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PAPA FRANCISCO
Fratelli tutti
Palabra, 2020, 205 pàg.

En la seva tercera encíclica, el 
Papa ens parla d’una fraternitat uni-
versal, oberta a tothom. Ens propo-
sa una fraternitat sense fronteres 
d’idioma, de cultura o de religió. 
Ens proposa com a exemples Gand-
hi, Martin Luther King o els Pares de 
la Unió Europea i conclou que les 
religions han d’estar al servei de la 
construcció de la pau.

NATALIA SANMARTIN FENOLLERA
Un cuento de Navidad
para Le Barroux
Planeta, 2020, 71 pàg.

Escrit expressament per a una 
abadia benedictina tradicional, 
explica la història d’un nen sense 
mare que durant tres anys pregunta 
a Déu si tot el que ella li va ense-
nyar sobre Ell és veritat. Cada dia 
espera sense descans un senyal del 
Cel. Fins que arriba el tercer Nadal. 
Il·lustracions de Michaela Harrison.

QUIQUE
La Bíblia vista amb humor
CPL, 2020, 130 pàg.

Una obra deliciosa i divertida 
que ens ajuda a endinsar-nos, amb 
humor, en el tresor insondable que 
és la Paraula de Déu. En un món 
amb dificultats de tota mena... els 
dibuixos d’en Quique (Enric Arenós) 
són una alenada d’aire fresc que 
ens omple d’esperança. Aquestes 
vinyetes són un bon antídot contra 
la tristesa.

ZACHARIAS HEYES
El pequeño monje y el significado 
del silencio
San Pablo, 2020, 128 pàg.

El pare Zacharias Heyes, amb la 
complicitat de l’entranyable pro-
tagonista d’aquest llibre, i a partir 
d’experiències personals profun-
des, explica per què en la nostra 
quotidianitat és tan important el 
silenci. Un llibre entendridor que, 
mitjançant exercicis pràctics, farà 
arribar a la nostra vida la pau i la 
relaxació que tant anhelem.

JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA
El petit camí de les grans preguntes
Fragmenta, 2020, 176 pàg.

Hi ha un moment en què ente-
nem que les preguntes ens acosten 
més al sentit que no pas les res-
postes. Un itinerari per algunes de 
les grans preguntes de l’existència 
amb l’equipatge d’una sòlida fre-
qüentació dels clàssics: la filosofia, 
els textos sagrats són alguns dels 
referents amb què l’autor dialoga 
a l’hora d’oferir la seva proposta 
sapiencial.

J. M. ALIMBAU ARGILA
Saber sufrir
Voz de Papel, 2020, 252 pàg.

Qui sap patir: il·lumina la seva 
vida. Qui sap patir: disminueix els 
sofriments propis i aliens. Qui sap 
patir: aprèn a estar sol en la seva 
soledat.

Saber patir: és recitar amb tota 
l’ànima: «Faci’s la teva voluntat.» 
Saber patir: fa l’home humil i, a la 
vegada, gran i transcendent.




