C ATÁ L O G O ․2017
[ cultor de livros ]

Apresentação
“Onde encontrar um bom livro?” É essa a questão
que todo bom leitor se faz diante da grande variedade de
obras que são publicadas ano após ano.
O Cultor de Livros foi criado com a intenção de responder a essa pergunta, trazendo de volta para as prateleiras clássicos que há tempos deixaram de figurar nos catálogos das editoras, mas que continuam a fazer parte das
estantes do leitor culto.
Hoje, após nove anos de trabalho, continuamos a difundir obras de valor permanente, e ampliamos nossa
gama de publicações com autores inéditos e promissores.
Em nosso catálogo, apresentamos todas as obras já
editadas e publicadas pelo Cultor de Livros. Nossas
publicações tratam de temas variados, como filosofia,
história, teologia, biografias, espiritualidade e outros.
No modelo digital do catálogo, é possível acessar a loja
virtual clicando na imagem do livro.
Desejamos que este material facilite o acesso do leitor
aos conteúdos de nossa editora.
Uma boa leitura!
Equipe Cultor de Livros.
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A ALMA DE TODO APOSTOLADO
J. B. Chautard
14 x 21 cm | 286 páginas | ISBN: 978-85-62219-80-1
Espiritualidade

O cristão não é bom cristão se não tiver uma presença
ativa no meio dos homens. A vida de um cristão não tem
sentido se não cumpre o mandato de Cristo, de aproximar
outros homens de Deus. No entanto, o autor mostra nesta
obra que o apostolado de nada adianta quando se descuida da própria alma. Segundo Paulo VI, “o apostolado é
um fenômeno de exuberância espiritual e pessoal... Não
pode ser verdadeiro apóstolo quem não tem uma vida interior profunda e ardente”.

A ALMA RELIGIOSA
Giovanni Pietro Pinamonti
14 x 21 cm | 256 páginas | ISBN: 978-85-5638-063-0
Espiritualidade

Este livro, um clássico do Padre Pinamonti, escrito no
fim do século XVII, 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. Para isso,
o padre jesuíta passa por temas como a fé, as virtudes,
os Novíssimos (morte, juízo, Céu e inferno), a Eucaristia, passagens da vida de Cristo, práticas de piedade e a
devoção a Nossa Senhora. É um verdadeiro processo de
conversão, mesmo para as almas mais fervorosas.
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ALMAS CONFIANTES
José Schrijvers
14 x 21 cm | 192 páginas | ISBN: 978-85-62219-11-5
Espiritualidade

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. No entanto, o amor perfeito a
Deus, que torna todas as nossas ações agradáveis aos seus
olhos, só é alcançado por meio de uma confiança humilde e filial. Só recebe esse amor, que é um dom, quem se
desprende de todas as criaturas para se aproximar da sua
fonte: Deus, o próprio Amor.

AMOR E RESPONSABILIDADE
Karol Wojtyla
14 x 21 cm | 294 páginas | ISBN: 978-85-5638-045-6
Família

“Age de tal modo que nunca trates outra pessoa simplesmente como um meio, mas sempre também como o f im da
tua ação”. Nestas palavras de Immanuel Kant se resume
toda a argumentação deste livro, em que 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.
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AMOR, PAZ E ALEGRIA
André Prévot
12,5 x 19 cm | 272 páginas | ISBN: 978-85-62219-02-3
Espiritualidade

“Amor, paz e alegria” é para o nosso tempo uma necessidade. Falta ao mundo o verdadeiro amor: por isso, falta a
verdadeira paz e alegria, a genuína felicidade. Este livrinho
abre a fonte do mais puro amor, derramando sobre quem o
cultiva uma verdadeira paz e alegria. Ao percorrer as páginas desta obra, o leitor contemplará as maravilhas do amor
divino, humanizado em Nosso Senhor. O objetivo do autor
é encher os leitores de amor, paz e alegria, mediante um
mês de devoção ao Sagrado Coração de Jesus, através das
encantadoras revelações de Santa Gertrudes.

AOS MEUS SEMINARISTAS
D. J. Mercier
14 x 21 cm | 177 páginas | ISBN: 978-85-62219-63-4
Espiritualidade

“Haverá, sem dúvida, quem, aplicando às coisas divinas
a curta medida das coisas humanas, procure perscrutar
os nossos pensamentos íntimos e torcê-los às suas vistas
terrenas e aos seus interesses de partido. Para cortar com
essas vãs tentativas, em toda verdade afirmamos que não
queremos ser outra coisa senão o ministro de Deus que
nos revestiu da sua autoridade”. Com estas palavras tomadas de Pio X, o Cardeal Mercier inaugura uma série
de palestras que daria aos seus alunos do Seminário de
Malines. Esta obra reúne as diversas conferências realizadas nesta ocasião.
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APARECIDA – DEVOÇÃO MARIANA E
A IMAGEM PADROEIRA DO BRASIL

José Cordeiro, João Rangel Marcelo, Denílson
Luís dos Santos Moreira
16 x 23 cm | 256 páginas | ISBN: 978-85-9086-020-4
Ensaio

“Maria é a verdadeira salvaguarda da fé; em cada crise, a
Igreja reúne-se à volta dela”. João Paulo II caracterizou
com estas palavras a Mãe de Deus, a figura de dedicação, da mãe que ampara, protege, e para quem, no íntimo
do coração, o devoto faz o seu pedido e o agradecimento
mais sincero. Conhecer a história da imagem de Nossa
Senhora Aparecida é ver o retrato dos principais episódios do Brasil e de seu povo que a ela roga em momentos
de incerteza. Esta obra oferece um texto definitivo sobre
a Padroeira do Brasil, apoiado em ampla pesquisa e com
muitas fotos ilustrativas.

A ARTE DE APROVEITAR AS
PRÓPRIAS FALTAS

Joseph Tissot

14 x 21 cm | 144 páginas | ISBN: 978-85-62219-93-1
Espiritualidade

Neste livro, o autor utiliza inúmeros conselhos de São Francisco de Sales, dirigidos não apenas às almas fervorosas mas
principalmente àquelas que frequentemente cometem faltas
e por isso acabam por cair num desânimo paralisador. São
Francisco de Sales nos previne contra este grande perigo:
“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”. É por isso que o próprio Tissot dirá que “todo
aquele que depois de cometer uma falta meditar sobre algumas linhas desta obra encontrará, com a ajuda do Senhor, a
graça para tornar a levantar-se”.
8
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BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM FOME
Richard Gräf
14 x 21 cm | 128 páginas | ISBN: 978-85-62219-32-0
Espiritualidade

O autor procura, nesta obra, dar à pergunta “Que devo
fazer para me salvar?” (At 16,30) uma resposta simples.
O leitor verá abrir-se diante de seus olhos um caminho
acessível e compreensível a todos. 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).

BERNADETTE SOUBIROUS
FrancisTrochu
14 x 21 cm | 672 páginas | ISBN: 978-85-5638-041-8
Biografia

“Bernadette veio ao mundo durante o rude inverno pirenaico. Louise teve, pois, de fazer a sua aprendizagem de jovem mãe ao canto do lar, onde crepitavam os gravetos apanhados nas margens do Lapaca, abundantes salgueiros”.
A vida desta grande santa e mística de Lourdes é narrada
nesta obra, uma de suas biografias mais completas, 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.
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A BOA EDUCAÇÃO
Tihamer Toth
14 x 21 cm | 288 páginas | ISBN: 978-85-62219-38-2
Ensaio

A presença ou a ausência de uma boa educação é revelada
constantemente pelo modo de andar, de se sentar, pela
conversa, gestos, olhar ou modo de rir. Mas a observância dessas conveniências ainda não indica, por si só, uma
educação perfeita. Sem a participação da alma, tudo isso
é mero verniz. A verdadeira cortesia só brota de um caráter puro e de um coração cheio de bondade. Esta obra é
um roteiro, repleto de conselhos práticos, para a formação
pessoal do jovem.

A BOA VONTADE
José Schrijvers
14 x 21 cm | 92 páginas | ISBN: 978-85-62219-64-1
Espiritualidade

Para santificar-se, a alma precisa apenas de boa vontade.
Guardá-la e desenvolvê-la sem cessar, tal deve ser o fim
constante e único da sua vida. 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.
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CATECISMO DA SANTA MISSA
Paulo Monteiro Ramalho
14 x 21 cm | 64 páginas | ISBN: 978-85-62219-47-4
Espiritualidade

Este livrinho é 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.

CATECISMO DOS PEQUENINOS
Emmanuel André
14 x 21 cm | 84 páginas | ISBN: 978-85-5638-022-7
Doutrina

“Deixai vir a mim os pequeninos” (Mt 19, 14), diz o
Senhor. Agrada a Deus que as crianças estejam sempre próximas Dele, 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.
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COLEÇÃO CATECUMENAL – CÂNTICO DOS
CÂNTICOS, RESSONÂNCIAS BÍBLICAS

Emiliano Jiménez Hernández

14 x 21 cm | 274 páginas | ISBN: 978-85-5638-002-9
Espiritualidade

O Cântico dos Cânticos, considerado por muitos o mais
belo dos livros sagrados, é um canto sublime ao amor. Baseado em Orígenes, Emiliano Jiménez Hernández percorre trecho por trecho do livro, para tornar evidente a
relação entre a sacralidade do amor humano e sua participação no amor de Cristo por sua esposa, a Igreja. “Não se
trata”, diz o autor, “de explicar intelectualmente o Cântico
dos Cânticos, mas de dizê-lo em nome próprio. Cristo
veio salvar a Igreja com seu amor, tornando-a capaz de
amar, também ela, com amor pleno”.

COLEÇÃO CATECUMENAL – O CREDO,
SÍMBOLO DA FÉ DA IGREJA

Emiliano Jiménez Hernández

14 x 21 cm | 320 páginas | ISBN: 978-85-5638-005-0
Doutrina

Estas páginas nos mostram como o Credo, compêndio
das principais verdades da fé da Igreja, não é “um conhecimento abstrato e sim da experiência do mistério de
Deus revelado na criação, manifestado na salvação histórica de Jesus Cristo e comunicado – atualizado e interiorizado – na Igreja pelo Espírito Santo”. Por isso, o Credo
apostólico não é um mero recitar de palavras, mas uma
adesão pessoal à própria realidade daquilo em que se crê.
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COLEÇÃO CATECUMENAL –
FIGURAS BÍBLICAS

Emiliano Jiménez Hernández

14 x 21 cm | 252 páginas | ISBN: 978-85-5638-003-6
Espiritualidade

Esta obra apresenta as principais personagens da Sagrada
Escritura, evidenciando, através delas, a atuação de Deus
na história do homem. As personagens bíblicas são um
espelho do homem e de todas as épocas e prefiguram a
vinda do Messias. Em Adão, por exemplo, pai de uma
multidão de povos, se oculta o Perfeito Deus e Perfeito
Homem, o primeiro de uma multidão de homens novos.
Em Moisés, chefe dos israelitas, Cristo é figurado como
o Redentor, que conduz o Povo na passagem da morte à
Vida. Em Davi, encontramos a realeza de Nosso Senhor.
E em Maria, o Verbo divino se fez carne: Aquele que
havia sido anunciado pelos profetas se encarnou e viveu
entre os homens, para sua salvação.

COLEÇÃO CATECUMENAL – PAI NOSSO:
FÉ, ORAÇÃO E VIDA

Emiliano Jiménez Hernández

14 x 21 cm | 238 páginas | ISBN: 978-85-5638-004-3
Espiritualidade

Ao contrário do que muitos pensam, o Deus cristão não é
um Deus impessoal, distante, abstrato, mas sim um Deus
que é Pai, que nos revelou a sua intimidade ao enviar o seu
Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-nos, assim,
participantes da sua filiação. Dar-se conta dessa filiação
divina é essencial em um mundo como o atual, onde o
homem sente-se órfão, em um mundo sem limites. Por
isso, o desejo íntimo de Jesus é que os homens descubram
a Deus como Pai: que eles conheçam a ti, ó Pai ( Jo 17, 3).
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O COMBATE ESPIRITUAL
Lorenzo Scupoli
14 x 21 cm | 184 páginas | ISBN: 978-85-62219-12-2
Espiritualidade

Nesta obra, o autor faz-nos ver que os exercícios de piedade, as orações, missas, penitências ou comunhões, embora
necessários, são apenas os meios para se atingir a perfeição cristã. É preciso acompanhar todas estas práticas do
conhecimento da bondade e grandeza de Deus; da nossa
renúncia (Lc 9,23) e do conhecimento da inclinação a
toda espécie de mal; do amor a Deus e submissão não só
a Ele, mas a toda a criatura por causa dele; da renúncia
total à nossa vontade, da total resignação à Providência e
do fazer tudo pela glória de Deus e pelo puro desejo de
agradá-lo.

COMO REZAR O ROSÁRIO
8,5 x 12 cm | 40 páginas | ISBN: 978-85-5638-050-0
Espiritualidade

Diz a tradição que a própria Virgem Maria recomendou
a recitação do Rosário a São Domingos, em 1206. Nessa
ocasião, disse-lhe que isto seria a arma mais poderosa
para o crescimento na fé. Desde então, a recitação do
Santo Rosário é uma prática de piedade à qual os cristãos recorrem a todo momento. Este brevíssimo manual
ajuda a rezar cada uma das quatro partes do Rosário.
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A CONQUISTA DAS VIRTUDES
Francisco Faus
14 x 21 cm | 208 páginas | ISBN: 978-85-62219-51-1
Espiritualidade

Redescobrir o valor das virtudes, saber compreendê-las e
colocá-las em prática, examinar a própria vida, descobrir
raízes ocultas de muitas deficiências e encontrar roteiros
de superação: eis o que esta obra propõe ao leitor, tendo sempre em vista a ética natural e a doutrina cristã. O
leitor descobre, através destas páginas, muitas vezes com
surpresa, a importância das virtudes humanas, para muitos ignorada, e a necessidade de cultivá-las, se quisermos
forjar o caráter e dar consistência humana e cristã ao que
somos e ao que fazemos.

A CONTRIÇÃO PERFEITA – UMA CHAVE DE
OURO DO CÉU

J. de Driesch

11 x 17 cm | 64 páginas | ISBN: 978-85-62219-59-7
Espiritualidade

A contrição é um dor da alma pelos pecados cometidos,
e a sua essência está na vontade de afastar-se do pecado e
converter-se para Deus. Mas o nosso arrependimento nem
sempre é perfeito, pois deriva muitas vezes não do amor
a Deus, mas do temor. A verdadeira e perfeita contrição
tem origem não tanto na dor orgulhosa por nossas fraquezas, mas em um amor repleto de gratidão a Deus, “que nos
amou primeiro” (1 Jo 4,19), e no reconhecimento de que
temos retribuído muito mal, com a ingratidão de nossos
pecados, a esse amor tão grande por nós. Por isto, estas
poucas páginas indicam-nos o caminho para a contrição
perfeita, a legítima chave para o Céu.
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A COR DO TRIGO
Elisa Hulshof
14 x 21 cm | 224 páginas | ISBN: 978-85-62219-37-5
Literatura

O livro apresenta 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.

O CORPO MÍSTICO
Eugene Boylan
14 x 21 cm | 94 páginas | ISBN: 978-85-62219-85-6
Espiritualidade

“Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo
não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na
videira. Assim também vós: não podeis tampouco dar
fruto, se não permanecerdes em mim” ( Jo 15, 4). 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.
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A CRIANÇA PEQUENA E O BRINCAR
Vários autores
14 x 21 cm | 168 páginas | ISBN: 978-85-62219-26-9
Ensaio

Este livro traz a mensagem de uma convivência harmoniosa
entre crianças pequenas e sua família. As autoras são especialistas no desenvolvimento infantil na primeira infância, em
educação especial, incluindo aquelas com vulnerabilidade
social ou com severa deficiência visual. Trata-se, pois, de um
chamado humanitário aos profissionais da saúde, incluindo
os arquitetos para a construção de moradias e os empresários
de fábricas de brinquedos, para se integrarem ao movimento
da Educação Inclusiva.

CRÔNICAS DE GUSTAVO CORÇÃO
Gustavo Corção, Marta Braga (org.)
14 x 21 cm | 176 páginas | ISBN: 978-85-62219-22-1
Ensaio

Espalhadas por uma dezena de jornais, as crônicas de
Corção – que não eram meramente interessantes ou opinativas, mas verdadeiras aulas condensadas – tornaram-no
conhecido em todo o Brasil e constituíram o seu lado mais
familiar ao público. Este livro reúne trechos retirados das
centenas de textos que Corção escreveu ao grande público
de modo a deixar o seu próprio autor falar.

Catálogo Cultor de Livros 2017

17

O CRUCIFIXO – UM REMÉDIO PARA TODOS
OS MALES
9 x 12 cm | 16 páginas | ISBN: 978-85-5638-051-7
Espiritualidade

Não há nada que conforte mais um cristão atribulado do
que a contemplação do mistério da Cruz de Cristo: fonte
de paz, de amor e salvação. “Cada um de nós – diz Bento
XVI – pode dizer sem medo de errar: Cristo amou-me e
entregou-se por mim”. O texto deste livrinho, acompanhado de um crucifixo e inspirado no formato de uma
bula de remédio, apresenta todos os efeitos humanos e
sobrenaturais que nos traz o uso do crucifixo, cujo “princípio ativo” é o Amor de Deus pelos homens.

O CURA D’ARS
Francis Trochu
14 x 21 cm | 655 páginas | ISBN: 978-85-5638-025-8
Biografia

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.
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DA DEVOÇÃO AO PAPA – O VIGÁRIO
DE CRISTO NA TERRA

Frederick William Faber

11 x 16,5 cm | 54 páginas | ISBN: 978-85-5638-014-2
Espiritualidade

Este pequeno livro 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. Ao mostrar-nos como essa devoção é parte essencial da piedade cristã, ele quer suscitar em
cada um dos fiéis da Igreja não apenas respeito e amor filial
ao Santo Padre, mas também uma verdadeira devoção.

DA EUCARISTIA À SANTÍSSIMA TRINDADE
M. Vicente Bernadot
14 x 21 cm | 96 páginas | ISBN: 978-85-62219-17-7
Espiritualidade

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. É necessário, pois,
que estejamos sempre vigilantes. 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.

Catálogo Cultor de Livros 2017

19

O DECENÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
Francisca Javiera del Valle
14 x 21 cm | 96 páginas | ISBN: 978-85-62219-34-4
Espiritualidade

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. Por estas páginas, caminho seguro e
direto, o leitor poderá aprofundar-se na vida íntima das
Divinas Pessoas, e por Seu Amor ser conquistado.

DEUS E O SENTIDO DA VIDA
Rafael Llano Cifuentes
14 x 21 cm | 480 páginas | ISBN: 978-85-5638-023-4
Espiritualidade

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. “Deixaremos
falar vozes muito diferentes pela sua nacionalidade, época
e circunstâncias geográficas e culturais. E nos alegraremos ao compreender que as suas opiniões, perplexidades
e afãs, alegrias e penas, são também as nossas”.
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DIÁLOGO SOBRE O SACERDÓCIO
Leo Trese
14 x 21 cm | 146 páginas | ISBN: 978-85-62219-62-7
Espiritualidade

O sacerdote carrega consigo os seus talentos naturais e
suas características pessoais, e é preciso que se reconheça
tal como é, pois nem as qualidades nem os defeitos importam, contanto que Deus possa levar a cabo, por seu
intermédio, a obra que se propõe. Nos breves capítulos
deste livro, o sacerdote 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.

AS DIFICULDADES DA ORAÇÃO
Eugene Boylan
14 x 21 cm | 160 páginas | ISBN: 978-85-62219-21-4
Espiritualidade

A intenção deste livro é ensinar a oração, “a única coisa
necessária” (cf. Lc 10,42). 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.
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A DIREÇÃO SEGUNDO OS
MESTRES ESPIRITUAIS

Raul Plus

14 x 21 cm | 128 páginas | ISBN: 978-85-62219-84-9
Espiritualidade

Estamos muito perto de nós para nos vermos bem. São
Francisco de Sales, excelente diretor espiritual, falava de
almas que conhecia bem, e de uma que não conhecia: a
sua. Quantas ilusões pessoais nos enganam, que não nos
enganariam se as víssemos em outrem! Nisso se manifesta
a importância da direção. Nesta obra, Raul Plus discorre sobre o tema, apontando os benefícios, o alcance e os
limites da direção espiritual, com prudentes orientações
para os que a buscam.

A DIVINIZAÇÃO DO SOFRIMENTO
Adolphe Tanquerey
14 x 21 cm | 170 páginas | ISBN: 978-85-62219-76-4
Espiritualidade

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.
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DIVINO AMIGO
José Schrijvers
14 x 21 cm | 182 páginas | ISBN: 978-85-62219-44-3
Espiritualidade

“Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e toda
a tua alma e de toda a tua mente. É o maior e o primeiro
mandamento” (Dt 6,5). Assim nos ensinou Jesus, e assim os apóstolos anunciaram a todos os povos. 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.

DIVO BARSOTTI – SACERDOTE,
MÍSTICO, PAI

Serafino Tognetti

14 x 21 cm | 432 páginas | ISBN: 978-85-62219-33-7
Biografia

Divo Barsotti, que “dá à espiritualidade cristã um esplendor inaudito”, segundo Von Balthasar, une de maneira admirável o mundo da mística e o da teologia como há anos
não se via, graças à sua originalíssima intuição espiritual.
Este livro é uma introdução geral à vida e à doutrina do
Padre Barsotti. Quem nunca se aproximou do sacerdote
florentino, ou só o fez esporadicamente, encontra aqui um
ponto de partida para iniciar uma viagem fascinante.
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DIZER SIM A DEUS NÃO À MEDIOCRIDADE

Leo Trese

14 x 21 cm | 138 páginas | ISBN: 978-85-62219-69-6
Espiritualidade

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. Para Deus, o benefício
mais precioso da santidade é a íntima união com Ele de
uma alma que O ama com um amor total.

O DOGMA E A VIDA INTERIOR
Adolphe Tanquerey
14 x 21 cm | 254 páginas | ISBN: 978-85-62219-46-7
Espiritualidade

O conhecimento dos dogmas está longe de ser uma realidade estática e meramente teórica. A vida interior tem
a sua última razão de ser na encarnação do Verbo e na
doutrina do Corpo Místico, do qual derivam o sacerdócio
de Cristo e a participação da humanidade no sacrifício
do Calvário. Estas páginas reúnem uma série de reflexões
que buscam mostrar que a vida de piedade pode e deve
alimentar-se de verdades fundamentais da fé, como a encarnação do Verbo de Deus, a maternidade e a meditação
de Nossa Senhora e a revelação do Calvário no Sacrifício
do Altar.
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O DOM DE SI
José Schrijvers
14 x 21 cm | 152 páginas | ISBN: 978-85-62219-30-6
Espiritualidade

Dar-se a Deus é entregar-lhe corpo e alma, abandonar a
Ele todas as capacidades, aspirações e sentimentos, desejos e temores, esperanças e planos de futuro, reservando
apenas o cuidado de O amar. 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.

O DOM DO PENTECOSTES
Maurício Meschler
14 x 21 cm | 466 páginas | ISBN: 978-85-5638-062-3
Espiritualidade

O Espírito Santo é muito conhecido para que se possa
não falar nEle, e é muito pouco conhecido para que se
possa falar nEle. Podemos sentir o suave e doce impulso, ver as maravilhas que opera, mas ninguém sabe de
onde veio e para onde vai. Mesmo quando age em nós,
sua ação encerra-se no segredo e no silêncio da alma. O
Espírito Santo 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.
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A DOR
Monsenhor Bougaud
14 x 21 cm | 126 páginas | ISBN: 978-85-62219-50-4
Espiritualidade

Há um mistério profundo no sofrimento. Jesus, pelo seu
sofrimento, transformou o mistério de dor e angústia,
que é como que “o pão nosso de cada dia”, no mistério
de salvação, e na matéria prima através da qual muitos
mudaram radicalmente de vida. 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.

OS DOZE GRAUS DO SILÊNCIO
Vários autores
11 x 16,5 cm | 52 páginas | ISBN: 978-85-62219-56-6
Espiritualidade

O silêncio é um grande meio para nos tornarmos almas
de oração, e para tratarmos continuamente com Deus.
É uma guarda da inocência, defesa contra as tentações
e fonte da oração. No silêncio, conserva-se a devoção, e
nele os bons pensamentos povoam o nosso espírito. Este
livro reúne, além dos doze graus do silêncio, que são como
passos para silenciar a alma, várias considerações sobre o
assunto, sobre o Silêncio de Maria, e o Silêncio de José.
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ELE E EU
Gabrielle Bossis
14 x 21 cm | 590 páginas | ISBN: 978-85-5638-049-4
Espiritualidade

Este envolvente livro – trazido na sua versão completa e
com tradução inédita – 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. Nada de
aparições nem de audições externas, são palavras que se
produzem para além dos sentidos, interiormente. Assim
a autora faz o leitor participar da experiência única que
é a de dialogar com o Senhor em meio às situações mais
corriqueiras do dia-a-dia.

ENCARNAÇÃO, NASCIMENTO E INFÂNCIA
DE JESUS CRISTO

Santo Afonso Maria de Ligório

14 x 21 cm | 372 páginas | ISBN: 978-85-5638-040-1
Espiritualidade

A loucura do homem, ao pecar contra seu Criador, foi
absorvida pela loucura de Deus, ao fazer-se homem para
salvá-lo. A Encarnação do Verbo, Deus que se fez carne
para a salvação do mundo, é uma verdade que, por mais
que meditemos e consideremos, nunca chegamos a esgotar. Porém, sua consideração é tarefa imperativa para o
cristão que ambicione tratar e identificar-se com Cristo.
Para isso, Santo Afonso Maria de Ligório oferece-nos
três conjuntos de meditações para aprofundarmos o sentido desse mistério: uma novena de Natal, um conjunto
de meditações para cada dia do Advento e treze relatos de
aparições do Menino Jesus.
Catálogo Cultor de Livros 2017
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ENTRAREI NO ALTAR DE DEUS (VOL. 1)
SANTA MISSA E LITURGIA DAS HORAS

Michel Pagiossi Silva

14 x 21 cm | 382 páginas | ISBN: 978-85-62219-75-7
Liturgia

Esta obra 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. Neste
trabalho, o autor demonstrou a preocupação de manter
não só absoluta fidelidade à Santa Madre Igreja, como
também de sublinhar o lado estético, reflexo da Beleza
incriada que é Deus.

ENTRAREI NO ALTAR DE DEUS (VOL. 2)
CELEBRAÇÕES DO TEMPO LITÚRGICO

Michel Pagiossi Silva

14 x 21 cm | 290 páginas | ISBN: 978-85-5638-007-4
Liturgia

Depois de ter tratado, no primeiro volume, sobre o cerimonial para a Santa Missa e a Liturgia das Horas, Michel
Pagiossi Silva lança agora o segundo volume da série Entrarei no Altar de Deus, no qual trata do Ano Litúrgico em
seus diversos aspectos. Nele, 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. O conhecimento de
tais dados contribui muito para a compreensão do espírito
da liturgia.
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O ESCAPULÁRIO DO CARMO
8 x 10,5 cm | 32 páginas | ISBN: 978-85-5638-052-4
Espiritualidade

O escapulário é uma das mais tradicionais e difundidas
maneiras de demonstrar carinho por Nossa Senhora. Ele
consiste em duas peças retangulares de tecido, unidas por
duas fitas ou cordões levados sobre os ombros, em latim
scapula, de onde vem a origem do nome. Este folheto,
acompanhado por um escapulário, conta a origem desta
devoção e traz em apêndices o ritual de benção e imposição do escapulário e algumas orações habituais, para que
todos possam tirar maior proveito desta devoção.

ESCOLA DA PERFEIÇÃO CRISTÃ
Edouard Saint-Omer
14 x 21 cm | 824 páginas | ISBN: 978-85-5638-048-7
Espiritualidade

“Que adianta ao homem ganhar o mundo se vier a perder
a sua alma?”. As fortes paixões do homem e as seduções
dos bens do mundo obscurecem a sua razão, e ele julga
poder encontrar já neste mundo a sua pátria e sua felicidade completa. Mas 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.
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ESCRITOS ESPIRITUAIS
São Boaventura
14 x 21 cm | 190 páginas | ISBN: 978-85-62219-91-7
Espiritualidade

“Não é a ciência que conduz a Deus, mas o amor”: o grande mistério de São Boaventura foi reconhecer humildemente essa verdade, que aprendera em Santo Agostinho e
vira realizada na vida de São Francisco de Assis. Mesmo
amando com ardor a Filosofia e a Teologia, sabia que o
verdadeiro caminho para Deus está na humildade e na
simplicidade. Nestas páginas, o leitor poderá ter contato
com algumas das extraordinárias obras deste ilustre Doutor franciscano.

A ESPIRITUALIDADE DE SANTA TERESA
MARGARIDA DO CORAÇÃO DE JESUS

Gabriel de Santa Maria Madalena

14 x 21 cm | 468 páginas | ISBN: 978-85-62219-55-9
Biografia

A essência da perfeição espiritual se acha toda na caridade. E a vida de Santa Teresa Margarida não foi senão
uma realização desta verdade. Esta grande santa foi, de
modo eminentíssimo, uma alma de amor, atingindo os
mais altos cumes da vida de união com Deus. 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.

30

Catálogo Cultor de Livros 2017

A EUCARISTIA, PÃO DE VIDA ETERNA
Raffaello Martinelli
17 x 24 cm | 272 páginas | ISBN: 978-85-62219-07-8
Doutrina

Esta obra, 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, o cume da vida da
Igreja, porque é nela que Cristo associa a sua Igreja e todos
os seus membros ao seu próprio sacrifício de louvor e ação
de graças, oferecido ao Pai de uma vez por todas sobre a
Cruz: através deste sacrifício, Ele difunde as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja.

EXCELÊNCIAS DA SANTA MISSA
São Leonardo de Porto-Maurício
14 x 21 cm | 100 páginas | ISBN: 978-85-62219-92-4
Espiritualidade

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,
um tesouro muito pouco conhecido. Este livro procura,
por isso, colocá-lo ao alcance de todos.
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EXCLAMAÇÕES
Santa Teresa de Jesus
12 x 18 cm | 72 páginas | ISBN: 978-85-62219-77-1
Espiritualidade

Esta edição, publicada em comemoração dos 500 anos do
nascimento de Santa Teresa de Jesus, oferece a obra Exclamações, em conjunto com quinze cartões. A obra, escrita
pela santa aos cinquenta e quatro anos, está repleta da juventude que se percebe em uma alma que ama a Deus. O
livro traz o fac-símile da edição em castelhano da época
da santa, e a sua tradução por Madre Maria José de Jesus.
Os quinze cartões, coloridos com pinturas e textos que se
relacionam com a vida santa, trazem no verso trechos em
que Santa Teresa se refere ao episódio retratado.

FAMÍLIA EM CONTOS – “OS LARLETOS”
Ariovaldo Esteves Roggerio
14 x 21 cm | 280 páginas | ISBN: 978-85-62219-01-6
Família

Ao apresentar as divertidas histórias da família Larleto,
inspiradas na maioria dos lares brasileiros, a obra oferece a pais, professores e alunos conteúdos para o diálogo
agradável e instigante sobre temas de comportamento.
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FILOTEIA – INTRODUÇÃO À VIDA DEVOTA
São Francisco de Sales
14 x 21 cm | 304 páginas | ISBN: 978-85-5638-011-1
Espiritualidade

A vida devota consiste em buscar a graça de Deus e corresponder a ela. Esta obra dirige-se a todo aquele que
queira identificar sua vontade à vontade de Deus, sendo-Lhe agradável em tudo e buscando todos os meios para
vencer o santo combate. O Santo Doutor mostra que
esse é um caminho acessível para todo estado de vida,
profissão, classe ou circunstância, porque o chamado à
santidade é um chamado para todos.

FISIONOMIAS DE SANTOS
Ernest Hello
14 x 21 cm | 328 páginas | ISBN: 978-85-62219-54-2
Biografia

Este livro reúne 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.
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A FORÇA DA JUVENTUDE
Rafael Llano Cifuentes
14 x 21 cm | 160 páginas | ISBN: 978-85-5638-031-9
Espiritualidade

“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. Por isso, a
pergunta que o autor propõe é esta: eu possuo um grande
ideal, humano e divino? “E a atitude que tomarmos diante dessas questões determinará o grau da nossa vitalidade
juvenil ou da nossa decadência senil”.

OS GATOS NÃO TÊM SETE VIDAS
Anna Lavatelli
12 x 18 cm | 88 páginas | ISBN: 978-85-62219-27-6
Infantil

“Tudo acontece comigo!”. Alguma vez você já teve que
dizer isso? Bem, então abra este livro escrito para você.
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. A conclusão sobre o que
realmente importa é você mesmo quem deve tirar.
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GOTAS ESPARSAS DE ORAÇÃO
Miriam Mirna Mansur de Carvalho
11 x 16,5 cm | 62 páginas | ISBN: 978-85-62219-45-0
Espiritualidade

“Persevera na oração, persevera, ainda que teu esforço
pareça estéril. A oração é sempre fecunda. A oração do
cristão nunca é monólogo”, afirmava São Josemaria. Estas
páginas sugerem algumas ideias de cunho espiritual que
podem servir para alimentar a oração, o diálogo pessoal
com Deus. Não constituem um método ou um tratado
de teologia, mas reúnem alguns dos infinitos temas para
a oração, com raiz nos ensinamentos de São Josemaria.

HISTÓRIA DA SAGRADA PAIXÃO
Luis de la Palma
14 x 21 cm | 440 páginas | ISBN: 978-85-5638-056-2
Espiritualidade

Esta edição, 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 é poderosa para
afastar o homem de uma vida má e despertar os que estão
começando a sentir a dor de seus pecados. Todos os exemplos das virtudes de Cristo, os seus sermões, sua doutrina
e conselhos resplandecem em sua Paixão. Toda a verdade
encontra-se na Paixão de Cristo. Ela esconde, portanto, um
grande tesouro, e foi por esse motivo que o autor escolheu
este tema.
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O IDEAL DA ALMA FERVOROSA
Augusto Saudreau
14 x 21 cm | 336 páginas | ISBN: 978-85-5638-060-9
Espiritualidade

O fim deste trabalho 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.

IMITAÇÃO DE MARIA
Anônimo
10,5 x 15cm | 408 páginas | ISBN: 978-85-62219-74-0
Espiritualidade

“Bem-aventurados os que seguem os meus caminhos!
Bem-aventurado o homem que me escuta” (Pv 8,32-34)
na voz amiga dos exemplos que lhe deixei! Quando a
Igreja selou estas palavras nos lábios de Maria, foi para
nos exortar não só a estudar a maneira como na terra se
conduziu a Rainha dos Santos, mas também a imitar tudo
o que nela é objeto de nossa admiração. 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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JESUS CRISTO
Karl Adam
14 x 21 cm | 338 páginas | ISBN: 978-85-5638-015-9
Espiritualidade

Esta obra apresenta 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?

JESUS ENTRE NÓS
José Schrijvers
14 x 21 cm | 88 | ISBN: 978-85-62219-89-4
Espiritualidade

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. Schrijvers faz-nos ver que
Nosso Senhor busca todos os corações, para salvá-los e
para neles permanecer. Cabe ao homem dizer “sim” a tão
belo chamado.
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LITERATURA E CRISE – UMA BARCA NO
MEIO DO OCEANO

Rafael Ruiz

14 x 21 cm | 196 páginas | ISBN: 978-85-62219-96-2
Ensaio

A partir da análise das obras de J.D. Salinger, Cervantes,
Aldous Huxley, Dostoiévsky, Michael Ende, Susanna Tamaro, Shakespeare e Muriel Barbery, o livro 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. O desejo de ter uma vida
plena, de construir uma sociedade mais justa e a difícil
tarefa de encontrar a maneira mais correta de fazê-lo. Há
também um debate em torno da dor, do amor, da liberdade e da felicidade humanas. São temas recorrentes na
nossa vida que, também como uma barca no oceano, procura navegar por entre as ondas do dia a dia.

LIVRO DA CONFIANÇA
P. Thomas de Saint-Laurent
14 x 21 cm | 74 páginas | ISBN: 978-85-62219-49-8
Espiritualidade

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: uma entrega plena aos seus desígnios que
põe todas as preocupações em seu devido lugar.
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LOUIS MARTIN – INCOMPARÁVEL PAI
Robert Cadéot
14 x 21 cm | 178 páginas | ISBN: 978-85-62219-78-8
Biografia

Louis Martin, pai de Santa Teresa do Menino Jesus, foi
internado, em 1889, num local chamado “asilo de dementes”, depois de fugas, de gastos excessivos e de uso
inquietante de um revólver. Foi passar seus últimos anos
com a família. Esta catástrofe familiar foi acolhida por
ela como um dom de Deus: “a nossa grande riqueza”.
Hoje, graças aos progressos da medicina e da prevenção,
nossa vida sobre a terra é prolongada e as dores aliviada.
Mas as doenças e enfermidades continuam a nos ferir de
múltiplas formas. O testemunho de Luís Martin 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.

MADRE ALIX LE CLERC
A. de Remiremont
14 x 21 cm | 160 páginas | ISBN: 978-85-5638-026-5
Biografia

“Os santos não são teus amigos? Então passas solitário
pela terra. Se eles não te seduziram ainda, ignoras o valor da verdadeira amizade”. Este livro não pretende ser
um estudo histórico ou de erudição. É apenas fruto da
amizade: uma silhueta, um ligeiro esboço psicológico dos
traços de Madre Alix. Com o exemplo de sua vida de penitência e de caridade, compreendemos que “a vocação
de apóstolo é, no fundo, uma questão de transparência”.
Devemos renunciar ao nosso “eu” para que a luz de Deus
possa alcançar o próximo através de nós.
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MAGNIFICAT, O CÂNTICO DE MARIA
São João Eudes
11 x 16,5 cm | 74 páginas | ISBN: 978-85-5638-016-6
Espiritualidade

“Minha alma proclama a grandeza do Senhor; alegra meu
espírito em Deus, meu salvador, porque olhou para a humilhação de sua escrava” (Lc 1,46-48). O amor de Deus
por Seus filhos se manifesta em Sua imensa misericórdia: na plenitude dos tempos, recebeu Maria a Segunda
Pessoa Divina em seu seio, para dar à luz o Salvador. 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.

AS MARAVILHAS DA GRAÇA DIVINA
M. J. Scheeben
14 x 21 cm | 480 páginas | ISBN: 978-85-62219-88-7
Espiritualidade

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. Quer
Deus ser a herança de seus filhos, com toda a riqueza de
sua magnificência e bondade. 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.
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MÁXIMAS ETERNAS
Santo Afonso Maria de Ligório
14 x 21 cm | 364 páginas | ISBN: 978-85-5638-033-3
Espiritualidade

O homem é naturalmente propenso a divagar pelas coisas
exteriores, que continuamente se apresentam aos sentidos,
e só a custo se recolhe dentro de si mesmo para pensar
no que mais interessa. Neste livro, composto de trinta e
seis considerações, Santo Afonso procura remediar esta
fraqueza humana, oferecendo uma ampla e profunda meditação sobre as verdades eternas para aqueles que queiram
se aprofundar na vida espiritual.

MEDITAÇÕES – VIDA DE NOSSA SENHORA
Ildefonso Rodriguez Villar
14 x 21 cm | 298 páginas | ISBN: 978-85-5638-038-8
Espiritualidade

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.
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MEDITAÇÕES – VIRTUDES
DE NOSSA SENHORA

Ildefonso Rodriguez Villar

14 x 21 cm | 366 páginas | ISBN: 978-85-5638-037-1
Espiritualidade

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.

MEU AMIGO FRASSATI
Rafael Menegassi Taniguchi
14 x 21 cm | 206 páginas | ISBN: 978-85-62219-95-5
Biografia

“Pier Giorgio é um mestre a ser seguido. Totalmente
imerso no mistério de Deus e totalmente dedicado ao
constante serviço do próximo: assim podemos resumir
sua vida terrena”. Com estas palavras, São João Paulo II
descreve Pier Giorgio Frassati, um jovem rico, filho de
um importante senador e editor, que nasceu em Turim,
na Itália, em 1901. Frassati 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.

42

Catálogo Cultor de Livros 2017

MINHA VIDA E MINHA OBRA
Henry Ford
14 x 21 cm | 344 páginas | ISBN: 978-85-62219-48-1
Biografia

“Homem de boa fé não há nenhum que lendo o grande
livro de Henry Ford não sinta que está ali a palavra messiânica do futuro. É a palavra do Bom Senso, é a palavra
da Razão, é a palavra da inteligência que não borboleteia,
mas penetra no fundo das coisas como a broca de aço
penetra no granito. Nele, Ford enfeixou num só foco de
luz todas as profundas conclusões de seu estudo das realidades. Essa luz, clara como a do sol, tonifica e desfaz a
treva. A miséria humana é apenas uma consequência da
treva” (Monteiro Lobato).

A MISSA E A VIDA INTERIOR
Bernardo de Vasconcelos
14 x 21 cm | 160 páginas | ISBN: 978-85-5638-010-4
Espiritualidade

Esta obra de profunda espiritualidade busca demonstrar
aos fiéis cristãos a devida centralidade da Santa Missa em
suas vidas, adiantando em dezenas de anos o que diria
o Concílio Vaticano II ao proclamar que a Eucaristia é
“fonte e cume de toda a vida cristã” (LG 21). 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”. Que esta leitura possa nos levar
a um amor profundo ao Santíssimo Sacramento do Altar e a participar da Santa Missa de forma “plena, ativa e
consciente” (SC 14), cumprindo assim o que nos pediu o
Concílio Vaticano II.
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O MISTÉRIO DA NOSSA CONFORMIDADE
A CRISTO

L. J. Callens

14 x 21 cm | 164 páginas | ISBN: 978-85-62219-29-0
Espiritualidade

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.

O MISTÉRIO DA NOSSA
INTIMIDADE COM DEUS

L. J. Callens

14 x 21 cm | 108 | páginas ISBN: 978-85-62219-58-0
Espiritualidade

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. É preciso “ruminá-las” à luz da
fé, por uma reflexão aplicada, a fim de que cada um possa
nutrir-se delas, e vivê-las a seguir com perfeita lealdade.
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NATAL SEGUNDO OS ANJOS
Flávio Sampaio de Paiva, Nilo Momm
14 x 21 cm | 64 páginas | ISBN: 978-85-62219-28-3
Espiritualidade

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. Quantos detalhes
maravilhosos da história da salvação os anjos de Deus não
poderiam nos contar? Os autores deste conto de Natal
relatam os principais acontecimentos relacionados com o
nascimento de Jesus Cristo, segundo a visão dos três anjos mais conhecidos e admirados: os arcanjos São Miguel,
São Gabriel e São Rafael.

NEWMAN CATÓLICO –
A FIDELIDADE NA PROVAÇÃO

Paul Thureau-Dangin

14 x 21 cm | 140 páginas | ISBN: 978-85-62219-60-3
Biografia

Em janeiro de 1863, Newman escrevia em seu diário estas
palavras: “Como protestante, a minha religião parecia-me
miserável, mas não minha vida. E agora, como católico, a
minha vida é miserável, mas não a minha religião”. Em
sua vida de convertido, 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.
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NO TABULEIRO PESSOANO
Maria Helena Nery Garcez
14 x 21 cm | 456 páginas | ISBN: 978-85-5638-059-3
Literatura

Esta obra reúne três livros, publicados em conjunto de
forma a permitir uma visão da obra pessoana mais diversificada e rica. O primeiro deles, “Alberto Caeiro/ ‘Descobridor da natureza’?” é uma interpretação dos poemas
de Caeiro, que aborda a polêmica entre este e a tradição
cultural cristã através do diálogo entre seus poemas e “O
Cântico do Sol”, de São Francisco de Assis. O segundo,
“O tabuleiro antigo: uma leitura do heterônimo Ricardo
Reis”, é um estudo sobre a poesia deste heterônimo. E o
terceiro, um livro inédito, “No Tabuleiro Pessoano”, traz
uma proposta da autora sobre o ortônimo.

NOVENA À IMACULADA CONCEIÇÃO (COM
SÃO JOSEMARIA ESCRIVÁ)

Francisco Faus
13,5 x 18 cm | 32 páginas | ISBN: 978-85-5638-053-1
Espiritualidade

A solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora é
uma das principais festas anuais dedicadas à Virgem Santíssima. Celebrada já no século XI, revestiu-se de especial
solenidade desde que, em 8 de dezembro de 1854, o Papa
Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Esta
novena ajuda na preparação para a festa da Imaculada e a
ter maior familiaridade com Nossa Senhora.
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NOVENA DO ESPÍRITO SANTO
Francisco Faus
13,5 x 18 cm | 48 páginas | ISBN: 978-85-5638-054-8
Espiritualidade

A finalidade desta Novena do Espírito Santo é a preparação
para a solenidade de Pentecostes, em que a Igreja comemora a vinda do Espírito Santo sobre a Virgem Maria, os
Apóstolos e os discípulos, conforme a promessa de Jesus.
No entanto, 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.

NOVENA DO NATAL
Francisco Faus
13,50 x 18 cm | 48 páginas | Espiritualidade

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.
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O QUE DIZ O CONCÍLIO VATICANO II
Margarida Hulshof
14 x 21 cm | 104 páginas | ISBN: 978-85-62219-19-1
Ensaio

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. Como disse o Papa João XXIII na constituição com a qual o convocou, o grande objetivo do Concílio foi “colocar o mundo moderno em contato com as
energias vivificadoras e perenes do Evangelho”.

OLHOS MISERICORDIOSOS
Flávio Sampaio de Paiva
14 x 21 cm | 176 páginas | ISBN: 978-85-5638-035-7
Espiritualidade

A Misericórdia é com frequência abordada como na parábola do filho pródigo, que mostra o imenso amor de
Deus diante da nossa contrição pela falta de correspondência ao Seu amor. Nestas páginas, 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.
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ORAÇÃO EM FAMÍLIA
Ida Bohatta Morpurgo
12 x 18 cm | 68 páginas | ISBN: 978-85-62219-97-9
Infantil

Como se faz para rezar juntos em família? “É preciso simplicidade”, diz o Papa Francisco. Rezar juntos é
possível e não requer algo de extraordinário. A oração
fortifica a família. Este pequeno livrinho traz breves
orações com algumas considerações, em forma poética
e acompanhadas de belíssimas gravuras, que auxiliam
os pais em suas orações com seus filhos e ajudam as
crianças a crescerem em piedade e a conhecer e seguir o
exemplo da Sagrada Família.

ORAÇÕES DIANTE DA DOENÇA
Roberto Muniz de Souza
9 x 17 cm | 52 páginas | ISBN: 978-85-5638-055-5
Espiritualidade

O caráter indesejado do sofrimento faz com que tendamos
a vê-lo como um mal. Nessa atitude, não existe, no entanto,
um fundo de razão? Deus criou-nos para as alegrias em
sua presença. A dor e o sofrimento não estavam nos planos
iniciais, o pecado que os introduziu no mundo. É por isso
que a experiência da dor não é fácil para nós. Mas a vinda
de Cristo mudou radicalmente esse quadro. Especialmente
a maneira de encarar a dor e a doença foi renovada por
Cristo, que os sentiu no corpo e na alma. O objetivo desde
pequeno folheto é ajudar o cristão a entender e aprofundar
a realidade da doença.
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PAI NOSSO, QUE ESTAIS NOS CÉUS
José Schrijvers
14 x 21 cm | 236 páginas | ISBN: 978-85-5638-046-3
Espiritualidade

O fim único do nosso peregrinar sobre a terra é ir ao encontro do nosso Pai celestial e regressar à nossa casa paterna. É às apalpadelas que caminhamos neste mundo,
tateando como cegos. Deus, porém, compadeceu-se de
nós, enviando-nos o seu Filho, e confiando a Ele a missão
de arrancar-nos do erro e do pecado. Esta obra, através da
oração que o Senhor nos ensinou, 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.

O PAPA FRANCISCO – CHAVES DE
SEU PENSAMENTO (ESGOTADO)

Mariano Fazio

14 x 21 cm | 96 páginas | ISBN: 978-85-62219-36-8
Biografia

O Papa Francisco é um Papa surpreendentemente próximo, cuja simplicidade tem despertado uma crescente
curiosidade na mídia e, também, nos não crentes. Argentino como o Papa, o autor destas páginas manteve um trato
muito próximo com o então Cardeal de Buenos Aires. Foi
da amizade entre ambos, e da leitura atenta dos textos publicados pelo Cardeal Bergoglio, que surgiram estas reflexões acerca das chaves do pensamento, da visão apostólica
e do afã de diálogo do Papa atual.
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PARA ESTAR COM DEUS
Francisco Faus
14 x 21 cm | 160 páginas | ISBN: 978-85-62219-14-6
Espiritualidade

Santa Teresa de Ávila, com a força de uma experiência
vivida, afirmava: quem a Deus tem, nada lhe falta. Neste
livro, 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.

PARA FORMAR ALMAS SANTAS
Adolphe Tanquerey
14 x 21 cm | 252 páginas | ISBN: 978-85-5638-013-5
Espiritualidade

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.
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PARA VER COM SEU FILHO

13,5 x 20,5 cm | 32 páginas | ISBN: 978-85-62219-00-9
Infantil

Aprender virtudes pode ser divertido, especialmente se as
lições são dadas sem a necessidade de sermões ou explicações algumas vezes ineficazes. Este é o objetivo deste
caderno que, através de sugestivas ilustrações coloridas,
mostra à criança como em cada momento do dia existe a
melhor escolha a fazer.

A PAZ INTERIOR
Raul Plus
14 x 21 cm | 132 páginas | ISBN: 978-85-62219-73-3
Espiritualidade

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. Já o Pastor
de Hermas, um dos primeiros documentos cristãos, recomendava insistentemente a cada batizado: “Afasta de
ti a tristeza, que é irmã da dúvida e da falta de domínio
sobre ti mesmo”. Este livro procura dizer o que é a paz, de
onde ela vem e o que mais habitualmente concorre para
a perturbar.
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O PEÃO PASSANTE
Elisa Hulshof
16 x 23 cm | 588 páginas | ISBN: 978-85-62219-66-5
Literatura

“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. Que meus filhos não sofram com
a injustiça de uma morte escolhida pela sorte, mas que
sofram o destino de todos nós: a luta pela vida, quando só
o que temos é a certeza da morte”.

A PEDAGOGIA DO ESPÍRITO SANTO
L. J. Callens
14 x 21 cm | 84 páginas | ISBN: 978-85-62219-24-5
Espiritualidade

“Deus é quem faz os santos”. Seu Espírito, com efeito, é
quem dá a vida; “foi Ele que formou o coração dos homens; é Ele que conhece todas as suas obras” (Sl 33, 15).
Sem Ele nada se faz; tudo se realiza com seu auxílio. Não
é pelo poder, “nem pela força” que o homem atinge seu
fim, “mas sim pelo Espírito do Senhor” (Zc 4, 6). 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.

Catálogo Cultor de Livros 2017

53

PEQUENO CATECISMO DA
VIDA DE ORAÇÃO

Gabriel de Santa Maria Madalena
14 x 21 cm | 80 páginas | ISBN: 978-85-5638-024-1
Doutrina

Passar o dia sempre em presença de Deus e manter uma
vida contemplativa, mesmo diante das atividades mais
corriqueiras, é uma tarefa que exige constante zelo. Nesse sentido, será de grande valia este “Pequeno catecismo
da vida de oração” - baseado nos ensinamentos de Santa
Teresa de Ávila e de São João da Cruz - que 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. Sem
dúvida, será muito proveitoso para o cristão que busca
conselhos concretos sobre como alcançar uma maior intimidade com Deus.
O PEQUENO NADA
Pierre Estrate
14 x 21 cm | 436 páginas | ISBN: 978-85-62219-61-0
Biografia

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. Com efeito,
uma das características do seu caminho de santidade foi
experimentar e testemunhar que Deus se dá gratuitamente, como a luz do sol; deve-se apenas deixá-lo atravessar
o cristal da nossa vida, de modo que o ilumine também
para os outros.
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UM PIJAMA PARA DOIS
Alfonso Basallo e Teresa Díez
16 x 23 cm | 220 páginas | ISBN: 978-85-62219-71-9
Família

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. A primeira dessas leis, a que converte o matrimônio em uma aventura estimulante, é a entrega. Este livro
propõe uma verdadeira revolução, a da entrega e do abandono da comodidade. Reivindica o amor-renúncia, amar
sem esperar nada em troca.

A PRÁTICA DA HUMILDADE
Papa Leão XIII
14 x 21 cm | 96 páginas | ISBN: 978-85-62219-23-8
Espiritualidade

São Vicente de Paulo disse certa vez que o demônio não
sabe se defender contra a humildade, porque é naturalmente soberbo. Por isso, 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.

Catálogo Cultor de Livros 2017

55

OS PRIMEIROS ANOS DA VIDA
Elisabeth Plattner
14 x 21 cm | 292 páginas | ISBN: 978-85-62219-42-9
Família

“Nunca nos preocuparemos demais em ser bons educadores, pois tudo o que fazemos influi sobre nossos filhos.
Tudo o que uma criança escuta ou vê de nós durante o
dia marca seu desenvolvimento emocional e espiritual.
O nosso exemplo se faz sentir no bem ou no mal muito
mais do que supomos. No início os nossos pequenos só
aprendem por nos copiar, não por palavras ou ensinamentos!”. 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.

PRINCÍPIOS DE VIDA INTERIOR
Robert de Langeac
14 x 21 cm | 198 páginas | ISBN: 978-85-5638-009-8
Espiritualidade

Esta obra expõe o fundamento da vida interior de todo
cristão que deseja viver as promessas do batismo e corresponder à graça da filiação divina. “A vida interior é uma
comunhão consciente e constante com o ato pelo qual
Deus se conhece e se ama. É uma participação na própria
felicidade de Deus, da qual nos dá como um reflexo, quer
em todas as faculdades, quer apenas nas faculdades superiores, quer mesmo, unicamente, nas maiores alturas da
alma. Consiste em sermos conduzidos pelo interior, em
sermos alimentados de Deus pelo próprio Deus e sempre no mais íntimo da alma. Mas também é preciso, na
medida do possível, deixarmo-nos conduzir e alimentar
pelo exterior”.
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PROGRESSO NA VIDA ESPIRITUAL
Frederick William Faber
14 x 21 cm | 446 páginas | ISBN: 978-85-5638-061-6
Espiritualidade

A vida espiritual é toda de contradições, pois a natureza humana é uma natureza decaída. É importantíssimo,
por exemplo, termos um profundo conhecimento de nós
mesmos e, ao mesmo tempo, pensarmos muito pouco em
nossa pessoa, o que não é muito fácil de conciliar. Assim,
nenhum conhecimento nos pode ser mais útil que saber
a situação em que estamos perante Deus. 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.

REFLEXÕES SOBRE OS
MISTÉRIOS DO ROSÁRIO

Miriam Mirna Mansur de Carvalho
14 x 21 cm | 64 páginas | ISBN: 978-85-62219-20-7
Espiritualidade

“Vou-te dar um conselho prático que não dificultará em
ti a ação do Espírito Santo, se o seguires com prudência:
demora-te por uns segundos – três ou quatro – num silêncio de meditação, considerando o respectivo mistério
do Rosário, antes de recitares o Pai-Nosso e as Ave-Marias de cada dezena. Tenho a certeza de que esta prática
aumentará o teu recolhimento e o fruto da tua oração”
(São Josemaria Escrivá).
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A REPARAÇÃO – CRUCIFICADOS
COM CRISTO

Raul Plus

14 x 21 cm | 126 páginas | ISBN: 978-85-62219-39-9
Espiritualidade

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. Nosso Senhor poderia realizar
essa obra sozinho, mas não quis que assim fosse. 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.

RETIRO ESPIRITUAL – SOBRE AS
QUALIDADES E OS DEVERES DO CRISTÃO

Jean Nicolas Grou

14 x 21 cm | 134 páginas | ISBN: 978-85-62219-68-9
Espiritualidade

Este livro é um roteiro de oito dias de meditação que 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.
“Basta que comece o retiro com um desejo sincero de aproveitar-se dele, e abandone o coração e o espírito à operação
divina”, afirma o autor.
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ROSA MÍSTICA – MEDITAÇÕES SOBRE A
LADAINHA DE NOSSA SENHORA

John Henry Newman

14 x 21 cm | 122 páginas | ISBN: 978-85-5638-012-8
Espiritualidade

Cada um dos títulos de Maria tem seu significado e objetivo especial, e deve ser objeto de uma meditação própria.
Maria é a Mãe de Cristo, Mãe da Divina Graça, Rainha
da Paz. Cada invocação é um elogio à Serva de Deus,
uma rosa entregue à Rosa Mística de Deus. Rosa Mística - Meditações sobre a Ladainha de Nossa Senhora 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.

O ROSÁRIO DAS CLÁUSULAS
11 x 17 cm | 64 páginas | ISBN: 978-85-62219-03-0
Espiritualidade

Neste pequeno livro, 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.
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O SACRAMENTO DA CONFISSÃO
Raffaello Martinelli
17 x 24 cm | 176 páginas | ISBN: 978-85-5638-042-5
Doutrina

A Confissão é o grande instrumento da misericórdia de
Deus. Ao referir-se a este sacramento, São Josemaria dizia:
“nos julgamentos humanos, castiga-se quem confessa a sua
culpa; e no divino, perdoa-se”. É realmente consolador saber que tudo tem remédio, que não temos motivos para nos
desesperarmos nem desanimarmos. Este livro – 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.

O SACRAMENTO DA CRISMA – DOM
ESPECIAL DO ESPÍRITO SANTO

Raffaello Martinelli

17 x 24 cm | 128 páginas | ISBN: 978-85-5638-018-0
Doutrina

A Crisma é o sacramento da maturidade cristã: quando
fomos batizados, nossos pais e padrinhos responderam por
nós. No Sacramento da Confirmação, cada um de nós assume com responsabilidade a sua fé e se compromete a se
tornar um verdadeiro apóstolo. Como se verá no decorrer
das páginas deste manual para a Catequese de jovens que se
preparam para receber a Confirmação, este Sacramento concede os auxílios divinos para os crismados se colocarem na
linha de frente, como protagonistas da nova evangelização.
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SANTA CATARINA DE SENA
Johannes Joergensen
14 x 21 cm | 526 páginas | ISBN: 978-85-62219-90-0
Biografia

Catarina, no momento supremo de sua última hora, foi
assaltada pelas dúvidas: o advogado do diabo em que se
torna a consciência, sussurrava-lhe que a obra de toda a
sua vida não fora inspirada senão pela obstinação e vaidade. Entregou à alma a Deus exclamando: “Tu me chamas,
Senhor, e a ti eu vou! Vou a ti, não pelos meus próprios
méritos, mas unicamente graças a tua misericórdia!”. 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.

A SANTA ESCADA
São João Clímaco
14 x 21 cm | 326 páginas | ISBN: 978-85-62219-87-0
Espiritualidade

“Considere cada um se escolheu esta vida para viver por
seu próprio parecer, ou para alcançar glória dos homens,
ou pela soltura de sua língua, ou pelo desenfrear de sua
ira, ou para fugir às ocasiões dos apetites e afetos desordenados, ou para tomar vingança de seu corpo e de suas
culpas, ou para viver com maior fervor de espírito por alcançar o suavíssimo fogo da divina caridade”. 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.

Catálogo Cultor de Livros 2017

61

SANTA TERESA DE ÁVILA
William Thomas Walsh
14 x 21 cm | 628 páginas | ISBN: 978-85-5638-044-9
Biografia

“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, ou numa carroça, sob
um calor ardente ou um frio entorpecedor; que raramente tinha dinheiro que chegasse para pagar uma refeição
decente e que, apesar disso, fundou dezessete conventos
e vários mosteiros; que dormia no soalho nu, como qualquer pastor, e no entanto expulsou uma princesa, falou
de igual para igual com uma duquesa, e em certa ocasião
repreendeu severamente um rei? Qual a fonte interior de
tão vitais realizações, a que serviu de meio um corpo enfermo, débil e, no entanto, incorruptível?”.
OS SANTOS ANJOS DA GUARDA
Augusto Ferretti
14 x 21 cm | 224 páginas | ISBN: 978-85-5638-019-7
Espiritualidade

“Deus ordenou aos seus anjos que te guardem em todos
os teus caminhos” (Sl 91,11). 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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SÃO BERNARDO DE CLARAVAL
Ailbe J. Luddy
14 x 21 cm | 758 páginas | ISBN: 978-85-5638-032-6
Biografia

Muitos homens outrora brilhantes na História desceram
a uma relativa insignificância quando estudados à luz da
investigação moderna. Com São Bernardo verificou-se o
contrário. A sua figura parece aumentar em grandiosidade e beleza ao ser despojada da auréola lendária de que a
rodearam os seus admiradores medievais, pois possui uma
tal grandeza real que não necessita de adornos fictícios.
Esta 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.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Johannes Joergensen
14 x 21 cm | 522 páginas | ISBN: 978-85-5638-028-9
Biografia

Naquela pequena igreja de São Damião em ruínas, diante da imagem do Crucificado, de olhos postos no rosto
de Cristo coroado de espinhos, o jovem Francisco, com a
alma deserta, recitava esta prece: “Suplico-te que me ilumines e dissipes as trevas da minha alma. Dá-me uma fé
reta, uma esperança firme e uma caridade perfeita! E concede-me, Senhor, que te conheça bem para poder agir, em
todas as coisas, segundo a tua luz e de acordo com a tua
vontade!”. Essa lição tão grande de humildade e confiança, que o poverello de Assis nos oferece por meio da sua
vida, é retratada nesta obra em uma linguagem clara, que
nos aproxima do santo e nos anima a seguir seus passos.

Catálogo Cultor de Livros 2017

63

SÃO JOÃO BOSCO
Henry Ghéon
14 x 21 cm | 176 páginas | ISBN: 978-85-5638-006-7
Biografia

O ambiente da casa dos Becchi era de pobreza, mas nesta
casa rústica, localizada entre um estábulo e uma granja,
o próprio Deus estava presente. Foi neste ambiente que
cresceu este menino de olhos vivos e profundos, que vai
construir durante sua vida uma das mais significativas
obras dos tempos modernos. 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.

SÃO JOSÉ NA VIDA DE CRISTO E DA IGREJA
Maurício Meschler
14 x 21 cm | 160 páginas | ISBN: 978-85-5638-021-0
Espiritualidade

Como os astros do firmamento, muitas vezes os maiores
são os que menos atraem o nosso olhar. São José é o “mais
oculto dos santos”, e, no entanto, recebeu uma incomparável missão, que cumpriu com extraordinária santidade,
no silêncio e na obscuridade. Com base no Evangelho,
que encerra sobre ele verdadeiros tesouros, esta obra 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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OS SEIS LIVROS DO SACERDÓCIO
São João Crisóstomo
14 x 21 cm | 196 páginas | ISBN: 978-85-62219-81-8
Espiritualidade

Neste magnífico tratado, que foi sempre objeto da maior
admiração, Crisóstomo fala com sublime eloquência da
dignidade e dos deveres do sacerdócio. Isidoro de Pelusa, contemporâneo do autor, referiu-se a esta obra nestes
termos: “Não há coração em que esta leitura não tenha
deixado a ferida profunda do amor divino. Nesta obra, 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”.

SELETA DE ORAÇÕES
9,5 x 14 cm | 232 páginas | ISBN: 978-85-62219-10-8
Espiritualidade

Este pequeno livro é uma seleção de orações, devoções,
cânticos e antífonas habituais do cristão. Nestas páginas
o leitor encontrará o alimento necessário para diversos
momentos de sua vida espiritual: orações à Santíssima
Trindade, devoções eucarísticas à Nossa Senhora, a São
José, aos Anjos da Guarda, orações para o sacramento da
penitência e para várias necessidades. A obra, com diversas ilustrações em bico de pena, traz as orações em latim
e sua tradução em português. As antífonas à Nossa Senhora e algumas orações são acompanhadas de partituras.
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A SELVA
Santo Afonso Maria de Ligório
14 x 21 cm | 340 páginas | ISBN: 978-85-62219-57-3
Espiritualidade

Este livro é a obra clássica da formação e santificação do
clero. Escrita quando o santo Autor tinha a idade de sessenta e quatro 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. É
uma tribuna sagrada do alto da qual falam os Profetas, os
Apóstolos, os homens apostólicos, os mártires, os solitários,
os pontífices mais ilustres, os doutores mais afamados, os
concílios, numa palavra, a Antiguidade, a Idade Média e os
tempos modernos da Igreja inteira.

O SENHOR DO MUNDO
Robert Hugh Benson
14 x 21 cm | 336 páginas | ISBN: 978-85-62219-31-3
Literatura

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”. Nesse mundo secular a humanidade vive uma
situação paradoxal: há paz, mas sem justiça nem verdade; há conforto, mas não sentido; há tolerância, mas com
perseguição religiosa; há, enfim, saúde, mas a eutanásia é
considerada um escape. No entanto a Igreja, mesmo que
terrivelmente reduzida e dispersa, ainda é o bastião da fé.

66

Catálogo Cultor de Livros 2017

SERENIDADE E PAZ PELA ORAÇÃO
Rafael Llano Cifuentes
14 x 21 cm | 312 páginas | ISBN: 978-85-5638-027-2
Espiritualidade

Um escritor que perde sua esposa, um empresário que
enfrenta um câncer, uma mãe de família que luta para
conciliar os cuidados do lar com os afazeres profissionais... O autor nos apresenta o quadro das nossas vidas:
com ritmo acelerado, repleto de exigências e expectativas,
que faz perder a paz e afligir-se com um futuro incerto.
Aponta-nos, porém, que a tão desejada serenidade não
vem da falta de problemas, mas de uma vida interior intensa, rica e ordenada para Deus. 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.

SIMPLICIDADE
Raul Plus
14 x 21 cm | 80 páginas | ISBN: 978-85-62219-15-3
Espiritualidade

Os santos sempre disseram que a simplicidade nos aproxima de Deus, que é simples. Jesus exaltou as crianças,
pois via nelas um exemplo de vida descomplicada e cheia
de confiança na Providência. 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.
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O SUAVE MILAGRE E OUTROS CONTOS
Eça de Queiroz
13,50 x 20,50 cm | 64 páginas | Literatura

Esta obra é uma pequena amostra dos contos de Eça de
Queiroz, que soube captar como ninguém alguns tipos
sociais e humanos, criticando os homens e a sociedade
do seu tempo com palavras tão belas que faziam esquecer
o seu modo sarcástico e corrosivo de escrever. A leitura
de suas obras proporciona enorme prazer, e a sua compreensão do ser humano, geralmente crítica e superficial,
é soberbamente certeira. É por essa qualidade que a sua
obra não envelhece, por mais que a sociedade que retrata
tenha desaparecido.

A SUMA TEOLÓGICA DE SÃO TOMÁS DE
AQUINO EM FORMA DE CATECISMO

R. P. Thomás Pègues

14 x 21 cm | 304 páginas | ISBN: 978-85-5638-034-0
Doutrina

Aos cinco anos de idade, São Tomás foi confiado aos
cuidados de seu tio, Abade de Monte Casino. E foi aí
que, ainda criança, fazia a seus mestres a pergunta em
que resumiu a obsessão de toda a sua vida: quem é Deus?
Só para responder esta tremenda interrogação foi que
viveu, escreveu e ensinou. Espanta considerar a torrente
de doutrina acumulada em suas obras, em que não se
sabe o que mais admirar, a sua riqueza, maestria, sobriedade ou precisão. Era necessário que os tesouros de tão
insigne sábio não ficassem circunscritos aos doutos e aos
teólogos. Este livro é um compêndio para os que iniciam o estudo da Suma Teológica. Formulado como os
catecismos tradicionais, traz perguntas e respostas, e um
texto muito claro e agradável de ler.
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SUPER MÃE
Anna Lavatelli
12,5 x 20 cm | 24 páginas | ISBN: 978-85-62219-40-5
Infantil

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.

TORNAR A VIDA AMÁVEL
Francisco Faus
14 x 21 cm | 160 páginas | ISBN: 978-85-62219-83-2
Espiritualidade

“Que a vossa caridade seja sincera. Amai-vos uns aos
outros com afeição terna e fraternal, adiantando-vos em
honrar uns aos outros” (Rm 12,9-10). É essa caridade que
este livro quer nos ajudar a praticar 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.
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TRATADO DO DESÂNIMO
NAS VIAS DA PIEDADE

J. Michel

14 x 21 cm | 106 páginas | ISBN: 978-85-62219-41-2
Espiritualidade

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. Longe de ser um sinal
de afastamento do caminho, a diminuição dos sentimentos de piedade marca o início de uma união mais estreita
com Deus, fundada em um conhecimento mais profundo
das próprias limitações. 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.

O TRIUNFO DA MISERICÓRDIA
A. M. J. Lhermitte
14 x 21 cm | 172 páginas | ISBN: 978-85-5638-039-5
Espiritualidade

Como poderia o pecador não se acusar imediatamente
e não se desesperar por sua salvação quando toma consciência de suas faltas tão graves, cometidas tão repetidas
vezes contra Aquele que é o próprio Amor? No entanto,
atitudes como esta têm sua origem em nosso orgulho e
em nossa falta de confiança. 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.
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TUDO POR JESUS – CAMINHOS FÁCEIS DO
AMOR DIVINO

Frederico William Faber

14 x 21 cm | 408 páginas | ISBN: 978-85-62219-65-8
Espiritualidade

Há milhares de almas que, mesmo sendo piedosas, não
conseguem elevar-se rapidamente às alturas. Este livro
foi escrito para oferecê-las um alimento leve, que possa
curar suas enfermidades crônicas e predispô-las para o
alimento mais substancial de uma generosa mortificação.
A obra não é um tratado completo da vida espiritual. Os
caminhos ásperos não entram no seu plano. Uma pessoa
que observasse todos os ensinamentos deste livro não viveria necessariamente uma vida muito perfeita. Mas, para
uma alma piedosa, o livro é como um guia que a conduz à
prática da mortificação, que a impede de adormecer numa
devoção fácil demais.

UMA NOVIÇA DE SANTA TERESINHA
Pierre Descouvemont
13,5 x 19,5 cm | 176 páginas | Espiritualidade

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. Formam uma reportagem “direta” sobre a
vida do Carmelo de Lisieux no meio século que se seguiu
à morte de Teresinha. O testemunho, tão simples, desta
noviça mostra também como a espiritualidade do sorriso
pode atingir o heroísmo: sofrendo de uma dolorosa úlcera
no rosto, nos últimos anos da sua vida, ela quis, até o fim,
ser uma criança “sem malícia”, repetindo: “Não, a vida não
é triste!”.
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A UNIÃO COM DEUS EM CRISTO
Columba Marmion
13,5 x 19,5 cm | 290 páginas | ISBN: 978-85-5638-058-6
Espiritualidade

Os conselhos de Columba Marmion às almas têm caráter
de universalidade. Qualquer que seja a situação ou estado
de alma, o leitor poderá encontrar neles a solução concreta
e adequada para os problemas da sua própria vida interior.
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.

VIA SACRA – MEDITAÇÕES SOBRE
AS ESTAÇÕES DA CRUZ

John Henry Newman

14 x 21 cm | 72 páginas | ISBN: 978-85-5638-020-3
Espiritualidade

A dolorosa Paixão do Senhor derrama amor e misericórdia sobre a natureza humana ferida pelo pecado. Os
nossos pecados crucificaram Jesus, “os seus e os meus”. E
Ele respondeu à desobediência e soberba humana entregando-Se por amor na Cruz. Esta obra é fruto da intensa vida de oração do Autor. Sua profundidade mística e
precisão teológica 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.
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VIDA DA SERVA DE DEUS – IRMÃ BENIGNA
CONSOLATA FERRERO

Irmãs da Visitação de Santa-Maria de Como
14 x 21 cm | 160 páginas | Biografia

Este livro, publicado no centenário da morte de Irmã
Benigna Consolata Ferrero, narra a história desta serva
de Deus, nascida em Turim. Raras vezes Deus permite
que os seus servos sejam provados até o extremo a que
ela chegou. O bem imenso que havia de fazer os escritos desta nova apóstola da confiança e do amor explica
perfeitamente os fortes assaltos do demônio que sofrera,
e o próprio inferno veio confirmar a sua missão verdadeiramente divina, declarando-se tão abertamente contra a
privilegiada do divino Salvador.

VIDA DE SÃO BENTO
Um beneditino
14 x 21 cm | 72 páginas | ISBN: 978-85-5638-017-3
Biografia

São Bento de Núrsia (480-547), monge fundador da Ordem dos Beneditinos, foi o criador da Regra de São Bento, e é chamado Patriarca dos Monges do Ocidente. Em
593, São Gregório Magno redigiu uma biografia do santo
– “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.
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VIDA DE SÃO JOÃO DA CRUZ
Crisógono de Jesus Sacramentado
14 x 21 cm | 538 páginas | ISBN: 978-85-5638-030-2
Biografia

São João da Cruz foi um grande místico por seu amor
a Deus levado até o aniquilamento de si mesmo e total
abandono nas mãos de seu Divino Pai; foi Doutor, por
sua elevada ciência das coisas divinas, encarnadas em sua
própria vida; e reformador, por emprestar seu corpo para
Deus como seu mais fiel instrumento, despojando-se de
sua honra e dispensando todas as energias para trazer ao
seu amado Carmelo a observância da Regra Primitiva. 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.

A VIDA ESPIRITUAL REDUZIDA
A TRÊS PRINCÍPIOS

Maurício Meschler

14 x 21 cm | 212 páginas | ISBN: 978-85-62219-53-5
Espiritualidade

A vida espiritual, para ser mantida, exige perseverança e
boa orientação. Santa Teresa dizia que é preciso ter um
diretor espiritual que seja “sábio, douto e santo”. Sabemos que não é fácil encontrar essa pessoa, especialmente
neste nosso mundo agitado. No entanto, há muitas obras
excelentes de espiritualidade que podem suprir essa necessidade. Neste livro 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.
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A VIDA INTERIOR – SIMPLIFICADA E
RECONDUZIDA AO SEU FUNDAMENTO

François de Sales Pollien, Joseph Tissot

14 x 21 cm | 480 páginas | ISBN: 978-85-62219-08-5
Espiritualidade

Neste clássico da espiritualidade cristã, o leitor encontrará a
grandeza da fé exposta com grande profundidade doutrinal
e com as suas lógicas consequências para a vida espiritual.
No entanto, não se trata de uma obra abstrata ou teórica.
Pelo contrário: 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.

A VIDA OCULTA EM DEUS
Robert de Langeac
14 x 21 cm | 104 páginas | ISBN: 978-85-62219-82-5
Espiritualidade

“Como falar, meu Deus, da união íntima contigo? Seriam
necessárias palavras mais brancas do que a neve, mais ardentes do que o fogo, e elas não existem. Contudo, como
calar a única coisa que possui verdadeiro valor?”. Apenas
uma alma profundamente provada pelo sofrimento e abrasada pelo amor divino poderia comunicar o mistério de
viver oculta em Deus. E somente uma alma que escolheu
esconder-se nas chagas de Cristo, com Ele viver e por Ele
morrer, poderia irradiar o verdadeiro amor e atrair para o
Amado todos os corações que dela se aproximassem. Assim o fez o autor deste clássico de espiritualidade.
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VIRTUDES RARAS
Raul Plus
14 x 21 cm | 112 páginas | ISBN: 978-85-62219-79-5
Espiritualidade

Todas as virtudes são raras. Mas sobretudo algumas são
muito raras, ou porque a sua germinação é mais delicada,
ou porque o seu desenvolvimento precisa antes de tudo
de um húmus de qualidade especial, um conjunto excepcionalmente rico de dons humanos e sobrenaturais. Neste
livro, 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.

AS VIRTUDES
Padre Júlio Maria
14 x 21 cm | 92 páginas | ISBN: 978-85-5638-064-7
Espiritualidade

“Ai do homem que, nas suas relações, nos seus negócios,
na sua conduta, na sua vida, se subtrai à disciplina da virtude! Nenhuma amizade é durável sem ela, nenhum negócio é realmente proveitoso se ela é infringida, nenhuma
vida é fecunda se ela não a alimentar. 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. Esta obra elenca as mais importantes para diferentes
estados de vida.
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VIVER O EVANGELHO NO DIA A DIA – COM
SANTA TERESA DO MENINO JESUS

Constant Tonnelier

10 x 15 cm | 464 páginas | ISBN: 978-85-62219-52-8
Espiritualidade

Este livro traz para cada dia do ano 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. É um precioso auxílio para os que, em meio à
vida agitada de hoje, não querem deixar dissipar sua vida
espiritual, não querem perder o contato com essa fonte
inesgotável: o Evangelho. Trata-se, justamente, de viver
o Evangelho a cada dia, seguindo os passos da “pequena
flor” do Carmelo.

O VOADOR 55
Edgar Wallace
14 x 21 cm | 282 páginas | ISBN: 978-85-62219-43-6
Literatura

Este romance descreve a história de um cavalo de corrida,
o Voador 55, de sua dona e de seu treinador. Traz um
cenário de corridas e apostas, narrando a vida dos personagens que vivem nesse mundo, numa linguagem simples
e envolvente.

Catálogo Cultor de Livros 2017

77

Últimos lançamentos
A ALEGRIA DA MISERICÓRDIA
Manoel Augusto Santos
14 x 21 cm | 94 páginas | ISBN: 978-85-5638-067-8
Espiritualidade

O presente livro está baseado em um curso de exercícios
espirituais preparado para o Ano Jubilar da Misericórdia
declarado pelo Papa Francisco. Sempre é tempo de meditar sobre a misericórdia, porque Deus sempre está nos
buscando. Não para castigar ou condenar, mas para salvar
e fazer feliz

COMPÊNDIO DE TEOLOGIA
ASCÉTICA E MÍSTICA

Adolphe Tanquerey

14 x 21 cm | Espiritualidade

O objeto próprio da Teologia Ascética e Mística é a perfeição da vida cristã. Toda e qualquer vida necessita de se
aperfeiçoar, e aperfeiçoa-se aproximando-se do seu fim.
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.
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ENTRAREI NO ALTAR DE DEUS (VOL. 4)

A SANTA MISSA NA FORMA EXTRAORDINÁRIA

Michel Pagiossi Silva

14 x 21 cm | 278 páginas |Liturgia

Em mais este volume da coleção sobre liturgia “Entrarei
no Altar de Deus”, Michel Pagiossi Silva traz tudo sobre
a Santa Missa na Forma Extraordinária — ou, como é
mais conhecida, sobre a chamada Missa Tridentina. 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,
com as rubricas, orações, posições, gestos e disposições
tanto do sacerdote que celebra quanto dos acólitos e fiéis
que participam

A PAIXÃO DE NOSSO SENHOR
JESUS CRISTO

Santo Afonso Maria de Ligório
14 x 21 cm | Espiritualidade

“Considerai atentamente aquele que suportou tal contradição
dos pecadores contra a sua pessoa, para que não vos fatigueis,
desfalecendo em vossos ânimos” (Hb 12, 3). Cristo declarou que não teve outro fim, vindo à terra e fazendo-se
homem, que acender o fogo do santo amor nos corações
dos homens. E, de fato, que belas chamas de caridade
não acendeu ele em tantas almas, particularmente com os
sofrimentos que teve de padecer na sua morte, a fim de
patentear-nos o amor imenso que nos dedica! Este Senhor pregado por nosso amor com suas dores obriga-nos
a suportar qualquer tormento por seu amor.
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SPONSA VERBI - A VIRGEM
CONSAGRADA AO SENHOR

Columba Marmion

14 x 21 cm | Espiritualidade

Por sua consagração religiosa, a virgem torna-se esposa de
Cristo. Servindo-se de São Bernardo, Columba Marmion
procura, nas conferências reunidas nesta obra, indicar as
condições requeridas para uma alma se tornar esposa do
Verbo. Estas conferências foram dadas às monjas da Abadia de Santa Escolástica em Maredret, mas nada têm de
especialmente monástico. São instruções que, além de
inspirar reconhecimento, avivam a consciência da eminente dignidade de uma alma consagrada, fortalecendo-a
em seus quotidianos esforços para a perfeição que uma
vocação tão sublime reclama

Próximos lançamentos
AMOR SUBLIME
Eugene Boylan
14x21 cm | Espiritualidade

Está fora da compreensão do espírito humano conhecer
ou avaliar a profundidade da tristeza que encheu o coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, porém, que
sua tristeza teve origem no amor; no amor por Seu Pai
tão ofendido pelos pecados dos homens, e no amor pelos homens, tão desamparados no meio dos seus pecados. Todos nós podemos repetir com São Paulo: “Ele me
amou e se entregou por mim”. Este é o fim destas 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.

80

Catálogo Cultor de Livros 2017

EVANGELHO DE SÃO JOÃO COMENTADO
POR SANTO AGOSTINHO (5 VOLUMES)

Santo Agostinho
14 x 21 cm | Teologia

Santo Agostinho viveu na época das grandes heresias.
Sua palavra de fogo e a sua argumentação cerrada dirigem-se contra todos os que atacavam a doutrina da Igreja
Católica. Maravilhado com os comentários deste grande
santo sobre o Evangelho, o Pe. José Augusto Rodrigues
Amado decidiu traduzi-los do latim. A empreitada não
foi simples, pois Agostinho é sempre o teólogo profundo,
o filósofo mestre. A leitura desta obra não é leve, pois traz
a doutrina de um gênio elevado, que, no entanto, usou em
suas pregações uma linguagem simples, pois era ao povo
que se dirigia. Se o mundo deixar de complicar a vida para
adorar a Deus, autor de toda a felicidade, tornar-se-á mais
amigo da simplicidade, da ordem e da paz.

HUMANISMO INTEGRAL
Jacques Maritain
14 x 21 cm | Ensaio

Nesta obra estão apresentadas em conjunto as doutrinas
de ordem prática de Jacques Maritain, concernentes à estrutura política e econômica de uma sociedade vista por
olhos cristãos, e à ação que lhe corresponde. A importância do pensamento maritaineano é hoje reconhecida
universalmente, por crentes e não-crentes. O espírito de
liberdade que inspira a sua filosofia, repondo nas suas verdadeiras bases o primado da pessoa humana dentro da
ordem cristã, é um esforço moderno de construir uma civilização em que os direitos do homem fiquem para sempre protegidos dos assaltos de outros interesses.
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JESUS CRISTO, VIDA DA ALMA
Columba Marmion
14 x 21 cm | Espiritualidade

As conferências reunidas nesta obra são fruto de muitos
anos de reflexão e oração. O autor não pretendia publicá-las, e por isso nunca as redigiu, mas seus ouvintes,
julgando que elas poderiam fazer bem às almas, tinham
tomado muitas notas e pediram licença ao autor para
publicá-las, organizando-as de modo a conservar o seu
modo peculiar. 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”.

A MÃE DO SENHOR
M. J. Scheeben
14 x 21 cm | Espiritualidade

Este livro constitui uma parte do importantíssimo Tratado de Teologia Dogmática publicado por Scheeben em oito
volumes, uma contribuição decisiva para a renovação dos
estudos teológicos na atualidade. Maria ocupa um lugar
essencial no plano divino e na vida da Igreja. A mãe do
Salvador é o primeiro e o mais perfeito fruto da Redenção. Eis porque a graça redentora concedida aos outros
resgatados é prefigurada nela na sua essência, nos seus
efeitos e nas suas condições. Maria é a mãe espiritual de
cada um dos resgatados e da própria Igreja.
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MANUAL DAS ALMAS INTERIORES
Jean Grou
14 x 21 cm | Espiritualidade

Diante do enfraquecimento da fé e da prodigiosa quantidade de obras anticristãs que hoje enchem as nossas
bibliotecas, o verdadeiro espírito do cristianismo é pouco
conhecido. Mesmo entre aqueles que, neste século de incredulidade, não se envergonham de declarar-se abertamente cristãos, poucos são realmente discípulos de Jesus
Cristo, porque isso se torna impossível a quem não tiver
uma vida interior. Com este problema em vista, o autor
traça neste livro as regras para que a alma progrida na vida
interior, provando ser esta a fonte de inefáveis consolações.

O POTENCIAL RELIGIOSO DA CRIANÇA
Sofia Cavalletti
14 x 21 cm | Ensaio

Este livro, resultado de uma experiência de mais de vinte
anos de catequese com crianças, é um documento de suas
capacidades espirituais e religiosas. Deixa falar o mais
possível as próprias crianças, não somente através de suas
palavras como também de seus desenhos. A validade da
experiência que Sofia Cavalletti apresenta fundamenta-se
na ideia de que o anúncio cristão não se dá onde as verdades são proclamadas verbalmente, mas lá onde é vivido
por pessoas unidas na mesma comunhão..
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TRATADO DO AMOR DE DEUS
São Francisco de Sales
14 x 21 cm | Espiritualidade

A vontade tem uma relação íntima com o bem. Que é o
bem senão aquilo que cada um quer? E o que é a vontade
senão a faculdade que dirige e encaminha para o bem, ou
para aquilo que julga sê-lo? “A vontade governa todas as
outras faculdades do espírito humano, mas é governada
pelo seu amor que a torna tal qual ele é. O amor de Deus
é o primeiro entre todos os amores”. Neste Tratado, um
clássico de espiritualidade, 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.
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