
Bianchi, Enzo, Nuevos es
tilos de evangelización, Sal Te
rrae, Santander 2013. 11 O páx. 
ST Breve. 

Só unha lgrexa evanxelizada 
poderá ser unha lgrexa evanxe
lizadora. Partindo desta premi
sa, Enzo Bianchi, fundador e 
prior da comunidade monás
tica de Bose analiza os estilos 
que usamos na evanxelización, 
e aposta por unha fe que sexa 
convicción fonda e de grandeza 
de alma, con capacidade para 
saber escoitar con dozura, dis
cernimento e respecto. 

O orixinal italiano: Nuovi sti
li di evangelizzazione editouno 
San Paolo en Milán, en 2012. 
A tradución é de José Pérez Es
cobar. 

Vide, Vicente, Comunicar la 
fe en la ciudad secular. Teología 
de la comunicación, Sal Terrae, 
Santander 2013. 159 páx. Pre
sencia teológica. 

Este libro ofrece unha intro
dución á teoloxía da comunica-
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ción, indicando cinco vías para 
que as persoas poidan atoparse 
con Deus na era das comunica
cións e nun contexto de secula
rización: a procura do sentido, 
a beleza, a ciencia, a espirituali
dade e as linguaxes do testemu
ño e a caridade. O autor é deca
no da Facultade de Teoloxía da 
Universidade de Deusto. 

Kasper, Walter,Jesús el Cris
to, Sal Terrae, Santander 2013. 
415 páx. Presencia teológica. 

Máis de 30 anos despois da 
súa primeira edición, Sal Terrae 
reedita este maxistral tratado 
de cristoloxía como o volume 
3 da obra completa de Walter 
Kasper, nunha nova tradución 
con prólogo do seu autor. Nes
ta mesma colección Sal Terrae 
ten publicado recentemente El 
evangelio de Jesucristo e La Mi
sericordia. Clave del Evangelio y 
de la vida cristiana dos que xa 
demos canta nesta sección. 

O orixinal alemán: ]esus der 
Christus. Walter Kasper . Ges-

ammelte Schriften - Band 3 edi
touno George Augustin e Klaus 
Kramer co Instituto Cardeal 
Walter Kasper en Vallendar 
(Alemaña) en 2012. A tradu
ción é de José Manuel Lozano
Gotor Perona. 

Jeanrond, Wemer G., Teolo
gía del amor, Sal Terrae, Santan
der 2013. 350 páx. Presencia 
teológica. 

O autor, Werner Jeanrond, 
fo¡ o primeiro laico que ocupou 
unha cátedra de teoloxía na U. 
de Glasgow. Hoxé é profesor de 
teoloxía na U. de Oxford. Nesta 
obra combina a análise histó
rica coa hermenéutica da sos-' 
peita para propoñer unha nova 
e renovadora teoloxía do amor 
que non elude a encarnación 
humana nin o desexo. 

O orixinal inglés: A Theolo
gy of love editouno T&T Clark 
lnternational en Londres en 
201 O. A tradución é de Isidro 
Arias Pérez. 

González Buelta, Benjamín, 
La pascua de los sentidos, Sal Te
rrae, Santander 2013. 206 páx. 
El pozo de Siquem. 

-
González Buelta, xesuíta co-

ñecido e recoñecido pola súa 
opción polos pobres e os seus 
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escritos sobre espiritualidade, 
propón un camiño de encontro 
con Deus apoiado nos salmos e 
seguindo o ritmo dos exercicios 
de Ignacio de Loiola. 

Vitoria Cormenzana, F.J., 
Una teología arrodillada e indig
nada. Al servicio de la fe y la justi
cia, Sal Terrae, Santander 2013. 
318 páx. Presencia teológica. 

Feo. Javier Vitoria leva máis 
de trinta anos traballando no 
Centre d'Estudis «Cristianisme 
i Justícia» da Fundación Lluís 
Espinal de Cataluña. Neste 
libro pretende sistematizar e 
sintetizar o seu traballo de re
flexión para avanzar cara a un 
mundo máis humano e máis 
xusto e unha lgrexa máis ao 
servizo dos pobres, mostran
do como debería configurar a 
lgrexa a súa vocación de sacra
mento de fraternidade univer
sal no século XXI. 

Gómez Acebo, Isabel, Fran
cisco. El pañero de Asís, Khaf, 
Madrid 2013. 311 páx. Religión 
Digital Libros. 

A teóloga Isabel Gómez 
Acebo achéganos á historia de 
Francisco de Asís, na Italia do 
século XIII na linguaxe das no
velas de aventuras, achegando a 
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Marisa Vida! Collazo 

vida e espiritualidade de Fran
cisco á xente moza. 

Rodríguez Soto, José Car
los, Dios y la guerra, Khaf, Ma
drid 2013. 150 páx. Expresar 
religioso. 

O autor fo¡ misioneiro com
boniano con máis de 20 anos de 
experiencia en Uganda durante 
os anos máis difíciles da guerra, 
que recolle neste libro de rela
tos duros, cheos de dramatismo 
e crueza, per2 sen perder a es
peranza que el mesmo experi
mentou no medio do horror. 

Instituto Superior de Pasto
ral UPSA, La crisis de Dios hoy, 
Khaf, Madrid 2013. 231 páx. 
Expresar teológico. 

Ao longo do ano académi
co 2012-13 no lnst. Sup. de 
Pastoral organizou un ciclo de 
relatorios co tema A crise de 
Deus hoxe. Este libro recolle 
cinco destes traballos: Crise 
de Deus hoxe: en que Deus ere
mos?, por Juan José Sánchez 
Berna!, O Deus dos pobres, por 
Luis González-Carvajal Santa
bárbara, Ciencia e relixión: Na 
procura do necesario diálogo 
por Agustín Udías Vallina, S.J., 
Dous filósofos ante Deus por 
Manuel Fraijó Nieto e [Dous 
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Martín Velasco. 

de Oliveira, Pe. Mario, ]e
sus segundo Joao. O 4º Evange
lho traduzido e anotado como 
nunca o conhecemos. Seda Pub~ 
Porto, 2º ed. 2013. 205 páx. 

Evanxeo de Xoán traduci
do ao portugués he comenta
do polo P. Mario de Oliveira, 
no que se busca descubrirnos 
como seres humanos reiterada
mente tentados polo poder, ao 
tempo que se nos revela como 
Xesús descobre ao Deus que 
nunca ninguén viu, afastado de 
todo poder, mesmo o disfrazado 
de heroicidade. O seu autor é 
o polémico párroco de Felguei
ras, famoso polos seus "desen
contros" coa PIDE, a policía 
secreta salazarista. 

Torralba, Francesc, ¿Por 
qué Pierre Anthon debería ba
jar del ciruelo? Interioridad y 
sentido, Khaf, Madrid 2013. 
15 2 páx. Expresar religioso. 

Partindo da trama da novela 
de Janne Teller Nada, na que 
un rapaz de 14 anos non quere 
baixar dunha ameixeira porque 
nada lle ten sentido, Francesc 
Torralba, profesor da U. Ra
món Llull, analiza un estado de 

ánimo colectivo, o nihilismo, e 
propón o único antídoto posi
ble: a busca interior de sentido. 
Non eliximos existir, pero pode
mos elixir como facelo, como 
encher de significado o noso 
tempo elaborando un proxecto 
de vida que teña valor para cada 
uno, cada unha. 

González-Anleo, Juan Ma
ría, Consumidores consumi
dos. Juventud y cultura consu
mista. Expresar religioso, Khaf, 
Madrid 2014. 230 páx. Expre
sar religioso. 

Os mozos de hoxe son, por 
riba de todo, consumistas e este 
feíto dita como se pensan a si 
mesmos, como se relacionan 
cos demais e como se proxectan 
ao mundo. Este libro analiza 
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dende esta óptica os valores, os 
sinais de identidade colectiva 
ou as novas formas de acción 
social da xuventude. 

González-Balado,José Luis, 
Playfoot Paige, Janet Nora, San 
Juan XXIII. Modelo de pastor. 
Expresar religioso, Khaf, Ma
drid 2014. 273 páx. Expresarte. 

Esta parella aborda a biogra
fía de Xoán XXIII contando coa 
colaboración do secretario e 
albacea de Xoán XXIII, Mons. 
Loris F. Capovilla e co seu so
briño, Marco Roncalli. A bio
grafía está chea de detalles per
soais e emotivos, escrita dende 
o corazón dun home que cam
biou a igrexa. 

Marisa Vida! Collazo 
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