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Titulo: O Sermão da Montanha
Autor: Huberto Rohden
Categoria: Evangélico
Idioma: Português
Dimensões: 12 x 18,5
Nº de páginas: 160

Título: No roteiro de Jesus:
Psicografia: Francisco Cândido 
          Xavier
Espírito: Irmão X
Categoria: Evangélico
Idioma: Português
Dimensões: 14 x 21
Nº de páginas: 320

Título Original: Madre Teresa
Título no Brasil: Madre Teresa de 
    Calcutá
Gênero: Biografia/Drama
Tempo de Duração: 180 minutos
Ano de Lançamento (Itália): 2003
Distribuição: Flashstar Home Video
Direção: Fabrizio Costa
Produção: Luca Bernabei, Carlo
        Boserman e Pete Maggi

PREÇO: R$ 20,00

O mundo mágico de Escher
CCBB - Rua Primeiro de Março, 66 - Centro
De 18 de janeiro a 27 de março, terça a domingo das 9h às 21h
Informações: (21) 3808-2070 e 3808-2254 ou pelo site 
www.bb.com.br/cultura
Entrada franca

 

PREÇO: R$ 12,90

“Eis a mensagem máxima do Cristo. É o seu hino de 
vitória e alegria o supremo convite e máxima 
promessa feita ao homem. O Sermão da Montanha é 
o maior documento espiritual que a humanidade 
recebeu. Rohden atingiu nesta obra o máximo de 
inspiração. Sobre esta mensagem imortal do Cristo, 
disse Mahatma Gandhi: "Se se perdessem todos os 
livros sacros da Humanidade e só se salvasse o 
Sermão da Montanha, nada estaria perdido.”

Tá procurando um bom livro pra ler e não sabe onde 
achar? Uma ótima dica de livraria online para 
adquirir bons livros é a Livraria Candeia 
(www.candeia.com). 

“Uma vida devotada aos pobres, aos doentes e aos 
esquecidos Conhecida como "a santa dos pobres 
mais pobres", Inês Gonxha Bojaxhiu nasceu em 
Skopja, capital da atual república da Macedônia. 
Aos 21 anos, mudando seu nome para Teresa, 
ingressou em um Convento de Calcutá. Onze anos 
mais tarde deixaria o mesmo e começaria a trabal-
har nos bairros mais pobres da cidade, vindo a 
fundar em 1946, a Congregação das Missionárias da 
Caridade. Seu papel em favor dos mais necessita-
dos rendeu a Madre Tereza o Prêmio Nobel da Paz e 
o reconhecimento de seu trabalho no mundo. Neste 
sensível e humano filme, o diretor Fabrizio Costa 
mostra a dedicação, a luta e a intolerância sofrida 
pela missionária, que será beatificada pelo 
Vaticano, por parte daqueles que não compreen-
diam seu trabalho. “

“A todos que sofrem e estão sós, dai 
sempre um sorriso de alegria.
Não lhes proporciones apenas os 
vossos cuidados, mas também o vosso 
coração.” 

Madre Teresa

“Coletânea de textos retirados de várias obras assi-
nadas pelo Espírito Humberto de Campos (ou seu 
pseudônimo Irmão X), psicografadas por Francisco 
Cândido Xavier e editadas pela Federação Espírita 
Brasileira, como: Cartas e Crônicas, Contos e Apól-
ogos, Contos desta e doutra Vida, Crônicas de 
Além-túmulo, Estante da Vida, Lázaro Redivivo, Luz 
Acima e Pontos e Contos. A obra tem significativo 
valor para as pesquisas de expositores espíritas e 
estudiosos do Evangelho de Jesus, pois facilita a 
compreensão dos ensinos do Mestre.”

“A exposição reúne cerca de 92 obras do artista 
holandês Mauritius Cornelis Escher, incluindo as 
mais conhecidas – entre gravuras originais e desen-
hos –, além de um filme 3D e de instalações que 
desvendam os efeitos óticos e de espelhamento que 
Escher utilizava em seus trabalhos. As obras proce-
dem da Holanda. ”

Com a aproximação da COMEERJ, nada melhor do já 
ir entrando no clima. Por isso resolvemos indicar 2 
livros que com certeza fazem qualquer um repensar 
a sua vida. A indicação de filme também está 
hotésima, pois nos trás o exemplo de vida abnegada 
de Madre Teresa de Calcutá.

Mas não podemos esquecer da dica de arte. A 
exposição de Escher está fascinante, por isso vale a 
pena conferir.

Esperamos que a nova edição do “Abre Aspas seja 
bastante útil e aproveitamos para desejar a todos 
um Carnaval cheio de Jesus no coração!!! 


