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ANSELM GRÜN
Pureza de corazón
Editorial Desclée De Brouwer,
2015, 96 pàg.

Les persones cerquen Déu i volen
saber quines són les vies per trobar-lo.
El monjo benedictí Anselm Grün mostra en aquesta nova edició revisada
del seu primer llibre les respostes que
l’antic monacat dels Pares del desert
va donar a aquesta qüestió, traient a
la llum un tresor fascinant, la idea de
«puresa de cor», l’única cosa que possibilita viure en presència de Déu.

AUGUSTO SARMIENTO
Vademécum para la familia
EUNSA, 2015, 224 pàg.

Quina és la identitat de l’ésser humà? Per què el matrimoni i la família
són elements essencials del desenvolupament de la societat? Són algunes
de les preguntes que aquest llibre
mira de respondre, basant-se en el
text La veritat de l’amor humà, que la
Conferència Episcopal Espanyola va
fer públic el 26 d’abril del 2012. Un
escrit que ofereix llum sobre la bellesa del matrimoni i de la família.

ANTONIO GIL MORENO
Meditaciones para buscadores
de Dios
Editorial San Pablo, 2015, 272 pàg.

Aquest llibre ofereix un conjunt de
meditacions que tenen en comú la
recerca de Déu en les petites coses i
en la saviesa de la gent. Una invitació
al lector a incorporar Déu en la seva
vida quotidiana. Aquestes reﬂexions
s’inspiren en esdeveniments diaris, en
les lectures i experiències personals
de l’autor i en anècdotes i escrits de
sants, papes, escriptors, actors, polítics...

SCOTT HAHN
La evangelización de los
católicos
Ediciones Palabra, 2015, 224 pàg.

Ser cristià és ser un evangelitzador.
La nova evangelització del segle XXI
s’adreça avui no només als no batejats, sinó també i molt especialment
als batejats immersos en la forta secularització actual i que són descristianitzats. L’objectiu d’aquest llibre
és explicar en què consisteix aquesta
missió i com fer-la. Una guia excel·lent
per viure el que significa ser catòlic
evangelitzador.

XAVIER QUINZÀ LLEÓ
Volver a la escuela del don
Editorial Paulinas, 2015, 160 pàg.

«Per tornar a l’escola del do, per
aprendre a transparentar-lo, cal
que tornem a descobrir la conﬂuència dels regals rebuts de Déu i dels
altres», assegura el jesuïta i teòleg
Xavier Quinzà en aquestes pàgines.
Segons l’autor, «el que ens falta a
les consagrades i consagrats d’avui
i de sempre és tornar a començar
novament, a aprendre de l’Amor en
l’escola del do».

MARIO DAL BELLO
El secuestro de Pío XII
Editorial Ciudad Nueva, 2015,
204 pàg.

Agost del 1942. Per Roma circula
un rumor cada vegada més insistent:
Hitler planeja envair la Ciutat del Vaticà i arrestar el Papa. Aquesta novella proposa una narració atractiva dels
fets dramàtics de la Segona Guerra
Mundial a través dels «ulls» de Pius
XII i del seu gran antagonista, Adolf
Hitler, amb un estil que uneix la sòlida
reconstrucció històrica amb el magnetisme del relat.

LAIA DE AHUMADA
Espirituals sense religió
Fragmenta Editorial,
2015, 268 pàg.

És possible una espiritualitat sense religió? Aquest volum neix de la
necessitat de saber fins a quin punt
el que molts plantegen, auguren o
neguen ja s’està vivint. Les persones
entrevistades expliquen que l’espiritualitat és una experiència que no
té paraules, que conforma la vida
i que s’encarna en la quotidianitat
del món. Posseeix una litúrgia i unes
formes que li són pròpies.

JOAN MASFERRER i M. DOLORS
BOIX
Jesús, alliberador o sectari?
Editorial Claret, 2015, 138 pàg.

Aquest obra pretén fer un estudi, a
partir dels passatges evangèlics, sobre
el que Jesús va dir i va fer, i convida
totes aquelles persones interessades
en el tema, independentment de les
seves creences i el seu bagatge, a la
reﬂexió. D’aquesta manera, el lector
podrà fer una valoració del comportament de Jesús, la seva personalitat i
metodologia, per finalment extreure
les seves pròpies conclusions.

