanas e a necessidade de cultivá-las se quisermos forjar o caráter e dar consistência humana e cristã ao
que somos e ao que fazemos.

Nessas dez meditações, o autor nos ajuda a adentrar o mistério do Espírito de amor, e a preparar o coração e a inteligência para receber os Dons do Espírito Santo, que nos
“divinizam” e nos permitem pensar, falar, sentir e agir como
filhos de Deus, identificados com Cristo.

EXEMPLOS, IMAGENS E SÍMBOLOS
Francisco Faus | 14x21 cm | 48 pp.

Esta é uma série de exemplos, metáforas e símbolos para
ilustrar alguns dos temas da vida cristã abordados nos livros
que o autor escreveu ao longo dos anos.

DESPEDIDA DE JESUS, A: MEDITAÇÕES EM
TEMPOS DE CONFINAMENTO
Francisco Faus | 14 x 21 cm | 156 pp.

São 28 meditações que têm a finalidade de ajudar a viver
com paz, na companhia de Cristo, os sacrifícios e limitações
que tempos de confinamento, como os vividos durante a
pandemia do coronavírus, impõem. A ideia é meditar, quase
que parágrafo por parágrafo, esses quatro capítulos

PARA ESTAR COM DEUS
Francisco Faus | 14 x 21 cm | 160 pp.

Francisco Faus ensina, através de breves meditações, como
alcançar essa união com Deus no dia-a-dia. O leitor encontrará nestas páginas conselhos práticos de como viver a fé
cristã e descobrirá que a vida interior é um caminho acessível a todos.
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PORTA DA HUMILDADE, A
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REGINALD GARRIGOU-LAGRANGE
(Autor)

Francisco Faus | 14 x 21 cm | 100 pp.

Jesus entrou no nosso mundo pela porta da humildade:
Belém, no presépio, como o último dos homens. Também
para entrar na nossa vida, Jesus pede-nos que lhe abramos
uma porta de humildade no nosso coração. Francisco Faus
convida-nos a meditar e a viver essa virtude, espelhando-nos em diversos exemplos da Sagrada Escritura e, muito
especialmente, do Evangelho.
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PROVIDÊNCIA E A CONFIANÇA EM DEUS, A
Reginald Garrigou-Lagrange | 14 x 21 cm | 384 pp.

Deus age no mundo por meio de sua Providência, pela qual
ordena todas as coisas ao seu fim último. Mas essa ação providencial nos aparece cercada de mistério. O autor insere-nos numa atitude contemplativa, começando por apresentar as diversas provas da existência de Deus, considerando
as suas diversas perfeições, e convidando-nos ao abandono
nas mãos do Senhor que tudo fez, tudo sabe e tudo provê.

PROCURAR, ENCONTRAR E AMAR A CRISTO
Francisco Faus | 14 x 21 cm | 96 pp.

As três frases que compõem o título deste livro estão inspiradas em palavras de São Josemaria Escrivá. Elas são o
guia para as reflexões dessas páginas, e conduzem-nos ao
encontro e à identificação com o Senhor.

SALVADOR, O
Reginald Garrigou-Lagrange | 14 x 21 cm | 480 pp.

TORNAR A VIDA AMÁVEL
Francisco Faus | 14 x 21 cm | 160 pp.

Este livro quer nos ajudar a praticar a caridade no dia a
dia, vivificando, com a luz e o calor de Cristo, a aparente
monotonia do lar, do trabalho, dos contatos humanos, das
ocupações habituais. Aspectos fundamentais da caridade,
como a compreensão, o perdão, a paciência, a gratidão e
o otimismo, são contemplados nesta obra como caminhos
para tornar a vida dos que nos rodeiam cada vez melhor e
mais amável.

Com o objetivo de fazer com que a doutrina sagrada e a
piedade estejam intimamente unidas, Garrigou-Lagrange
apresenta a teologia como caminho para a contemplação.
“Esforçamo-nos – diz ele – por expor a doutrina da Igreja
sobre o Verbo encarnado segundo São Tomás de Aquino,
em termos acessíveis a todos, (...) para que vejamos, como
que iluminada do alto, a nossa própria vida espiritual”.

TRÊS IDADES DA VIDA INTERIOR, AS
Reginald Garrigou-Lagrange | 14,5 x 21,5 cm | 592 pp. (tomo I), 864 pp. (tomo II)

A vida à qual o cristão é chamado a viver encontra-se como
que escondida no homem, como um grão de mostarda.
Poucos clássicos de espiritualidade expõem tais passos de
crescimento com tamanha lucidez, como o faz Garrigou-Lagrange em “As três idades da vida interior”, sua obra-prima.
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RAUL PLUS
(Autor)

DEUS EM NÓS: PRÁTICA DA INTIMIDADE COM DEUS
Raul Plus | 14 x 21 cm | 186 pp.

Raul Plus nos convida a enxergar a presença de Deus em
nossa alma e a refletir sobre o rompimento da nossa relação com Deus devido ao pecado mortal. Afinal, é por meio
da prática da intimidade com Deus que podemos experimentar a atuação da graça em nós e a relação com a Santíssima Trindade.
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PAZ INTERIOR, A
Raul Plus | 14 x 21 cm | 132 pp.

Numa época em que tantas almas parecem esmagadas
pela vida, ou perderam a serenidade por se haverem exageradamente debruçado sobre si mesmas, poderão fazer
bem algumas palavras sobre a paz interior. Este livro procura
dizer o que é a paz, de onde ela vem e o que mais habitualmente concorre para a perturbar.

REPARAÇÃO, A: CRUCIFICADOS COM CRISTO
Raul Plus | 14 x 21 cm | 126 pp.

DIREÇÃO SEGUNDO OS MESTRES ESPIRITUAIS, A
Raul Plus | 14 x 21 cm | 128 pp.

Raul Plus discorre sobre o tema da direção espiritual, apontando os seus benefícios, alcance e limites, com prudentes
orientações para os que a buscam.

Reparar significa restaurar algo que foi perdido, compensar algo que foi perdido ou expiar uma culpa. Cristo veio
ao mundo para reparar, para restaurar a obra divina que
o pecado tinha devastado. E nós, associados à sua missão
em virtude da unidade do Corpo Místico, estamos também associados à sua Paixão. Se o chefe é imolado, todos
os membros devem também ser hóstias vivas.

SIMPLICIDADE
Raul Plus | 14 x 21 cm | 80 pp.

EM CRISTO JESUS
Raul Plus | 14 x 21 cm | 250 pp.

Ser outro Cristo, estar nEle, ser o próprio Cristo: esse é o fundamento da vida espiritual e é o ponto de onde devemos
partir para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus. Raul
Plus desenvolve desde a origem, o modo, as exigências, as
consequências e até a finalidade desta incorporação, de
forma a ajudar o leitor a levar uma vida plena em Cristo.

Apoiado no Evangelho e na vida de homens e mulheres
de Deus, o autor destas páginas traça o caminho seguro
capaz de desembaraçar mesmo as almas mais complicadas: o caminho da simplicidade que Jesus louvava, que dá
paz interior e verdadeira alegria a todos que o procuram
seguir, não importando as circunstâncias e os problemas
que tenham de enfrentar.

VIRTUDES RARAS
Raul Plus | 14 x 21 cm | 112 pp.

Raul Plus elenca virtudes como a gratidão, o espírito de
recolhimento, a arte de aproveitar o tempo, a discrição, a
coragem diante da vida e a magnanimidade perante o sofrimento, o amor da reparação, a piedade para com os doentes
e o espírito apostólico até à doação de nós próprios.
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J. SCHIJVERS
(Autor)

ALMAS CONFIANTES
José Schrijvers | 14 x 21 cm | 192 pp.

A confiança plena em Deus e na sua graça santificante produz muitos frutos nas almas que se abandonam a Ele. Por
isto, o autor aconselha-nos nestas páginas a seguir um caminho de abandono nas mãos de Deus Pai, com a ajuda da
sua Santíssima Mãe.
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DOM DE SI, O
José Schrijvers | 14 x 21 cm | 152 pp.

O dom de si é o fiat — faça-se — contínuo no decorrer de
todos os acontecimentos, de todas as vicissitudes, de todas
as variações exteriores e interiores, é a aquiescência simples
e filial a todas as vontades do Pai celeste, o abandono completo a todos os desígnios da Providência.

JESUS ENTRE NÓS
José Schrijvers | 14 x 21 cm | 88

BOA VONTADE, A
José Schrijvers | 14 x 21 cm | 92 pp.

Para santificar-se, a alma precisa apenas de boa vontade.
A boa vontade entrega o homem totalmente a Deus por
um ato muito simples de amor: abandona o passado à Sua
misericórdia, confia o futuro à Sua bondade e conserva para
si apenas o presente, para santificá-lo. Seu ato é um simples movimento do coração que se entrega por completo.

Esta obra discorre sobre a presença de Jesus Cristo no
mundo e em nossos corações, desde o princípio dos tempos, quando Deus preparava o povo de Israel para acolher
o Messias, até sua consumação, quando os santos de Deus
viverão com Ele para sempre.

PAI NOSSO, QUE ESTAIS NOS CÉUS
José Schrijvers | 14 x 21 cm | 236 pp.

DIVINO AMIGO
José Schrijvers | 14 x 21 cm | 182 pp.

Buscando afastar-nos de preocupações e aproximar-nos
de Cristo, esta obra traz profundas meditações, preparadas
para dez dias de retiro. O leitor encontrará aqui conselhos
práticos para crescer no Amor de Deus, no conhecimento
e na identificação com Cristo, o Divino Amigo.

Através da oração que o Senhor nos ensinou, o autor percorre o caminho de regresso à casa do Pai, mostrando benefícios que a toda hora Ele concede aos que se empenham
no cumprimento da sua santa vontade.
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SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO
(Autor)

ENCARNAÇÃO, NASCIMENTO E INFÂNCIA DE JESUS CRISTO
Santo Afonso Maria de Ligório | 14 x 21 cm | 372 pp.

Santo Afonso Maria de Ligório oferece-nos três conjuntos de
meditações para aprofundarmos o sentido do mistério da
Encarnação: uma novena de Natal, um conjunto de meditações para cada dia do Advento e treze relatos de aparições do Menino Jesus.

SELVA, A: SOBRE A DIGNIDADE E OS DEVERES DO SACERDOTE
Santo Afonso Maria de Ligório | 14 x 21 cm | 332 pp.

Este livro é a obra clássica da formação e santificação do
clero. Escrita quando o santo autor tinha a idade de 64 anos,
é fruto de suas investigações e estudos, de cerca de quarenta anos, tanto para regular a sua própria conduta, como
para dirigir os retiros eclesiásticos.

MÁXIMAS ETERNAS
Santo Afonso Maria de Ligório | 14 x 21 cm | 364 pp.

Composto de trinta e seis considerações, Santo Afonso oferece uma ampla e profunda meditação sobre as verdades
eternas relacionadas à morte: os Novíssimos.

PAIXÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, A
Santo Afonso Maria de Ligório | 14 x 21 cm | 346 pp.

“O amor de Cristo nos constrange”, diz São Paulo. Como
observa Santo Afonso, não há exercício mais próprio para se
alcançar o perfeito amor do que meditar frequentemente
na Paixão de Cristo. Com as diversas meditações reunidas
neste livro, autor nos põe diante de Cristo sofredor, e nos faz
acompanhar, com a sua análise pungente, cada uma das
suas dores, a crueldade de cada momento.
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