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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 
refl exió. D’aquesta manera, el lector 
podrà fer una valoració del compor-
tament de Jesús, la seva personalitat i 
metodologia, per fi nalment extreure 
les seves pròpies conclusions.

Les persones cerquen Déu i volen 
saber quines són les vies per trobar-lo. 
El monjo benedictí Anselm Grün mos-
tra 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 pos-
sibilita viure en presència de Déu.

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 refl exions 
s’inspiren en esdeveniments diaris, en 
les lectures i experiències personals 
de l’autor i en anècdotes i escrits de 
sants, papes, escriptors, actors, po-
lítics...

«Per tornar a l’escola del do, per 
aprendre a transparentar-lo, cal 
que tornem a descobrir la confl uèn-
cia 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».

És possible una espiritualitat sen-
se religió? Aquest volum neix de la 
necessitat de saber fi ns a quin punt 
el que molts plantegen, auguren o 
neguen ja s’està vivint. Les persones 
entrevistades expliquen que l’espiri-
tualitat 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.

Quina és la identitat de l’ésser hu-
mà? Per què el matrimoni i la família 
són elements essencials del desenvo-
lupament 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 belle-
sa del matrimoni i de la família.

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

Agost del 1942. Per Roma circula 
un rumor cada vegada més insistent: 
Hitler planeja envair la Ciutat del Va-
ticà i arrestar el Papa. Aquesta novel-
la 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 mag-
netisme del relat.
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