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ORAÇÃO DO CORAÇÃO
Ao encontro do amor
German S. Griese , Juan P. Ledesma
Fernández, Marcela Lombard García

Esta obra aborda, de forma simples e
convincente, um tema central para a
fé cristã: a oração. Em que consiste a
oração? Como rezar? Como conjugar
oração e ação? Estas e outras perguntas
preocupam e inquietam muitas pessoas
desejosas de encontrarem-se com Deus
na profundidade do seu coração, em meio
aos desafios da pós-modernidade.
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TÉCNICAS DE CONTAR HISTÓRIAS
Um guia para desenvolver as suas
habilidades e obter sucesso na apresentação
de uma história
Vania Dohme

EXERCICIOS PARA MANTER
A MENTE ATIVA
Anna Puig

Para aqueles desejam exercitar sua memória e manter as funções mentais, esta
obra propõe exercícios centrados nos
processos cognitivos básicos e graduados
segundo sua dificuldade para favorecer
sua aplicação e realização, levando em
conta os fatores cognitivos, emocionais,
sociais e instrumentais.

No filme “Casamento Grego”, o
pai da noiva defendia que a cozinha
grega era algo celestial porque, em
grego, a palavra gastronomia vinha
de astronomia! Isso segundo ele. Uma
coisa é certa: nunca as descobertas e
inovações da gastronomia e astronomia foram tão intensas como nos dias
de hoje, sobretudo no conhecimento
do Universo.

Este é, sem dúvida, um livro de inestimável
valor e utilidade para contadores de histórias profissionais ou semiprofissionais e
também “amadores” como pais, avôs, professores, educadores (que no fundo todos
nós, que vivemos em contato com crianças
e jovenzinhos, somos) - e até curiosos e
interessados em geral.
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Evaristo Eduardo de
Miranda, Doutor em
Ecologia, Pesquisador
da Embrapa, Ministro
das Exéquias, e Diretor
do Instituto Ciência e
Fé, é autor de 25 livros.
Estudioso do hebraico
e da teradição judaica e
cristã, é autor de diversas
obras de espiritualidade.

O LÍDER
SEM STATUS
Uma parábola
Robin Sharma

Nesta obra, o leitor pode aprender: Trabalhar com as pessoas e influenciá-las de
maneira positiva, independentemente do
cargo que ocupa na empresa; Identificar
e aproveitar as melhores oportunidades
em períodos de profundas mudanças; Os
reais segredos da inovação espetacular;
Construir uma equipe excelente e cativar
clientes; Como se tornar mentalmente
forte e fisicamente vigoroso a fim de
liderar na área de atuação; Superar o
estresse, construir uma força de vontade
invencível, elevar o nível de energia e
equilibrar a vida pessoal. Verus Editora
Rua Gal. Carneiro 441
Curitiba PR
(41) 3264.3484
www.livrariadochain.com.br
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A capacidade de encantar-se e surpreender-se com a beleza e o mistério dos Cosmos
são ainda um desses raros pontos de encontro e poesia entre a ciência e a religião.

NO NINHO DA CORUJA
Um guia sobre filosofia e pensamento científico
Manuel Filho

Tal como a Rainha Branca de Alice através
do espelho, Leandro também quer pensar
em seis coisas impossíveis no mundo. O problema é que o garoto, que vive acompanhado
de seu amigo imaginário – uma coruja inteligente e meio atrapalhada –, não consegue se
lembrar sequer de uma coisa impossível. O
autor propõe ao leitor que, junto com Leandro, questione a vida, os acontecimentos, os
possíveis porquês de as coisas serem como
são. Ilustrações de Márcio Beraldi

MEU BATISMO
Álbum de recordações
Equipe da Editora Ave-Maria

Este álbum de recordações é uma
maneira prática e muito especial de
guardar todas as lembranças do batismo de seu filho. Meu Batismo reserva
espaços para fotos e mensagens, apresenta cada ritual da cerimônia e traz
lindas ilustrações para que a família
cultive com carinho esse momento tão
importante.

Há quinze anos, os únicos planetas conhecidos eram os do sistema
solar. Hoje, identificam-se mais de
500 planetas em outros sistemas
estelares e, em média, um novo planeta é descoberto por semana. A
detecção de evidências de formas
de vida extraterrestre é considerada
eminente pelos astrônomos. Novas
pesquisas permitem o conhecimento
de realidades inimagináveis como a
antimatéria, a energia escura e a matéria negra. Em um par de décadas,
a Estação Espacial lnternacional, os
telescópios espaciais e terrestres e o
Grande Colisor de Hádrons trouxeram
descobertas sobre o Universo mais
amplas do que tudo que a ciência
astronômica reuniu durante séculos.
Diante das novas descobertas sobre o Universo recoloca-se a questão
do seu sentido. O Universo é finito no
tempo e no espaço? Existem outros
universos? Ele pode ser compreendido
dentro de alguma lógica conhecida? O
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A opção preferencial pelos pobres é uma
das características do rosto da Igreja na
América Latina, que foi reafirmada na
Conferência de Aparecida. Esta opção
levanta o problema de se definir o que
significa hoje a categoria pobre. Esta é a
questão fundamental que esta obra tenta
responder, por meio de uma abordagem
pluridisciplinar, que reúne as ciências sociais, a filosofia e a teologia, iluminando o
tema a partir de diferentes enfoques, que
permitem superar aquela visão ingênua e
dar um tratamento teoricamente consistente a esse problema pastoral.
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Inconfundíveis, ciência e
religião trazem contribuições
próprias à compreensão do
Universo. Para chegar-se
à convivência pacífica dos
dias de hoje, afastadas da
indiferença ou do conflito, foram
necessárias muitas rupturas.
Os sistemas de sentido
(religião) e os sistemas
explicativos (ciência)
prosseguem seus caminhos
de forma autônoma e
paralela. Quem sabe eles se
encontrarão, um dia, no infinito?

que são problemas e mistérios quando se busca o sentido do Universo?
Qual a capacidade de nossa espécie
de refletir sobre si mesma? Sobre o
que repousa o reconhecimento da
dignidade humana frente ao Cosmos?
Há formas de vida nos 500 planetas
já descobertos? O extraterrestre é
nosso irmão? Por que existe matéria,
energia, vida e tudo ao invés de nada?
Como na astrofisica, a reflexão religiosa e filosófica avançou e postulou
novas intuições e paradigmas sobre
a origem e o destino do Cosmos,
sobre como o Infinito atua no finito e
sobre a imensidão do íntimo humano.
Desde que o homem interessou-se em
observar seu entorno e seu mundo,
ele também intuiu a possibilidade de
ser um objeto de observação da parte
de um eventual autor desse mundo. A
capacidade de compreensão do Universo emerge de um encontro entre
realidades interiores e exteriores ao
homem. Neste Iivro, após um trabalho
de pesquisa e reflexão, apresento o
que se anda cozinhando neste início
do século XXI, tanto nas panelas do
Universo das ciências, como nas do
Cosmos das religiões. Bom apetite!
Serviço:
Editora Vozes
208 páginas
12 cm x 19 cm
ISBN 9788532624574

UNIVERSIDADE 03

