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Regala religió per Sant Jordi
Us proposem un recull de les principals novetats editorials religioses per gaudir al
màxim d'aquesta data tan signiﬁcativa al territori
11 abril, 2019 -
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El papa Francesc
«Christus Vivit»

Christus Vivit, la nova Exhortació Apostòlica Postsinodal del papa Francesc ha arribat. El document es
dirigeix a tota l’Església, però especialment als joves del món. Es tracta d’una reﬂexió que busca
estimular a tots i ofereix plantejaments generals per al discerniment eclesial en aquesta matèria. És
exigent i optimista i preveu nous horitzons a persones de totes les edats. Perquè «Ser jove és un estat
del cor». S’estructura en nou capítols que recullen grans missatges del sínode dels joves d’octubre i
dóna pautes sobre l’atenció de joves a l’Església. «Viu Crist, esperança nostra, i Ell és la més bella
joventut d’aquest món. Tot el que Ell toca es torna jove, es fa nou, s’omple de vida. Llavors, les
primeres paraules que vull dirigir a cadascun dels joves cristians són: Ell viu i et vol viu!».

La encíclica de los gestos del papa Francisco

És una ben documentada crònica dels fets principals del papa Francesc. L’autor,

Mimmo Muolo, és periodista del diari catòlic italià Avvenire i creu que el millor que deﬁneix al
Sant Pare són els gestos que realitza cada dia i que en la seva opinió són la seva encíclica.
Aquesta encíclica està dividida en quatre parts: els gestos de la vida quotidiana, els gestos
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de la caritat i de la misericòrdia, els gestos pastorals i els gestos de la comunicació.
Sant Francesc, Verdaguer i la natura

Els autors Maria-Mercè Bruguera Barbany i Josep Gordi i Serrat, són marit i

muller i, com a bons coneixedors de la literatura, amb una llarga experiència docent, en
aquestes pàgines posen de costat textos i reﬂexions de Sant Francesc, de Verdaguer i de
l’encíclica Laudato si’, del papa Francesc, convidant-nos a mirar i comprendre la natura, el
cosmos, com un espai idoni per a la relació amb el transcendent.

La realitat a Barcelona
Déu a Barcelona. Sis alcaldables i el fet religiós

El 26 de maig del 2019 els ciutadans i ciutadanes de Barcelona són cridats

a les urnes per escollir els seus representants a la ciutat. Barcelona està centrant totes les
mirades pels candidats que es presenten, com també perles propostes que cada un d’ells
defensa. Durant la campanya electora es discutiran temes diversos. No obstant, el fet religios
no serà cap dels temes que sortiran en el debat públic durant la campanya. Per aquest motiu,
els candidats a l’alcaldia de Barcelona en parlaran en aquest libre que mostra a la
ciutadania la posició dels candidats a l’alcaldia de Barcelona sobre aquesta qüestió.

|3

Regala religió per Sant Jordi

«Trencar el silenci: deu rostres, deu veus»

Es tracta del testimoni de deu professionals dels Maristes que, des del seu

punt de vista i la seva realitat, s’enfronten a la tasca de treballar per la prevenció i la
protecció d’infants i joves en països i en contextos diferents. Per tant, es tracta d’un
document que té com a objectius assegurar una resposta eﬁcaç davant les sospites o la
certesa de casos d’abús sexual o maltractament als menors. Així, desenvolupar eﬁcaçment
estratègies encaminades a la prevenció de les situacions d’abús sexual i maltractament.
La fulla dels diumenges

Aquest llibre de Gemma Morató i Sendra, editat per l’Arquebisbat de Barcelona

en la col·lecció “Tots recordem” prové de la tesi doctoral en periodisme “Full Dominical de
Barcelona. Una aproximació a la seva història (1891-1991)”. La germana Gemma Morató
(Reus, 1972) és Dominica de la Presentació, doctora en humanitats per la UIC, llicenciada en
periodisme per la UPF, màster en teologia moral per la Facultat de Teologia de Catalunya.
Actualment dirigeix una petita residència universitària al centre de Barcelona. Es pot adquirir
a l’oﬁcina de Premsa de l’Arquebisbat de Barcelona.
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Espiritualitat
Un latido en la tumba

Aquest llibre de Mn. Antonio Macaya Pascual dóna raons sobre la resurrecció

de Crist. L’autor ofereix les últimes recerques que aﬁrmen que Jesús no estava en el
sepulcre tres dies després de la seva mort i que són molts els testimoniatges històrics que
conﬁrmen que desenes de persones el van veure viu, el van tocar i van parlar amb Ell.
Búsqueda

En aquest llibre de l’autor Josep Otón ens anima a emprendre el camí de la cerca i

compartir algunes consideracions que poden arribar a ser bones companyes de viatge. En els
diferents capítols s’estableixen referències a Simone Weil, Viktor E. Frankl o Jorge
Luis Borges. El llibre conclou amb “El gran desaﬁament”, la cerca de l’autenticitat.
Elogi de la set

Aquest llibre de José Tolentino Mendonça recull les meditacions de l’autor com a

predicador dels exercicis espirituals que va dirigir en la Quaresma del 2018 al papa Francesc
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i a la Cúria romana. L’autor vol posar en relleu l’oportunitat que ofereix la set de creixement
humà i espiritual. Tolentino és arquebisbe, responsable de l’Arxiu i de la Biblioteca del Vatica,
consultor del Pontiﬁci Consell per a la Cultura i una de les veus mes originals de Portugal en
els nostres dies.

Infantil
Sagrada Família

Arriba el llibre per pintar la Sagrada Família de Gaudí, de l’autora Teresa

Campos. Nascuda a Barcelona, on hi viu dibuixant, pintant, retallant…i pensant, és autora i
il·lustradora d’àlbums il·lustrats. La cripta de la Sagrada Família; la façana del naixement; la
façana de la nau lateral; el xiprer; l’escala de cargol dins de cadascuna de les torres dels
apòstols; el ﬁnestral de la façana de la passió i els vitralls de la nau lateral; són només
algunes de les il·lustracions que es poden trobar en els continguts interiors per pintar. El
llibret permet descobrir l’univers de Gaudí, la seva bellesa i els seus misteris, l’amor per la
natura i com recrear-la mitjançant l’arquitectura. El llibre, amb edició trilingüe en català,
castellà i anglès, inclou un mapa de Barcelona per als més petits.
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