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O Catálogo

O Catálogo
“A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano
se eleva para a contemplação da verdade.” É nessa tão importante e verdadeira
afirmação, retirada da Carta Encíclica Fides et Ratio do sumo pontífice João Paulo
II, que residem os dois principais elementos estudados por São Tomás de Aquino: a
fé e a razão. Somente a partir desses valores, tão caros um ao outro, é que sentimo-nos capazes de conhecer a verdade e, em última instância, de O conhecer. Uma
vez conhecendo-O e amando-O, o ser humano pode chegar também à verdade plena
sobre si próprio.
Em Jesus encontramos o verdadeiro sentido da teologia, arraigado em uma profunda
experiência de Deus, especialmente da nossa experiência de Deus — professada por
meio de linguagem e símbolo — enquanto membros de uma comunidade de fé. Nas
palavras de Santo Anselmo, a teologia é fides quaerens intellectum, a fé que procura
compreender.
A PAULUS, empenhada na difusão de valores éticos e cristãos e ciente de que cabe
à teologia salvaguardar o dom inestimável da autorrevelação de Deus em Jesus,
publica o presente Catálogo. As obras apresentadas a seguir — organizadas por
ordem alfabética — evidenciam que a linguagem usada pela Igreja para proclamar
esse dom é capaz de permanecer acessível em diferentes culturas e em novos
contextos históricos.
O infográfico da página ao lado, simples e esclarecedor, foi elaborado para que você
oriente sua consulta da melhor forma possível. Veja como foram organizadas as
informações dos livros deste Catálogo e aprecie o conteúdo trabalhado de cada um
deles.
Boa leitura!
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Aqui você tem a localização da
seção do Catálogo em que está.

Dentro do Catálogo de Teologia, cada seção está
separada por cores diferentes. Esta aqui é a da
“Como navegar neste Catálogo”.

Aqui, nesta primeira linha,
você sempre encontrará o
título do livro.

Ambrósio de Milão (vol. 5)

Explicação do símbolo • Sobre os sacramentos
Sobre os mistérios • Sobre a penitência

Ambrósio de Milão
Sinopse

Neste campo está(ão) o(s) nome(s) do(s) autor(es)
que escreveu(eram) e/ou organizou(aram) a obra.

Gaulês e descendente de gregos, Ambrósio foi um dos homens mais influentes
do cristianismo e modelo do episcopado antigo. Defendeu com coragem
inflexível a liberdade e a independência da Igreja diante dos poderes imperiais.
As inúmeras atividades não o impediram de escrever muitas obras e em
muitas áreas.

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 176

Esta informação
corresponde à
coleção.

Esta é a coluna da sinopse, um resumo
sobre o assunto tratado no livro.

Cód.: 9788534900577

Este número refere-se
ao do código de barras.
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Agostinho sobre o mal
Gillian Evans
Sinopse

Agostinho, talvez o mais importante e o mais lido dos padres da Igreja,
preocupou-se pela primeira vez com o problema do mal em sua juventude,
inquietação que durou a vida inteira. Este estudo acompanha o seu progresso
para uma solução, considerando a influência de seu pensamento no estudo do
problema por mais de um milênio.

Espiritualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 272

Cód.: 9788534901574

Ambrósio de Milão (vol. 5)

Explicação do símbolo • Sobre os sacramentos
Sobre os mistérios • Sobre a penitência

Ambrósio de Milão
Sinopse

Gaulês e descendente de gregos, Ambrósio foi um dos homens mais influentes
do cristianismo e modelo do episcopado antigo. Defendeu com coragem
inflexível a liberdade e a independência da Igreja diante dos poderes imperiais.
As inúmeras atividades não o impediram de escrever muitas obras e em
muitas áreas.

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534900577

Basílio de Cesareia (vol. 14)

Homilia sobre Lucas 12 •
 Homilias sobre a origem do
homem • Tratado sobre o Espírito Santo

Basílio de Cesareia
Sinopse

Basílio foi certamente o mais importante dos famosos padres capadócios.
Personalidade fértil, atuante na reflexão filosófica, teológica e mística, na
produção literária, no expor suas ideias através de cartas, sermões, tratados,
na organização e na administração das comunidades de sua diocese, ganhou o
título de “Magno”. Sacerdote, depois bispo de Cesareia, enfrentou os piores
períodos de seca, miséria e exploração do povo e a política hostil do imperador
arianista. Despendeu suas energias e toda a sua vida para unir as Igrejas,
instruir o clero, os religiosos, os fiéis e socorrer os pobres.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 192

Cód.: 9788534914079
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Bernhard Häring

Um renovador da moral católica

Marciano Vidal
Sinopse

Marciano Vidal faz nesta obra uma avaliação da produção literária häringuiana,
destacando seu significado para a renovação da Teologia Moral católica
nos últimos decênios. A leitura oferece um conjunto de pistas para captar
o significado tanto da atividade acadêmica e pastoral como da produção
teológica de Häring, homem que teve como eixo de toda sua atividade e de
toda a sua obra a pessoa humana. A autenticidade do homem, do crente, do
sacerdote e do religioso em Häring é que explica, em última palavra, tudo o
que ele significou e continua significando para a Igreja e o mundo.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 152

Cód.: 9788534914789

Caminhos do ecumenismo no Brasil
História — Teologia — Pastoral

Elias Wolff
Sinopse

Um dos desafios mais prementes para a reflexão teológica na atualidade é
entabular o diálogo entre as diferentes concepções de Deus, da Igreja, do ser
humano, da vida no planeta, apresentado pelas igrejas e religiões. Desse modo,
a teologia não pode esquivar-se da necessidade de diálogo com os saberes
que extrapolam as fronteiras confessionais, urgindo a busca de elementos que
possibilitem a sua vinculação com saberes que, mesmo se configurados extra à
comunidade eclesial, situam-se no horizonte da fé cristã.
Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 456

Cód.: 9788534920254

Cartas marcadas
Pedro Casaldáliga
Sinopse

As “cartas marcadas” de Dom Pedro Casaldáliga, escritas entre 1986 e 2005,
decorrem de um claro compromisso de pastor, que extravasa em sua linguagem
poética uma lúcida visão da realidade e decidida opção pelas causas do povo. A
forma de “cartas abertas” confere transparência e objetividade na abordagem
das questões levantadas. Endereçadas a múltiplos destinatários, sustentam
uma atitude permanente de partilha apaixonada, convidando a uma análise
crítica da realidade, iluminada pela sua solicitude eclesial de bispo, mas
sempre na perspectiva maior do Reino.
Avulso
Formato: 14 cm x 20 cm
Páginas: 296

Cód.: 9788534924405
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Casamento do Oriente com o Ocidente
Hinduísmo e cristianismo

Bede Griffiths
Sinopse

Bede Griffiths, monge beneditino, viveu na Índia há mais de 35 anos. O livro
é um dos seus escritos quase lendários. Esta obra é uma celebração alegre da
Índia à sua vida e religião. Para Bede Griffiths, o Oriente encarna o princípio
feminino da não violência, da intuição e da simpatia. O Ocidente é masculino:
agressivo, racional e dominador. Ambos os aspectos foram aperfeiçoados nas
respectivas tradições religiosas védica e judaica. A tradição cristã, se quiser
dizer algo com sentido aos corações humanos, precisa procurar unir o Oriente
com o Ocidente uma vez mais.
Temas de Atualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534916011

O celibato religioso
Laurent Boisvert
Sinopse

O mal-estar atualmente sentido diante do celibato religioso deve-se à
imprecisão de sua identidade, à fraqueza de suas justificativas, à inadaptação
de sua linguagem. Longe de ser uma realidade inexpressiva, ele assume a
fisionomia e o calor da escolha de vida e do projeto de ação do qual faz parte.
Este livro mostra a natureza da castidade e do celibato religioso, o conteúdo e
as consequências do voto de castidade.

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534900775

Comentário ao Gênesis (vol. 21)
Santo Agostinho
Sinopse

Nos primeiros anos após a conversão e o batismo (386-391), Santo Agostinho
retira-se do mundo com seus amigos e realiza uma profunda revisão de vida e
de pensamento, tendo agora como referencial a tradição recebida de Ambrósio
e as Escrituras. Uma de suas preocupações é dar resposta às acusações dos
maniqueus contra o caráter revelado das Escrituras judaicas. Surge então seu
primeiro comentário aos primeiros capítulos do Gênesis. De caráter apologético
e alegorizante, a obra visa sobretudo defender a bondade inerente à Criação e
à Providência divina.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 660

Cód.: 9788534922647
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Comentário aos salmos (vol. 9/1)
(Enarrationes in psalmos) — Salmos 1-50

Santo Agostinho
Sinopse

Os salmos têm sido e continuam sendo fonte riquíssima de inspiração de
um dos legados bíblicos mais fecundos para a espiritualidade da civilização
do Ocidente. Com o presente Comentário aos salmos, Agostinho solidifica a
tradição patrística, juntamente com Orígenes, Atanásio, Basílio, Ambrósio,
Eusébio de Cesareia, que se dedicaram ao estudo dos salmos: nenhum outro,
porém, alcançou o êxito do comentário de Agostinho.

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 924

Cód.: 9788534907507

Comentário aos salmos (vol. 9/2)

(Enarrationes in psalmos) — Salmos 51-100

Santo Agostinho
Sinopse

A presente obra, em três volumes, traz ao público de língua portuguesa a
tradução fiel da Enarrationes in psalmos de Santo Agostinho. Os salmos têm
sido e continuam sendo fonte riquíssima de inspiração de um dos legados
bíblicos mais fecundos para a espiritualidade da civilização do Ocidente. Este
Comentário aos salmos nasce num ambiente litúrgico onde os salmos são
lidos, cantados, apreciados, comentados e meditados. Por essa razão, não se
encontra nele uma elaboração teológica sistemática, mas sente-se a fala
do pastor, do pregador popular e do catequista.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 1.208

Cód.: 9788534907514

Comentário aos salmos (vol. 9/3)

(Enarrationes in psalmos) — Salmos 101-150

Santo Agostinho
Sinopse

Esta obra, em três volumes, traz ao público de língua portuguesa uma tradução
das Enarrationes in psalmos de Santo Agostinho. Nasce num ambiente litúrgico
onde os salmos são lidos, cantados, apreciados, comentados e meditados.
Por essa razão não se encontra no comentário uma elaboração teológica
sistemática, mas sente-se nela a fala do pastor, do pregador popular
e do catequista.

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 1.176

Cód.: 9788534907521
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Compreender o Antigo Testamento
Um projeto que se tornou promessa

Gilles Drolet
Sinopse

O autor nos propõe, com o presente livro, um sopro de ar fresco na
compreensão do Antigo Testamento. Comentando os primeiros livros da
Bíblia — do Gênesis aos livros de Samuel —, ele os interpreta e identifica suas
implicações ao longo de toda a Bíblia, até as últimas páginas do Apocalipse.
Levando em conta a história e as tradições presentes na própria fonte dos
textos, o autor estabelece como promessas ao projeto de Deus se cumpriram
em Cristo e estão em vias de realização para nós.
Biblioteca de Estudos Bíblicos
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 528

Cód.: 9788534928755

Consciência em conflito
Como fazer escolhas morais

Kenneth R. Overberg
Sinopse

Kenneth R. Overberg apresenta um método atualizado e de leitura agradável
para se chegar a decisões em relação a cruciais questões pessoais e sociais
contemporâneas. O autor trata da reflexão recente sobre a moralidade, de
modo especial sobre as declarações oficiais do papa e do Vaticano, com O
evangelho da vida. Reflete igualmente sobre os principais acontecimentos
mundiais, como o fim da Guerra Fria e a mudança maciça na assistência à
saúde nos Estados Unidos, incluindo a administração dessa assistência, a
eutanásia e o suicídio assistido por médicos.
Nova Coleção Ética
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 216

Cód.: 9788534915328

Contra as heresias (vol. 4)
Irineu de Lião
Sinopse

Irineu se propõe em Contra as heresias, num primeiro momento, a tirar a
máscara sob a qual a gnose se dissimula e mostrá-la em plena luz do dia tal
como é realmente. Em seguida, propõe-se a refutar, com argumentos da razão,
a gnose dos valentinos e dos marcionistas, expondo a doutrina da Igreja sobre
Deus e sobre Cristo. Por fim, o leitor encontrará uma longa dissertação sobre a
ressurreição da carne, que os gnósticos negam.

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 624

Cód.: 9788534900560
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Contra Celso (vol. 20)
Orígenes
Sinopse

Na obra apologética Contra Celso (escrita por volta do ano 248), Orígenes
refuta as críticas desse filósofo pagão de cuja origem pouco se sabe e de cuja
obra só se tem notícia pela refutação que recebe. Enquanto Celso explica a
proximidade entre ambas por uma falta de originalidade de judeus e cristãos,
agravada por sua pretensão no sentido contrário, Orígenes inverte o argumento
e faz de Moisés o filósofo primigênio, cuja sabedoria (logos) se manifesta
secundariamente a todos os povos e nações e em sua plenitude na vida de
Jesus e de seus seguidores.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 690

Cód.: 9788534922180

Creio em Deus Pai

O Deus de Jesus como afirmação plena do humano

Andrés Torres Queiruga
Sinopse

O propósito principal deste livro é dialogar com esta suspeita e deixar-se
questionar por ela sobre nossas deformações históricas na piedade individual,
na teologia oficial ou no sequestro burguês do Evangelho; interrogar, por sua
vez, esta suspeita, confrontando-a com a experiência cristã original e pondo a
descoberto seus profundos mal-entendidos. Para isso, sem tópicos menosprezos
do “Deus dos filósofos”, recorre-se, antes de mais nada, ao Deus de Jesus.
Ao Deus que em Jesus de Nazaré se mostra como salvação incondicional que
afirma o humano em sua mais profunda autonomia.
Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 208

Cód.: 9788534923477

Cristãos rumo ao século XXI
Nova caminhada de libertação

José Comblin
Sinopse

O presente livro retrata o que vem acontecendo na América Latina nesses
últimos trinta anos. De uma situação de opressão, passou para uma situação de
exclusão. A população duplicou no período. Enormes contingentes de pessoas
deslocam-se do campo para as cidades. A riqueza aumentou e se concentrou.
Nesse contexto, destaque especial é dado à liberdade, propondo uma teologia
da liberdade.

Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 376

Cód.: 9788534905343
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Cristianismo de libertação
Espiritualidade e luta social

Jung Mo Sung
Sinopse

O livro expõe uma reflexão acerca dos compromissos sociais assumidos tanto
pela Igreja quanto pelos cristãos que sonham com um mundo mais justo. Para
saber com mais clareza o que significa cristianismo de libertação, é preciso
esclarecer as diferenças com outras formas de cristianismo. Por isso, numa
primeira parte, o autor estabelece as diferenças e as afirmações das ideias
centrais do que ele pensa ser o cristianismo de libertação, ao passo que, na
segunda parte, reúne artigos que tratam de diversos temas vistos com o olhar
da fé, na perspectiva da libertação.
.
Temas de Atualidade
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534928205

Curso básico de história da Igreja
Roland Fröhlich
Sinopse

O livro oferece um quadro amplo e completo dos fatos da história da
Igreja, levando o leitor para o meio ambiente em que ela se desenvolveu
e teve de enfrentar. Texto conciso, com datas e acontecimentos dispostos
ordenadamente, tabelas e mapas ilustrativos.

Avulso
Formato: 20 cm x 19 cm
Páginas: 176

Cód.: 9788534901468

Curso fundamental da fé

Introdução ao conceito de cristianismo

Karl Rahner
Sinopse

Trata-se de um estudo do cristianismo, a partir de seus conceitos
fundamentais. Questões básicas sobre Deus, Igreja, Jesus Cristo, sacramentos,
liberdade e outras aqui são analisadas tendo presente a Bíblia e a teologia.
A preocupação de Rahner é falar do cristianismo para o homem de hoje, um
homem cercado de problemas, ideologias, sistemas e, sobretudo, um homem
que se pergunta sobre o sentido da fé. O livro sintetiza longos anos de estudo e
reflexão do autor.
Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 544

Cód.: 9788534905169
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Darwin, Teilhard de Chardin e cia.
A Igreja e a evolução

Jacques Arnould
Sinopse

Há quase dois séculos, a Igreja Católica arrasta um segundo “caso Galileu”.
Desde os trabalhos de Charles Darwin, ela demora em situar-se perante as
teorias sobre a evolução do ser vivo e perante os avanços da pesquisa nesse
domínio. Embora o papa João Paulo II tenha proposto uma reavaliação dessas
teorias, é indiscutível que o autor de A origem das espécies continua a suscitar
desconfiança. Jacques Arnould, jovem cientista e dominicano, mostra como
está esse dossiê espinhoso, no qual se misturam fé e ciência, história
e teologia.
Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 216

Cód.: 9788534912327

De esperança em esperança
Escatologia

Antonio Manzatto, João Décio Passos e Sylvia Villac
Sinopse

A escatologia que podemos entender como o “estudo da esperança” é uma
ciência teológica atual, pois quer responder a perguntas muito profundas
e sempre preocupantes do ser humano: para onde caminhamos? O que vai
acontecer depois da morte? Qual será o futuro do cosmos? O cristianismo
tem uma resposta e um fundamento para encarar o futuro com esperança,
pois, para ele, o sentido da esperança é Jesus Cristo. Ele é o futuro que foi
antecipado e confirmado pela sua ressurreição.
Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 152

Cód.: 9788534930208

Os desafios da cidade no século XXI
José Comblin
Sinopse

As grandes cidades vivem em situação dramática. Um sinal bem claro: os ricos
fogem da cidade e vão morar em áreas rurais, constituindo zonas reservadas,
longe das grandes cidades e entregues aos pobres com todas as suas desordens.
Outro sinal: a mídia dedica a maior parte das suas informações aos dramas
da cidade. O que faz a Igreja no meio desse drama na cidade? Os lugares e os
tempos da vida comunitária têm que ser adaptados à condição do morador
citadino. A Igreja deve estar presente e tornar-se mais ativa na vida política,
no sentido antigo da palavra, ou seja, na vida da cidade (polis).
Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 56

Cód.: 9788534920193
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Desafios aos cristãos do século XXI
José Comblin
Sinopse

A Igreja continua repetindo o discurso da opção pelos pobres e excluídos. No
entanto, esse discurso fica cada vez mais distante da realidade. Nota-se com
toda a evidência que a Igreja está fazendo opção pelos “excluídos” e, no
entanto, está se distanciando cada vez mais deles. Há muito o que fazer ao
longo de todo o século XXI. As conquistas sociais do século XX ficaram anuladas
ou estão desaparecendo. É preciso refazer o que foi feito — e da melhor
maneira possível.
Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 56

Cód.: 9788534917049

Deus

Uma proposta alternativa

Renold J. Blank
Sinopse

O Deus verdadeiro, incômodo, o Deus de Moisés e dos Profetas, que cheira
a esterco de cabrito. O Deus de Jesus de Nazaré, o Deus anticonvencional,
indomesticável da Bíblia. Mostrá-lo como um Deus libertador, um Deus que não
tem interesse pelo poder dos poderosos nem pelos templos do poder:
eis o objetivo deste livro. Mostra do ponto de vista de uma teologia latino-americana que se chama libertadora. E é admirável e espantoso constatar
como, nesta perspectiva, as velhas e empoeiradas histórias da Bíblia,
subitamente, assumem uma atualidade agressivamente nova.
Tempo de Libertação
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534915212

O Deus de Jesus
Jacques Duquesne
Sinopse

Quem é aquele que Jesus chama “meu Pai” ao longo dos evangelhos? Esta obra
quer mostrar que este Deus, ainda deformado e mal-entendido pela maioria dos
homens, deve ser conhecido como de fato Deus se apresenta. Com prudência e
razão, o autor entrega a verdadeira imagem luminosa do Deus cristão.

Biblioteca de Estudos Bíblicos
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534915977
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Deus em nós

O reinado que acontece no amor solidário aos pobres

Hugo Assmann e Jung Mo Sung
Sinopse

Novos Caminhos da Teologia
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 200

Este livro apresenta os dois últimos textos (inacabados) de Hugo Assmann,
teólogo, sociólogo e pedagogo de reflexões inovadoras, críticas, criativas e
provocativas. Só por isso, já poderia ser considerado obra significativa. Porém,
mais do que isso, pessoas que empenham a vida na luta por uma sociedade e
relações sociais mais humanas vão encontrar nas últimas reflexões de Assmann,
especialmente na proposta da mística de “Deus em nós”, endomística, luzes
para novas reflexões e caminhadas. Jung Mo Sung nos propõe repensar o
critério que, no inconsciente coletivo do cristianismo de libertação, tem
servido para julgar as práticas pastorais, sociais e políticas: a noção de
libertação como ruptura radical ou a construção do Reino de Deus.

Cód.: 9788534931694

O Deus libertador na Bíblia

Teologia da libertação e filosofia processual

Jorge Pixley
Sinopse

Tempo Axial
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 144

Cód.: 9788534921688

Este livro usa insistentemente a filosofia processual ou filosofia orgânica, cuja
base é constituída pelos escritos do filósofo inglês/estadunidense Alfred North
Whitehead. Cremos que essa filosofia, que afirma ser a criatividade o elemento
mais básico da realidade, esclarece muitos outros pontos acerca do Deus da
Bíblia, sendo não só compatível com a teologia da libertação, mas também
nela encontrando sua melhor expressão teológica. Não pretendemos que a
filosofia processual demonstre nada. Ela simplesmente nos ajuda a entender
a realidade diária. Desejamos neste livro mostrar como a filosofia processual
pode tornar mais real e convincente o Deus da libertação que encontramos em
nossas Sagradas Escrituras. A verdade do Deus libertador é verificada na prática
libertadora. Mas pode ser esclarecida a partir das intuições do genial filósofo
Whitehead e de seus sucessores.

O diálogo das religiões
Andrés Torres Queiruga
Sinopse

A presença dos fundamentalismos, a instrumentalização dos credos religiosos
para fins terrivelmente bélicos e a inquietude espiritual, que para muitos supõe
a presença em paralelo das religiões num mundo como o atual, que as põe em
crescente contato direto, não permitem fechar os olhos diante desse problema.
É urgente pensá-lo de verdade. O autor o trata com clareza e honestidade,
procurando ser uma ajuda no diálogo, no debate e ânimo para uma práxis
renovada.
Comunidade e Missão
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 88

Cód.: 9788534909082
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Documentos de Gregório XVI e Pio IX
Gregório XVI e Pio IX
Sinopse

Gregório XVI foi adversário do liberalismo, protestou contra tudo que estava
sendo feito contra a Igreja, condenou os povos rebeldes às autoridades
constituídas, condenou a liberdade de imprensa e de consciência e a separação
da Igreja do Estado. Pio IX fez intervenção na ocupação da Áustria e da Itália.
Esse papado foi marcado por reformas. Hostilizou o liberalismo e consolidou
o dogma de fé da concepção Imaculada de Maria.

Documentos da Igreja
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 336

Cód.: 9788534912891

Documentos de João XXIII
João XXIII
Sinopse

João XXIII, no seu breve pontificado, abriu vias para que a Igreja fosse
por caminhos de unidade ecumênica e também se renovasse. Este livro é
um dos grandes documentos da Igreja. Entre todos os escritos, alguns são
importantíssimos: sobre a Igreja em perene juventude, motivos de consolação
e esperança sobre o sacerdócio católico, sobre o culto do Preciosíssimo Sangue
de Jesus Cristo, evolução da questão social à luz da Doutrina Cristã sobre
a convocação do Concílio Ecumênico Vaticano II e sobre a Paz na Terra,
entre outros.
Documentos da Igreja
Formato: 12,5 cm x 20 cm
Páginas: 392

Cód.: 9788534910767

Documentos de Paulo VI
Paulo VI
Sinopse

Giovanni Battista Montini nasceu em 1897. Eleito papa com 66 anos, assumiu
o nome de papa Paulo VI e, escolhido, levou a continuação do Concílio Vaticano
II, então iniciado pelo papa João XXIII. Dentre os documentos escritos, estes
são alguns: Populorum Progressio, Humanae Vitae, Octogesima Adveniens,
Evangelii Nuntiandi e Sacerdotalis Caelibatus. Seu pontificado teve três
momentos importantes de decisões, além do Concílio Vaticano II: a reforma
geral da Cúria, a Instituição do Sínodo dos Bispos e a fixação, em 120,
do número máximo de cardeais com direito a entrar em conclave.
Documentos da Igreja
Formato: 12,5 cm x 20 cm
Páginas: 480

Cód.: 9788534910262
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A doutrina cristã (vol. 17)

Manual de exegese e formação cristã

Santo Agostinho
Sinopse

Esta obra é a carta magna de Santo Agostinho sobre a maneira
de entender e pregar a Sagrada Escritura. Ninguém como ele explorou tão a fundo
e com tanto empenho e sutileza os profundos e obscuros recônditos da Bíblia,
e nunca houve alguém que trouxesse de suas explorações tal abundância de
preciosos achados. A doutrina cristã é um manual de exegese e formação cultural
com finalidade didática e pastoral dirigido aos cristãos de sua época. As diretivas
dadas pelo zelo pastoral do Bispo de Hipona são originais e penetrantes.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 288

Cód.: 9788534917148

Em busca dos pobres de Jesus Cristo
O pensamento de Bartolomeu de Las Casas

Gustavo Gutiérrez
Sinopse

O presente livro é resultado de mais de vinte anos de pesquisa, feita por
Gustavo Gutiérrez. Trata de perspectiva missionária e teológica de Bartolomeu
de Las Casas. Com firmeza, Las Casas faz ver o que está em jogo nas êndias: a
vida e a morte de seus habitantes. Mostra que a razão principal da morte dos
habitantes dessas terras é a cobiça do ouro. Põe o dedo na ferida ao sustentar
que, em última instância, o assunto remete à maneira de entender Deus e de
relacionar-se com ele. Las Casas teve a penetrante intuição de ver no índio o
pobre segundo o Evangelho.
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 624

Cód.: 9788534903639

Escatologia da pessoa

Vida, morte e ressurreição (Escatologia I)

Renold J. Blank
Sinopse

O que há depois da vida? É a essa profunda indagação humana que o livro dá
uma resposta fundamentada e cheia de esperança. Baseando as suas reflexões
teológicas nos mais modernos modelos filosóficos e científicos, o autor
desenvolve uma visão atual e contemporânea das experiências do homem na
morte e além dela. Numa nova e fascinante visão dos últimos acontecimentos,
e em total sintonia com os mais recentes resultados das pesquisas teológicas,
as antigas verdades da fé recuperam o seu profundo significado também para o
homem do século XXI.
Teologia Sistemática
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 344

Cód.: 9788534915182
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Escatologia do mundo

Projeto cósmico de Deus (Escatologia II)

Renold J. Blank
Sinopse

Qual é o último destino do mundo? É a esta profunda indagação humana à
qual o livro dá uma resposta fundamentada e cheia de esperança. Baseando
suas reflexões teológicas nos mais modernos modelos filosóficos e científicos,
o autor desenvolve uma visão atual e contemporânea da dinâmica de um
processo evolutivo e cósmico, cuja finalidade última é um universo que
se torna transparente para Deus. Numa nova fascinante visão dos últimos
acontecimentos e em total sintonia com os mais recentes resultados das
pesquisas teológicas, as antigas verdades da fé recuperam o seu significado.
Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 392

Cód.: 9788534917971

A esperança dos pobres vive

Coletânea em homenagem aos 80 anos de José Comblin

José Comblin
Sinopse

É convicção dos teólogos e teólogas aqui reunidos de que a teologia da
libertação não é apenas uma teologia circunstancial movida a situações
contingentes da América Latina nas décadas de 60 e 70. Foi a primeira teologia
a ir além da cristandade, voltando às origens cristãs. Optando pelos pobres,
o pecado e a salvação social, a vocação para a liberdade, tanto para os
indivíduos como para os povos, ela retomou a originalidade da dimensão ética
da tradição cristã, situando-a a partir de novos contextos históricos.
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 768

Cód.: 9788534919845

Ética da fé na obra de Joseph Ratzinger
José E. Pérez Asensi
Sinopse

A Europa está submersa numa debilidade moral que levou a um ceticismo, a
um cansaço moral, a uma crise de sentido, a uma sociedade mais violenta,
dura e egoísta que converteu a técnica, a ciência e sobretudo a economia num
critério supremo, arrendando a moral para o âmbito subjetivo e considerando-a
como alienante e tranquilizante. Esta crise de fé levou à crise da moral cristã,
à negação da sua especificidade e originalidade, à debilidade da sua autoridade
e à sua desvinculação do Decálogo e do Deus de Jesus Cristo.
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 164

Cód.: 9789723011838

22

miolo_catalogo_teologia.indd 22

11.03.11 09:45:22

Catálogo de Teologia

>>

Ética da justiça
Adriano Sella
Sinopse

A justiça social integra hoje, de modo fundamental, a pauta política e
econômica, além de estar cada vez mais presente na agenda social. É também
uma grande preocupação ética e se tornou um grande compromisso eclesial.
A cada dia, toma-se consciência que a questão da justiça é mais complexa e
profunda do que o que se discute nos tribunais ou nos escritórios de advocacia.
O problema mais importante a ser solucionado é a injustiça que atinge toda
a sociedade e condena multidões a sofrer nas novas penitenciárias — sinônimos
de exclusão e apartação sociais.
Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 296

Cód.: 9788534920285

Ética da sexualidade e do matrimônio
Eduardo López Azpitarte
Sinopse

Traz uma visão extensa e profunda da sexualidade, os critérios para uma
ética sexual e alguns temas concretos: mudança de sexo, masturbação,
homossexualismo, relações pré-matrimoniais e matrimoniais, regulação dos
nascimentos etc. Também têm lugar neste livro o celibato, a virgindade e a
fidelidade aos compromissos assumidos.

Nova Práxis Cristã
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 472

Cód.: 9788534908054

A eucaristia

Teologia e história da celebração

S. Marsili, H. Nocent, M. Auge e A. J. Chupungco
Sinopse

A eucaristia tenciona dar visão mais clara sobre este tema que, na vida da
Igreja, ocupa o mais importante lugar. A obra parte do entendimento da
eucaristia como, celebração. Na primeira seção apresenta-se a eucaristia
como celebração com conteúdo próprio. Na segunda, como forma, ou seja, a
evolução histórica.

Anámnesis 3
Formato: 15,5 cm x 22,5 cm
Páginas: 352

Cód.: 9788534907699
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Eucharistia

Enciclopédia da Eucaristia

Maurice Brouard, S.S.S. (org.)
Sinopse

Nada como uma enciclopédia para nos ajudar a compreender ainda mais
um dos maiores mistérios da fé cristã. O livro traz as sínteses propostas
por representantes das teologias católica, ortodoxa e protestante, além de
reflexões sobre alguns temas fundamentais, como o sentido e a dinâmica da
celebração, inculturação pastoral eucarística, artes, celebração e legislação.

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 1.040

Cód.: 9788534924320

A fé

Resposta às perguntas mais provocadoras

Franco Arduso
Sinopse

Os anjos existem? Quem é Jesus para os judeus? Como é possível considerar o
mal como consequência do pecado? Deus é impassível ou sofre por causa dos
nossos pecados? As respostas que o teólogo dá a essa e outras perguntas da fé
não se preocupam com definições ou estruturas articuladas, mas aclaram as
zonas de penumbra situadas na fronteira entre crença popular e verdades da fé,
com especial preocupação destinada às últimas realidades, que se reportam ao
sentido e ao destino de toda a humanidade e de cada um dos crentes.
Perguntas e Respostas
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 96

Cód.: 5602327152032

A fé dos cristãos e as outras crenças
Jean-Claude Michel
Sinopse

Para todos os que desejam esclarecer ainda mais a sua fé e iluminar o sentido
da vida, este livro aborda os pontos essenciais da existência, responde a
questões sobre Deus, a vida, a morte, a liberdade e as falsas crenças. Apresenta
pontos de referência para orientar a vida de fé e a procura pela verdade.

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 128

Cód.: 5602327112128
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Fim do cristianismo pré-moderno
Desafios para um novo horizonte

Andrés Torres Queiruga
Sinopse

A obra apresenta tentativas de sair ao encalço desse perigo, procurando
recuperar o sentido original para que a fé torne-se intelectualmente
significativa e possa ser vivida e praticada culturalmente. Para isso, o autor
reflete sobre a problemática — que, a partir da modernidade, apresentouse à religião cristã — e também sobre as novas formas de espiritualidade, o
problema da linguagem teológica, a relação entre fé e ciência. Procura, então,
enfrentar a seguinte questão em poucas palavras: seremos, na realidade, os
últimos cristãos?
Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 256

Cód.: 9788534920384

As formas elementares de vida religiosa
O sistema totêmico na Austrália

Émile Durkheim
Sinopse

O texto compõe-se de três livros. Questões preliminares: definição do
fenômeno religioso e da religião elementar; O totemismo como religião
elementar, as crenças elementares: as crenças propriamente totêmicas, a
origem das crenças totêmicas, a noção de alma, a noção de espíritos e de
deuses; e As principais atitudes rituais: o culto negativo e suas funções,
o culto positivo, os ritos piaculares e a ambiguidade da noção do sagrado.

Sociologia e Religião
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 536

Cód.: 9788534918831

Fundamentação da ética cristã
Eduardo López Azpitarte
Sinopse

O presente livro nos mostra, numa síntese breve e profunda, que é possível
fundamentar a moral numa sociedade tão pluralista, cética e mutável como
a nossa. A sua leitura iluminará as consciências, abrirá novos horizontes
e descobrirá o novo rosto da moral, tantas vezes caricaturado. O livro é
excelente subsídio para cursos de teologia moral fundamental e para a
atualização dos presbíteros e agentes de pastoral engajados.

Nova Práxis Cristã
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 392

Cód.: 9788534901079
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Os fundamentos bíblicos da missão
Donald Senior, C.P. e Carroll Stuhlmueller, C.P.
Sinopse

Missão é fazer discípulos de Jesus Cristo em todas as nações. Essa tarefa
dificilmente é questionada. Mas, por outro lado, quais são as bases bíblicas
para tão sagrado empreendimento? A presente obra trata justamente
disso. E seus autores o fazem apresentando a missão sob a moldura de seus
fundamentos bíblico-teológicos. Temos desse modo um texto da disciplina
Teologia Bíblica em uma abordagem missiológica. Mais que apresentar “o que
fazer”, os autores, a partir de suas áreas de especialização, mostram “porque
fazer” e “para que fazer”.
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 560

Cód.: 9781234567897

A graça (I) (vol. 12)

O espírito e a letra • A natureza e a graça • A graça
de Cristo e o pecado original

Santo Agostinho
Sinopse

O presente volume traz em seu bojo três obras fundamentais de Santo
Agostinho: O espírito e a letra, A natureza e a graça e A graça de Cristo
e o pecado original. Elas fazem parte de um conjunto de obras que foram
classificadas pela tradição teológica como escritos sobre a graça. Daí o título
deste volume.

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 328

Cód.: 9788534913768

A graça (II) (vol. 13)

A graça e a liberdade • A correção e a graça
A predestinação dos santos • O dom da perseverança

Santo Agostinho
Sinopse

A obra traz quatro obras fundamentais de Santo Agostinho: A graça e a
liberdade, A correção e a graça, A predestinação dos santos e O dom da
perseverança. Nestes livros e no anterior — A graça (I)— Agostinho expõe
mais uma vez sua tese fundamental: a de que a natureza humana está
radicalmente corrompida, cega e infeliz, incapaz por si só de um ato bom.
Só a graça de Deus pode torná-la capaz de bons desejos, boas ações, de sair
de sua enfermidade, alcançar a cura e a salvação. Só ela corrige, aperfeiçoa,
enobrece, cura, eleva, santifica e salva o homem.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 288

Cód.: 9788534915236
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Graça ancestral

O encontro com Deus na nossa história humana

Diarmuid O’Murchu
Sinopse

Este fascinante relato da raça humana, desde os nossos primórdios na África,
há sete milhões de anos, até o presente, combina a história, a antropologia e a
espiritualidade para demonstrar que Deus sempre esteve e estará conosco. Este
é um desses raros livros capazes de mudar a maneira como vemos o mundo.

Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 376

Cód.: 9788534932578

Guia ecumênico (nº. 21)
CNBB
Sinopse

Em 1979 foi publicado, na coleção Estudos da CNBB, número 21, o guia
ecumênico. Em 1983, foi feita uma segunda edição, revista e melhorada.
Essa publicação teve ótima aceitação. Agora chegou o momento de uma nova
edição, atualizada segundo os avanços do ecumenismo e do diálogo inter-religioso na Igreja. Nesta terceira edição, além de corrigir e atualizar os dados
contidos nas edições anteriores, foi feita a adaptação necessária ao Diretório
Ecumênico, promulgado em 1993.
Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 384

Cód.: 9788534920896

História da Igreja
Pierre Pierrard
Sinopse

A Igreja, lugar de mistérios e sacramentos, testemunho de amor e de
santidade, é também uma instituição de homens que vivem com os pés
na terra. Os vinte séculos de sua história são dois mil anos de pecados
e fracassos, ao lado de gestos de heroísmo, sofrimento e pureza. O autor
conta a história desta Igreja com paixão e amor, em traços rápidos e
agradáveis, sem a preocupação com o rigorismo dos pesquisadores,
mas voltado para a caminhada que salva e liberta os homens.
Patrologia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 304

Cód.: 9788534903738
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História da penitência
Das origens aos nossos dias

Philippe Rouillard
Sinopse

No decorrer dos séculos a Igreja instituiu formas muito variadas para
manifestar o perdão e a reconciliação dos pecadores. Segundo as épocas e
os meios, o cristãos recebiam esse sacramento uma vez na vida, uma vez
por ano e até uma vez por dia. Uns o recebiam em público, na celebração
pascal, outros, em particular, no segredo do confessionário... Vinte séculos
dessa prática, muitas vezes posta em questão, são passados em revista, não
mediante o estudo dos textos e das decisões do Magistério, mas usando-se
documentos que refletem a experiência dos cristãos de cada época.
Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 184

Cód.: 9788534911665

História da religião de Israel
Georg Fohrer
Sinopse

A possibilidade de estudar a religião do antigo Israel com a ajuda desta
obra será uma importante contribuição para a pesquisa bíblica em língua
portuguesa. Os avanços nas pesquisas não se dão a partir de eternos novos
começos, mas a partir de revisões permanentes de hipóteses fecundas à luz
dos novos dados, métodos e tendências da pesquisa. Dessa forma, História
da religião de Israel, de Georg Fohrer, certamente será um estímulo ao
aprofundamento de nossos conhecimentos sobre a religião israelita antiga.
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 544

Cód.: 9788598481135

História das heresias (séculos I-VII)
Conflitos ideológicos dentro do cristianismo

Roque Frangiotti
Sinopse

Este livro oferece ao público o “outro lado” daquilo que foi ficando na
“sombra” da história da Igreja e da teologia: as heresias. Temos aqui uma
história das heresias desde as origens do cristianismo até o início da Idade
Média, ocupando maior espaço aquelas que foram mais problemáticas,
mostrando os conflitos ideológicos dentro do cristianismo.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534903370
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História de Israel
John Brigth
Sinopse

Esta sétima edição, que conta com nova tradução, é uma referência entre
as maiores escolas teológicas do mundo. A obra aprofunda-se no processo de
formação do Estado de Israel — história, política e religião —, desde o período
formativo do judaísmo, e discorre sobre os principais dados culturais da região.
Outro ponto alto é o denso material bíblico fornecido pelo livro, além da
própria visão teológica explicitada pelo autor. Inclui às cartas cronológicas e 16
mapas coloridos, além de introdução atualizada do tradutor da quarta edição
norte-americana, o estudioso William P. Brown.
Nova Coleção Bíblica
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 640

Cód.: 9788534920889

História do movimento cristão mundial (vol. I)
Do cristianismo primitivo a 1453

Dale T. Irvin e Scott W. Sunquist
Sinopse

Retratar a história do movimento cristão mundial através de seus dois
primeiros milênios deve ser uma tarefa compartilhada. Escrever a história
desse movimento partindo de uma perspectiva global requer a intuição de
mais de um indivíduo ou comunidade qualquer. Os autores decidiram elaborar
este livro desde o começo em estreita colaboração com uma vasta equipe de
conselheiros especializados que pertencem às igrejas protestante, católica
romana, pentecostal e ortodoxa e representam as disciplinas de história, de
missiologia, de teologia e de sociologia.
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 648

Cód.: 9788534921961

História do povo de Deus
Roteiros para reflexão I

Coedição CEBI/PAULUS
Sinopse

História do povo de Deus é um subsídio com doze roteiros para reflexão.
O CEBI o publica com o intuito de enriquecer os seus programas de formação.
Destina-se especialmente a lideranças populares e agentes de pastoral
inseridos no contexto das comunidades cristãs populares, e pode ser usado
individualmente ou em grupo.

Roteiros para Reflexão
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 70

Cód.: 9788534916400
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História eclesiástica (vol. 15)
Eusébio de Cesareia
Sinopse

Obra indispensável a quem deseja compreender a história dos primeiros
séculos do cristianismo e, sem dúvida, a mais importante de Eusébio de
Cesareia, destacando-se como a mais conhecida e mais citada. Compreende
dez livros, escritos ao longo dos anos 312 e 317, nos quais o autor se propõe
tratar “daqueles que oralmente ou por escrito foram mensageiros da palavra
de Deus em cada geração”. A leitura inicia-se com uma história sumária de
Cristo, desde o seu nascimento, e encerra com a dupla vitória do imperador
Constantino: sobre Maxêncio, em 312, e sobre Licínio, em 324.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 520

Cód.: 9788534916622

História humana
Revelação de Deus

Edward Schillebeeckx
Sinopse

Os seres humanos são as palavras com as quais Deus narra sua história. É o
tema deste livro, que conclui a trilogia cristológica de Edward Schillebeeckx. A
proximidade de Deus aos seres humanos e seu amor vivificante podem tornar-se
realidade simbólica na Igreja quando esta se realiza no mundo. É um discurso
apaixonado por uma Igreja tal como a esboça o evangelho. Um indicador de
rumos para a fé do século XXI.

Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 344

Cód.: 9788534901062

A história perdida e recuperada de Jesus
de Nazaré
Dos sinóticos a Paulo

Juan Luis Segundo
Sinopse

Neste livro nos deparamos com um diálogo apaixonado e lúcido com ateus
potenciais sobre o significado de Jesus de Nazaré. A obra reconhece que Jesus
não é um patrimônio exclusivo da religião, pois existe um interesse universal
pelos valores de Jesus que ultrapassam a fé depositada em sua figura. Ao ser
lançado na França, recebeu o prêmio de melhor livro teológico do ano.

Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 672

Cód.: 9788534907422
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História política de Israel

Desde as origens até Alexandre Magno

Henri Cazelles
Sinopse

Instrumento de trabalho que ajuda a abordar o panorama político da história
de Israel. De modo claro e sintético, o autor se serve das pesquisas mais
recentes sobre o Oriente Antigo, permitindo ao leitor captar o essencial de
cada período da história de Israel.

Biblioteca de Ciências Bíblicas
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 256

Cód.: 9788534902182

História social do protocristianismo

Os primórdios no judaísmo e as comunidades
de Cristo no mundo mediterrâneo

Ekkehard W. Stegemann e Wolfgang Stegemann
Sinopse

A obra oferece um panorama das condições de vida de Jesus, seus seguidores e
seguidoras tanto no Israel como nas comunidades e grupos cristãos dos centros
urbanos do mundo mediterrâneo, cujos testemunhos escritos encontram-se
no Novo Testamento. Ela descreve a conjuntura mais ampla da economia e
sociedade do mundo mediterrâneo do século 1 e do judaísmo na terra de Israel
no período helenístico-romano. Examinam-se principalmente os efeitos que a
economia da Antiguidade tinha sobre a vida das pessoas, no contexto de uma
análise diferenciada da estratificação da sociedade.
Avulso
Formato: 15,5 cm x 22,5 cm
Páginas: 600

Cód.: 9788523307660

A homilia

Pregação, liturgia, comunidade

Luis Maldonado
Sinopse

Oferece uma análise da homilia como ação evangelizadora, litúrgica e
comunitária. Obra pioneira em seu gênero, procura ajudar na reorientação da
homilia mediante enfoques diferentes, que são necessários devido às mudanças
que vêm ocorrendo na teologia, na vida da Igreja e na pastoral.

Liturgia e Teologia
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534906630
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Os ícones de Cristo
História e culto

Georges Charib
Sinopse

O livro é ilustrado com trinta reproduções dos mais célebres ícones de Cristo.
Destina-se ao público que, mais numeroso e atento, busca e encontra no
mundo dos ícones um alimento para a sua sede de oração e de absoluto.

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 296

Cód.: 9788534908177

A idade antiga

Curso de história da Igreja I

Franco Pierini
Sinopse

Este breve manual de história da Igreja Antiga abre uma série de quatro
volumes que delineiam a aventura bimilenar do cristianismo nos períodos das
Idades Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. A metodologia é simples
e eficaz, mesmo de um ponto de vista didático. No âmbito de cada período é
dada uma síntese da história política e cultural de toda a sociedade e a história
da Igreja.

Curso de História da Igreja
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 240

Cód.: 9788534909709

A idade contemporânea
Curso de história da Igreja IV

Guido Zagheni
Sinopse

A vida da Igreja na Idade Contemporânea é denominada pelo problema do
seu relacionamento com o mundo; findo o ancien régime e concluída a longa
temporada de simbiose com os poderes políticos, a Igreja se vê diante da
necessidade de enfrentar o problema da sua presença no mundo, não só no
plano político, para afirmar os direitos da Igreja de existir como “sociedade
pública”, mas sobretudo no plano dos valores que o cristianismo traz em si.

Curso de História da Igreja
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 424

Cód.: 9788534912952
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A idade média

Curso de história da Igreja II

Franco Pierini
Sinopse

O período que se costuma chamar de Idade Média, do ponto de vista
diacrônico, deve ser subdividido em três momentos: a “primeira” Idade
Média (450-950), a “alta” Idade Média (950-1250) e a “baixa” Idade Média
(1250-1500). Já do ponto de vista sincrônico, deve-se considerar essa época
relacionando-a com as culturas e religiões dos ambientes não cristãos
de um modo muito mais intenso do que o fora na Idade Antiga.

Curso de História da Igreja
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 232

Cód.: 9788534910965

A idade moderna

Curso de história da Igreja III

Guido Zagheni
Sinopse

Este livro não tem o objetivo de fazer um relato sistemático de todos os
acontecimentos que tiveram a Igreja como protagonista, no curso desses
séculos; quer, antes, evidenciar a contribuição oferecida pela Igreja à formação
da civilização moderna, focalizando sobretudo temáticas fundamentais, como
a descoberta do Novo Mundo. Temos um texto articulado e compreensível, que
permite captar a complexidade da história da Igreja desse período, valendo-se
de uma série de instrumentos didáticos que fazem este livro ser de consulta
fácil e agradável.
Curso de História da Igreja
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 448

Cód.: 9788534910972

A Igreja

Resposta às perguntas mais provocadoras

Severino Dianich
Sinopse

A tradição é um dogma da Igreja? Por que o papa não é eleito por todos os
cristãos? Vale a pena casar pela igreja só porque todos fazem o mesmo? E
ainda: que significa dar preferência aos pobres? Como deve votar o cristão
depois da queda das ideologias? É verdade que se pode falar com mortos? Essas
são algumas perguntas sobre a Igreja, a vida sacramental e a vida cristã e que
são respondidas neste livro. Todas elas são também uma amostra das questões
mais comuns que preocupam os fiéis participantes nas vicissitudes históricas e
no caminho da Igreja.
Perguntas e Respostas
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 144

Cód.: 5602327152070
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A Igreja do futuro e o futuro da Igreja
Perspectivas para a evangelização na aurora
do terceiro milênio

Agenor Brighenti
Sinopse

Comunidade e Missão
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 56

As profundas transformações em curso mergulharam o mundo atual numa
crise holística, desafiando as instituições em geral a trilharem novos
caminhos, sob pena de se tornarem obsoletas na civilização emergente. Como
instâncias privilegiadas de produção de sentido, as religiões institucionais,
particularmente o cristianismo, encontram-se igualmente desafiadas a integrar
os desafios do presente em novas sínteses, passíveis de serem universalizadas.
O autor, tendo presente este pano de fundo, procura caracterizar a situação da
Igreja no presente (cap. 1) e vislumbrar, a partir daí, a Igreja do futuro (cap. 2)
e o futuro da Igreja (cap. 3).

Cód.: 9788534918428

Introdução à cristologia
William P. Loewe
Sinopse

Por que algumas pessoas queriam Jesus morto enquanto outras o honraram
como o Cristo? O que significa “ele ressuscitou” e como esta crença começou? E
sobre as clássicas expressões do sentido religioso de Jesus — “Deus verdadeiro
do Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai” e “uma pessoa
em duas naturezas”? De onde vieram e o que significam? Este livro apresenta
ao leitor resultado e questões que deram à cristologia uma forma inteiramente
nova nestes últimos anos.
Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 288

Cód.: 9788534916493

Introdução à teologia
Thomas P. Rausch
Sinopse

Elaborado para ser usado como texto suplementar, este livro procura oferecer
uma introdução ao estudo da teologia e de seus vários métodos de investigação.
Diferentemente da abordagem por tópicos dos antigos manuais, seu enfoque
é metodológico. Embora escrito de uma perspectiva católico-romana, ele é
conscientemente ecumênico em sua abordagem. Também reflete o pluralismo
da teologia contemporânea nos diferentes pontos de vista dos seus colaboradores.

Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 312

Cód.: 9788534920292
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Introdução à Trindade
Lynne Faber Lorenzen
Sinopse

Onde a Santíssima Trindade começou como doutrina? Por que essa doutrina se
desenvolveu? Como os cristãos podem falar de Deus como três pessoas e, ao
mesmo tempo, um só Deus? Introdução à Trindade examina como a doutrina da
Trindade foi interpretada pelo cristianismo oriental, pelo cristianismo ocidental
e pelos teólogos contemporâneos, entre os quais teólogas feministas e teólogos
do processo. Construindo uma síntese de todas essas linhas, a autora faz um
esforço de “reautenticar” a doutrina da Trindade.
Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534918855

Jesus

Uma biografia

Armand Puig
Sinopse

Quem foi realmente Jesus de Nazaré? Onde nasceu? Como viveu? Por que razão
só começou a pregar depois dos trintas anos? Qual é o verdadeiro significado
da sua mensagem? Que sentido deu ao seu trabalho de cura? Quem foram os
responsáveis pela sua crucificação? Como enfrentou a sua morte? O que se
pode dizer da sua ressurreição a partir de uma perspectiva histórica? O autor
escreveu uma documentada e sugestiva biografia do fundador do cristianismo,
que nos ajuda a compreender melhor a figura histórica de Jesus e a decifrar os
enigmas da sua vida.
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 706

Cód.: 9789723012170

Jesus

A história de um vivente

Edward Schillebeeckx
Sinopse

Jesus — A história de um vivente nos apresenta uma nova busca do Jesus
histórico. Expõe os avanços dos estudos cristológicos a partir da Segunda
Guerra Mundial e do Vaticano II. Com rigor histórico-crítico, aproximamo-nos
do mistério de Cristo, até a fronteira onde a inteligência humana pode falar
com um mínimo de sentido e coerência. Além dessa fronteira, a inteligência
não nega, mas também não se atreve a falar. O resultado disso é uma proposta
aberta e uma tentativa de construir uma ponte sobre a ruptura entre a teologia
acadêmica e a necessidade concreta dos fiéis.
Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 744

Cód.: 9788534929332
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Jesus antes do cristianismo
Albert Nolan
Sinopse

O retrato de Jesus, que surge da leitura deste livro, é notavelmente claro,
convincente, diferente, e nos mostra um desafio. Somos apresentados ao
homem Jesus, como ele era antes de ter sido colocado no santuário de
doutrinas, dogmas e rituais. Não se presume nada; permite-se que a evidência
histórica a respeito dele fale por si mesma. Eis um homem que estava
profundamente envolvido com os problemas reais de seu tempo — e que
acabam sendo os problemas reais também de nosso tempo. É a história de um
Jesus extraordinariamente humano.
Libertação e Teologia
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 208

Cód.: 9788534912709

Jesus e o império

O reino de Deus e a nova desordem mundial

Richard A. Horsley
Sinopse

Uma crítica fundamentada e convincente às abordagens predominantes do
Jesus histórico que o descrevem como individualista, despolitizado, e que
ignoram o contexto real em que ele exerceu suas atividades. Horsley apresenta
fortes argumentos a favor do seu enfoque relacional-contextual, possibilitando
uma compreensão mais apropriada do Novo Testamento e de outras evidências
disponíveis. Mas o que o autor considera mais estimulante é a exposição
da crucial relevância dos estudos do Novo Testamento e da Teologia nas
surpreendentes semelhanças que ele mostra existirem no presente.
Bíblia e Sociologia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534921886

Jesus segundo o judaísmo

Rabinos e estudiosos dialogam em nova perspectiva
a respeito de um antigo irmão

Beatrice Bruteau (org.)
Sinopse

Este livro é uma tentativa interessante e profundamente importante, feita
por pensadores judeus, no sentido de chegar a um acordo com “nosso remoto,
combativo e escandaloso primo Yeshua”. A série de ensaios vai dar enorme
contribuição ao diálogo, hoje em rápido desenvolvimento, entre cristãos e
judeus. Pode constituir importante ajuda para a busca humana, cujo objeto
é substituir o preconceito pelo conhecimento e permitir que os profundos poços
de energia espiritual levem todos nós a uma humanidade mais ampla e plena.
Biblioteca de Estudos Bíblicos
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 256

Cód.: 9788534920476
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Jesus, um judeu da Galileia
Nova leitura da história de Jesus

Sean Freyne
Sinopse

Em Jesus, um judeu da Galileia, Sean Freyne explica muitos dos dados e do
comportamento de Jesus em relação ao seu contexto na Galileia. O leitor
é convidado a uma viagem através da Palestina na perspectiva de Jesus,
olhando aquele mundo com os olhos de um judeu plenamente educado nas suas
tradições. Este trabalho é enriquecido pelo detalhado e amplo conhecimento
que o autor tem das fontes literárias e arqueológicas.

Bíblia e Sociologia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 200

Cód.: 9788534928946

Justino de Roma (vol. 3)

I e II Apologias • Diálogo com Trifão

Justino de Roma
Sinopse

Este volume traz as duas Apologias e o Diálogo com Trifão dirigidos ao
imperador Antonino Pio e ao senado romano. As Apologias advogam a causa dos
cristãos, pleiteiam seriedade e empenho pessoal do imperador no julgamento
das causas e das acusações que levantam contra os cristãos. No Diálogo há o
primeiro confronto entre o cristianismo e a filosofia grega, entre o cristianismo
e o judaísmo.

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 328

Cód.: 9788534900553

Las Casas

Deus no outro, no social e na luta

Frei Carlos Josaphat
Sinopse

Las Casas, verdadeiro descobrir da América? Antes dele, sem dúvida, outros
viram e conquistaram as terras do Novo Mundo. Las Casas, porém, descobriu
a população ameríndia em seus valores e enalteceu suas qualidades humanas
enquanto colonizador. Mas, em um famoso Pentecostes, em Cuba, no ano de
1514, se converteu no “libertador dos índios” e no defensor dos direitos das
pessoas e dos povos da América. Por seus feitos e sua doutrina, ele surge hoje
como o modelo de uma atitude lúcida e militante, na busca de uma relação
humana e solidária entre os povos em um mundo ainda mal globalizado.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534924399
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Liberdade e justiça para os povos da América
Oito tratados impressos em Sevilha em 1552
Obras completas

Frei Bartolomeu de Las Casas
Sinopse

Dentro do sistema de extorsão colonialista e em busca de modelos alternativos
de justiça e solidariedade, os Direitos Humanos Universais foram proclamados
e defendidos precisamente na América Latina, já no século XVI. É o que se
verifica nos estudos recentes sobre a vida e os escritos de Frei Bartolomeu de
Las Casas. Este livro é uma contribuição imprescindível à história dos direitos
humanos sociais, bem como a uma abordagem criteriosa das origens da
globalização na aurora do mundo moderno.
Frei Bartolomeu de Las Casas
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 608

Cód.: 9788534931847

Libertando Paulo

A justiça de Deus e a política do apóstolo

Neil Elliott
Sinopse

Ao longo da história, Paulo foi muitas vezes usado por estruturas humanas
de dominação e de opressão e por intérpretes conservadores para, por
exemplo, reforçar a violência contra as mulheres, judeus, homossexuais e
outras minorias. Este livro se dirige contra esse tipo de leitura de Paulo,
apresentando-o como evangelizador e guia das comunidades cristãs, a fim de
que ele seja liberto das amarras que o prendiam a sistemas opressores.

Biblioteca de Estudos Bíblicos
Formato: 14,5 cm x 21 cm
Páginas: 356

Cód.: 9788534909761

O livre-arbítrio (vol. 8)
Santo Agostinho
Sinopse

Esta é uma obra extensa, profunda e decisiva, de importância excepcional,
pelos múltiplos e graves problemas estudados, sobretudo aquele fundamental
a respeito da origem e causa do pecado, assim como a responsabilidade
humana por seus atos livres. O tema principal é o da liberdade do ser humano
e a origem do mal moral. Para Agostinho, a fonte do pecado está no abuso da
liberdade, sendo, entretanto, o livre-arbítrio um grande dom de Deus.

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 306

Cód.: 9788534902564
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Lumen gentium

A transição necessária

Pe. Antônio José de Almeida
Sinopse

O autor escolheu a categoria da “transição”, cara a João XXIII, como chave
de leitura do esforço conciliar. Para os padres conciliares, tratava-se de
instaurar um processo de “aggiornamento” que levasse a uma nova expressão
da autoconsciência da Igreja e a um novo dinamismo da presença da Igreja no
mundo. O livro é uma tentativa de “lançar de novo a semente do Concílio no
solo invernal da Igreja”, consciente de que as decisões de um Concílio devem
ser constantemente retomadas e renovadas na vida eclesial.
Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 280

Cód.: 9788534923125

Maçonaria e Igreja Católica
Ontem, hoje e amanhã

J. A. F. Benimeli, G. Caprile e V. Alberton
Sinopse

Uma exposição já à luz do Concílio Vaticano II, sobre o que tem sido a
maçonaria para a Igreja e a posição dos católicos com relação a essa
instituição. Não é uma obra apologética nem polêmica, pois é, antes de
mais nada, um livro documento. Sua importância cresce agora, depois
da promulgação do novo Código de Direito Canônico, que aboliu a antiga
condenação e excomunhão relativas à maçonaria e aos maçons.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 20,5 cm
Páginas: 400

Cód.: 9788534905350

Maçonaria e Igreja: conciliáveis
ou inconciliáveis? (nº. 66)
CNBB
Sinopse

O estudo da maçonaria é, sem dúvida, difícil e complexo. Sua história, suas
concepções profundas, suas atitudes concretas, as sucessivas manifestações
severas do magistério da Igreja Católica, o espírito de diálogo hoje reinante,
tudo parece conduzir a esta pergunta fundamental e de largas consequências:
afinal, a maçonaria e a doutrina católica são conciliáveis? As páginas desta
publicação procuram dar uma resposta a essa pergunta.

Estudos da CNBB
Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534902878
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Magia e sagrado

Resposta às perguntas mais provocadoras

VV.AA.
Sinopse

Que dizer das mensagens do além? Pode-se fazer pactos com o diabo? Que há
de milagroso na pranoterapia? Uma pessoa pode se curar com a imposição das
mãos? Que valor podem ter santinhos e medalhas, amuletos e horóscopos? No
paraíso come-se e bebe-se como na terra? É verdade que haverá novos céus e
nova terra? É essas e demais perguntas que a presente leitura esclarece.

Perguntas e Respostas
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 136

Cód.: 5602327152056

O mar de santo Ambrósio e os domínios
da comunicação
Marleine Paula Marcondes e Ferreira de Toledo
Sinopse

O livro revela grande sensibilidade e empatia da autora em relação à obra
de Ambrósio. O tom coloquial e atualizado, mas de fino gosto, que escolheu
para sua comunicação, provoca simpatia e defrontamento entre o leitor e
Ambrósio de Milão. Ao ler estas páginas, você se sentirá dentro do complexo e
contraditório universo social e cultural de nosso tempo, em alguns aspectos tão
evoluído, em outros tão frágil e obscuro. Marleine Paula é objetiva, mas deixa
transparecer seu entusiasmo pela obra que analisa, seu respeito pela doutrina
que comenta, atraindo, assim, o leitor.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534929301

Maria corredentora?
Hendro Munsterman
Sinopse

Entre todos os títulos que a tradição cristã atribui à mãe de Jesus, o de corredentora,
que surgiu no século XV, conheceu seu momento de glória na primeira metade do
século XX. A colocação apresentada por esta obra é saber se o título de corredentora
pode realmente descrever a função eminente de Maria na história da salvação. Uma
contribuição de primeira linha para a teologia mariológica contemporânea.

Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534930116
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Maria na tradição cristã

A partir de uma perspectiva contemporânea

Kathleen Coyle
Sinopse

Maria na tradição cristã é obra cativante, acréscimo bem-vindo aos estudos
marianos formais ou informais. Apresenta-nos sólido contexto histórico para o
papel de Maria na tradição, ao mesmo tempo que cumpre a promessa de seu
subtítulo: a partir de uma perspectiva contemporânea. Esse equilíbrio entre
história e relevância torna o trabalho agradável, principalmente para estudantes
universitários. Aqueles de nós que leciona não podem presumir que nossos
estudantes tenham conhecimento das origens da devoção e dos dogmas marianos.
Teologia Sistemática
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534915823

Mariologia social

O significado da Virgem para a sociedade

Clodovis M. Boff, O.S.M.
Sinopse

O autor nos oferece no presente livro uma visão bem articulada da problemática
que ele mesmo chamou de “mariologia social”. Esta obra de peso representa o
resultado de uma longa e paciente pesquisa sobre o significado especificamente
social ou público de Maria nos vários planos: histórico, bíblico, magisterial,
dogmático e da devoção popular. Trata-se certamente de uma obra inaugural,
importante para o avanço da teologia mariana numa área vital e urgente da
missão da Igreja, qual é a frente social, especialmente na América Latina, onde
vivem povos que são profundamente marianos.
Teologia Sistemática
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 728

Cód.: 9788534924702

O martírio da paciência

O Vaticano e os países comunistas entre 1963-89:
os anos que mudaram o mundo

Agostino Casaroli
Sinopse

Depois de 1945, nos países da Europa Central e Oriental, caídos sob a
hegemonia soviética, a vida da Igreja Católica foi perturbada pelos regimes
marxistas durante uma vintena de anos. Só no início dos anos sessenta a
evolução da vida internacional, o pontificado de João XXIII e a abertura do
Concílio Vaticano II abriram tímidas nesgas de um possível diálogo.Tudo isto
é narrado pelo autor na primeira pessoa: as instituições de João XXIII, a
atmosfera do Concílio Vaticano II, o papa vindo do leste que lançou um desafio
aos regimes comunistas, até a queda do muro de Berlim, em 1989.
Avulso
Formato: 13 cm x 21 cm
Páginas: 336

Cód.: 5602327177103
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Ministros do diálogo

O diálogo ecumênico e inter-religioso
na formação presbiterial

Elias Wolff
Sinopse

Em nosso tempo, a legitimidade do pluralismo cultural confirma a existência do
pluralismo religioso, exigindo de todos a tolerância como princípio fundamental
da convivência. Como compreender que essa realidade é uma pertinente
interpelação à formação e atuação dos agentes de pastoral na Igreja Católica
Romana? Os documentos do Magistério insistem para que a formação dos
agentes de pastoral — particularmente dos presbíteros — capacite-os para o
diálogo com as igrejas e religiões.
Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534922173

Missão para todos

Introdução à missiologia

João Panazzolo
Sinopse

O que é missão? O que é missiologia? Missão para todos pretende, na simplicidade,
ajudar as pessoas de boa vontade, agentes pastorais e de movimentos, jovens e
crianças (Infância Missionária), presbíteros e religiosos, comunidades eclesiais,
casas de formação religiosa, seminaristas e estudantes de teologia a continuar
descobrindo o sentido e as dimensões da missão e da missiologia — a viver a
espiritualidade missionária e conhecer o serviço da antropologia na missão e a
caminhada da organização missionária da Igreja no Brasil e na América.
Teologia Sistemática
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 224

Cód.: 9788534924306

Mistério e promessa
Teologia da revelação

John F. Haught
Sinopse

A fé cristã é uma resposta à revelação de um mistério divino. É a aceitação
obediente de uma promessa de Deus feita ao mundo, primeiro mediante Israel
e depois mediante Jesus Cristo e a Igreja. A palavra revelação deriva da palavra
latina revelare (literalmente: “tirar o véu”). E, embora devamos evitar basear
uma teologia da revelação na etimologia desse termo, pelo menos podemos
dizer que, em certo sentido, revelação implica numa manifestação. É a palavra
de Deus, a comunicação de um mistério de promessa e salvação.
Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 312

Cód.: 9788534909860
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Moral alternativa

Manual de teologia moral

Antonio Hortelano
Sinopse

A moral interessa aos homens do nosso tempo? Como deveria ser a moral hoje
e como se devem educar agora os homens e as mulheres para viverem de
maneira adequada aos valores morais? A moral ainda não pode dar respostas
definitivas a muitos dos novos problemas que o mundo moderno nos apresenta,
mas tem de dar tempo ao tempo para amadurecer algumas opções morais de
última hora. Este livro tenta distinguir, com responsabilidade e espírito crítico,
o que na moral é essencial — e, portanto, não negociável — do que é acidental
e que por isso mesmo não se pode absolutizar e dogmatizar.
Nova Práxis Cristã
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 304

Cód.: 9788534915847

A moral familiar

Resposta às perguntas mais provocadoras

Pe. Giordano Muraro
Sinopse

Por que não permite a Igreja as relações pré-matrimoniais e os contraceptivos?
Quais são os casamentos inválidos? Por que é que os divorciados recasados não
podem receber os sacramentos? Pode-se reduzir a educação sexual à simples
informação? Essas são algumas das perguntas a que o teólogo responde neste
livro e que se relacionam com a moral familiar. Os muitos problemas que
nascem, quer na vida de casal, na transmissão da vida e na educação humana
e religiosa dos filhos, quer no crescimento das pessoas, são aqui analisados na
perspectiva da ética cristã: uma proposta de responsabilidade e liberdade.
Perguntas e Respostas
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 120

Cód.: 5602327152063

A moral social

Resposta às perguntas mais provocadoras

VV.AA.
Sinopse

Quem herda riquezas roubadas é obrigado a restituí-las? Como julgar uma
pessoa que aceita subornos de empresas? Os dez mandamentos precisam ser
modernizados? A essas e a muitas outras perguntas responde um grupo de
teólogos. Das suas respostas depreende-se que o Evangelho e a doutrina social
da Igreja convidam os cidadãos a observar a lei civil e a ter, ao mesmo tempo,
atitudes de solidariedade para com todos, de atenção às necessidades do
próximo e de respeito pela consciência e dignidade das pessoas.
Perguntas e Respostas
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 120

Cód.: 5602327152087
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As múltiplas faces da Virgem Maria
George H. Tavard
Sinopse

Este livro teve sua origem nos cursos sobre Maria na perspectiva ecumênica.
O autor analisa como as imagens cristãs de Maria na teologia, na piedade, no
dogma e até nas visões adquirem novas dimensões a partir das imagens da
Mãe de Jesus no Islã e da imagem feminina do Absoluto em algumas grandes
religiões da Ásia. Isso, ao mesmo tempo, relativiza e realça a Theotokos
e os seus elos com o povo de Deus.

Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 376

Cód.: 9788534914291

As noites de um profeta

Dom Hélder Câmara no Vaticano II

José de Broucker
Sinopse

Quando um homem fora do comum — Dom Hélder Câmara — encontra um
acontecimento excepcional — o Concílio Vaticano II —, a história que eles
escrevem juntos vale a pena ser contada. Noite após noite, o pequeno
arcebispo de Olinda e Recife, que ainda não era a mundialmente célebre “voz
dos sem voz”, não cessou de “conscientizar” e de “articular”, nos bastidores,
os atores do Concílio, teólogos e bispos, até o papa, acerca de um programa
claro: a edificação de uma outra Igreja, servidora e pobre, por um mundo
outro, mais justo, mais humano, mais fraterno.
Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534929127

Novo dicionário de teologia
Juan José Tamayo (org.)
Sinopse

Crítico e científico, este dicionário oferece as linhas fundamentais da teologia
cristã em perspectiva histórica e facilita o acesso às novas contribuições da
reflexão teológica e das disciplinas com ela relacionadas, em diálogo com a
filosofia e com a ciência.

Avulso
Formato: 16,5 cm x 23,5 cm
Páginas: 626

Cód.: 9788534928717
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Onde dormirão os pobres?
Gustavo Gutiérrez
Sinopse

No mundo da revolução tecnológica e da informática, da globalização, da
economia, do neoliberalismo e do pretenso pós-modernismo, não há lugar
para os que hoje são pobres e marginalizados e que buscam libertar-se de
uma condição que os esmaga como pessoas e filhos de Deus. Onde dormirão os
pobres no mundo que está por vir e que, de certo modo, já deu seus primeiros
passos? O livro propõe essa reflexão.

Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534911955

Outro cristianismo é possível
A fé em linguagem moderna

Roger Lenaers
Sinopse

O ser humano descobriu a autonomia do universo e, com isso, sua própria
autonomia. A doutrina da fé em seu conjunto, construída como foi sobre o
axioma da heteronomia, perdeu sua validade. Não a perdeu, no entanto, a
própria mensagem da fé, que reflete a experiência histórica de Israel em
contato com a camada mais profunda da realidade e que culminou com a
experiência de Deus feita pelo maior de seus filhos, Jesus de Nazaré, e que
prosseguiu nas experiências de seus discípulos com ele. Para quem vive na
modernidade, essa transmissão só fará sentido na linguagem da teonomia.
Tempo Axial
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 264

Cód.: 9788534931595

O outro Jesus segundo os evangelhos
apócrifos
Antonio Piñero
Sinopse

O outro Jesus segundo os evangelhos apócrifos, do estudioso bíblico
Antonio Piñero, publicado em coedição entre PAULUS e Editora Mercuryo,
apresenta outra face da vida de Jesus a partir desses textos que foram
deixados de lado pela Igreja. Pela primeira vez em uma única obra, os textos
de dois mil anos são colocados numa ordem “cronológica” dos acontecimentos,
apresentando uma história da vida de Jesus, com informações inusitadas
e fatos interessantes.
Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 208

Cód.: 9788572721585
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Ovelha ou protagonista?

A Igreja e a nova autonomia do laicato no século 21

Renold J. Blank
Sinopse

Quando escrevi o presente livro, alguns dos meus amigos me desaconselharam
muito a publicá-lo. “É perigoso”, diziam. “A Igreja não permite e não aceita
tais reflexões.” Assim, eles me advertiram. Tenho de minha Igreja uma imagem
nobre demais para ter medo. Ela é para mim aquilo que a água é para o peixe;
e mais de 25 anos de trabalho nela me ensinaram a respeitá-la e a amá-la. Foi
nesses anos que conheci a sua vitalidade. Vitalidade que a torna capaz de se
transformar. Vitalidade mantida por um Espírito que se manifesta como Espírito
transformador de Deus.
Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 168

Cód.: 9788534924740

Padres apologistas (vol. 2)

Carta a Diogneto • Aristides de Atenas • Taciano, o Sírio
Atenágoras de Atenas • Teófilo de Antioquia • Hérmias,
o Filósofo

VV.AA.
Sinopse

Os apologistas eram homens cultos que, impressionados pelo evangelho ou pelo
testemunho da vida cristã, se converteram do paganismo para o cristianismo.
Convertidos, puseram suas inteligências a serviço da defesa e da promoção da
fé cristã.

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 320

Cód.: 9788534900546

Os padres do deserto
Marcel Driot
Sinopse

Os Padres do Deserto são homens a redescobrir e mesmo, para muita gente, a
descobrir, como se fossem um tesouro escondido no campo da Igreja e da sua
espiritualidade. Esses homens e essas mulheres — porque também havia as
Madres do Deserto — deixaram, nos seus escritos, verdadeiros espelhos do que
foram as suas vidas, tesouros de humanidade e de fina psicologia. Sobretudo,
dão-nos um exemplo fantástico de uma busca incessante de Deus e de vida
evangélica. Essa procura pode estimular-nos hoje, quinze séculos depois, no
nosso próprio caminho em direção à perfeição cristã.
Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 144

Cód.: 9789723011791
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Para compreender o Documento
de Aparecida
O pré-texto, o contexto e o texto

Agenor Brighenti
Sinopse

Dados o gênero literário, a linguagem, a extensão e o teor dos documentos do
Magistério, sua leitura e compreensão resultam, geralmente, em uma tarefa
inacessível à maioria do Povo de Deus. Infelizmente, com Aparecida não é
diferente, ainda que tenhamos sido agraciados com um bom documento final.
A solução é ajudar os receptores do texto a fazer uma leitura adequada, para
não perder de vista tanto seu sentido e mensagem como suas possibilidades
nesta hora importante da Igreja na América Latina e no Caribe.
Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21,5 cm
Páginas: 112

Cód.: 9788534929394

Para conhecer a ética cristã
Marciano Vidal
Sinopse

É um resumo completo da teologia moral renovada, no momento atual. As
exposições se baseiam na Bíblia, na tradição e no magistério eclesiástico, bem
como nas ciências humanas. A originalidade metodológica do livro torna-o
especialmente recomendável como texto-base nos cursos de teologia e como
manual nos cursos de formação cristã ou de catequese. Alguns dos temas são: a
moral cristã e seus conceitos básicos, moral pessoal, bioética, moral sexual...

Nova Coleção Ética
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 584

Cód.: 9788534923491

Para ler os padres da Igreja
Adalbert G. Hamman
Sinopse

O autor, alicerçado numa longa experiência docente, procura, neste livro,
tornar acessível a todos o universo dos padres, pois todas as renovações que
marcaram a vida da Igreja ao longo dos séculos tiveram como base as obras dos
padres da Igreja. Tudo o que concerne à vida da Igreja, à oração, à doutrina, à
espiritualidade e às instituições tomou forma no tempo desses homens.

Avulso
Formato: 20 cm x 19 cm
Páginas: 208

Cód.: 9788534901024
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Para uma espiritualidade leiga

Sem crenças, sem religiões, sem deuses

Marià Corbí
Sinopse

Encontramo-nos perante uma das maiores crises da humanidade: a de
que nada é esquecido, muito menos a religião. O motivo disso não é a
maldade da civilização contemporânea, mas a própria evolução cultural e
suas consequências, pelas quais não se devem lamentar. Pelo contrário, a
grande crise das religiões vislumbra uma nova vida, e nós paramos em uma
espiritualidade sem ambiguidades. A religião — uma vez superada sua missão de
programar coletividades — surge livre dos limites estabelecidos pelas crenças e
pela ortodoxia exclusiva, e assume a forma de uma espiritualidade criativa.
Tempo Axial
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 296

Cód.: 9788534926416

Partir de Cristo

Um renovado compromisso da vida consagrada
no terceiro milênio

Congregação para os Institutos de Vida Consagrada
e as Sociedades de Vida Apostólica
Sinopse

Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 72

Esta instrução é um chamado feito aos religiosos e às religiosas
a reencontrar as próprias raízes e opções. Trata-se, em primeiro
lugar, de um convite a viver em plenitude a teologia dos conselhos
evangélicos a partir do modelo de vida trinitário, em constante
confronto com as fontes dos próprios carismas e textos constitucionais,
sempre abertos a novas e mais comprometedoras interpretações.
É também convite a aprofundar, neste momento da vida da Igreja,
uma espiritualidade mais eclesial e comunitária.

Cód.: 9788515024964

Patrística

Caminhos da tradição cristã

Antônio S. Bogaz, Márcio A. Couto e João H. Hansen
Sinopse

Os padres da Igreja edificam os tópicos fundamentais da vida cristã, para
crer, celebrar e viver. Para renovar a comunidade cristã, os cristãos hão de
voltar sempre à sua primeira juventude e assim evitar o perene perigo do
“envelhecimento” da Igreja. O Concílio Vaticano II inaugurou uma época de
fidelidade mais decidida e mais esclarecida à tradição, em sua expressão
patrística. Apontou à Igreja atual os caminhos da colegialidade, do diálogo,
da partilha e da comunhão da graça do Espírito, bem como da valorização dos
carismas e dos ministérios, na diversidade dos serviços.
Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 216

Cód.: 9788534929271
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Patrologia
Berthold Altaner e Alfred Stuiber
Sinopse

A Patrologia de Altaner tem sido, por mais de meio século, o livro clássico para
o estudo e compreensão dos primeiros oito séculos da história da Igreja. Ao
longo dos anos, o livro passou por sucessivas revisões e atualizações. A riqueza
das informações, passadas com brevidade e sobriedade de um compêndio,
realmente fazem compreender, como diz o subtítulo, “a vida, obras e doutrina
dos padres da Igreja”. Destaca-se a abundante bibliografia, que faz do volume
uma verdadeira fonte e roteiro seguro para ulterior pesquisa.
Patrologia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 552

Cód.: 9788534922791

Paulo

Vida e pensamento

Udo Schnelle
Sinopse

Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 872

Esta obra do teólogo Udo Schnelle, que tão bem condensa os elementos
fundamentais da vida, dos escritos e da teologia de Paulo, de forma
didaticamente clara, chega ao leitor brasileiro em momento oportuno. Este
material volta-se tanto para o estudante que deseja se encontrar de forma
ordenada e progressiva com a literatura e o pensamento paulinos quanto para
aquele que deseja uma síntese sistemática da vida e do pensamento teológico
do apóstolo. Além disso, o livro é dividido em 23 capítulos — ricos em notas
de referência — e conta com vasta bibliografia, índice de autores e índice
das passagens bíblicas e extrabíblicas, elementos que auxiliam o leitor na
compreensão do tema proposto.

Cód.: 9788598481388

Paulo apóstolo

Um trabalhador que anuncia o Evangelho

Carlos Mesters
Sinopse

Este livro quer ser uma chave de leitura para as cartas de Paulo. São Pedro
já dizia que as cartas nem sempre são fáceis (2Pd 3, 15-16). Carta agradável
de se ler é mais fácil de se entender, é carta de gente amiga. Carta de um
desconhecido não agrada muito. Outra coisa que ajuda muito a compreender
uma carta é conhecer a pessoa para a qual foi escrita. Neste livro o autor quis
prestar estes dois serviços: ajudar a conhecer Paulo, contar a sua vida, ouvir
dele como vivia o Evangelho e ver o seu jeito de trabalhar nas comunidades.
Por Trás das Palavras
Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 144

Cód.: 9788534911078
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Paulo de Tarso

História de um apóstolo

Jerome Murphy-O’Connor
Sinopse

Quem foi Paulo, o apóstolo? Para alguém que exerceu uma profunda influência
na teologia cristã, Paulo permanece uma figura obscura por detrás de suas
complexas epístolas bíblicas. Debates sobre o que ele significa desviaram a
atenção de sua personalidade. No entanto, é essa justamente uma importante
chave para o entendimento de suas ideias teológicas. Este livro busca
equilíbrio. A imaginação disciplinada de Jerome Murphy-O’Connor, alimentada
pela pesquisa de toda uma vida, traz-nos inúmeros detalhes textuais, históricos
e arqueológicos, de forma vívida e agradável.
Avulso
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 280

Cód.: 9788515033294

Paulo no mundo greco-romano
Um compêndio

J. Paul Sampley (org.)
Sinopse

Nos últimos anos, o campo dos estudos paulinos tem produzido novas e
importantes leituras de Paulo e de suas cartas, examinando sua pessoa e suas
cartas no contexto mais amplo do mundo greco-romano. Este livro singular
representa uma contribuição significativa para esses estudos, reunindo, em um
volume, ensaios escritos por especialistas em Paulo de fama mundial, sobre
vários tópicos.

Bíblia e Sociologia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 608

Cód.: 9788534929318

Pecado original... ou graça do perdão?
Barbara Andrade
Sinopse

É possível continuar falando de pecado original? Consciente da problemática
colocada pelo tema a partir da visão tradicional de um pecado hereditário (de
difícil aceitação) e fiel ao ensinamento da Igreja, o livro procura ser um ensaio
de antropologia teológica em perspectiva trinitária. A autora introduz um novo
conceito de pessoa; antepõe a dimensão comunitária à individual e, por último,
parte da experiência de fé fundamental: a experiência de sermos introduzidos,
no Espírito e por Cristo, na comunhão com o Pai e, consequentemente,
acolhidos e perdoados por nosso Deus Trindade.
Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 224

Cód.: 9788534927420
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Pode um cristão ser budista?
Paulo César Lopes
Sinopse

O budismo é uma religião extremamente tolerante. O escritor argentino Jorge
Luís Borges afirmou, com muita graça, que um católico não pode ser budista,
um luterano não pode ser budista, um muçulmano não pode ser budista, mas
um budista pode ser católico, luterano ou muçulmano.

Questões Fundamentais
do Cotidiano
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534921824

O povo de Deus
José Comblin
Sinopse

Muitos acham que a tarefa mais significativa de um novo pontificado seria
restaurar a eclesiologia do Vaticano II ressuscitando o conceito de povo de
Deus. Evidentemente, ninguém podia rejeitar abertamente um Concílio
Ecumênico, mas as críticas tendiam a relativizar o valor dos documentos,
pôr em evidência as insuficiências ou as contradições. Na realidade, muitos
estavam espantados pela perspectiva de mudar alguma coisa nas estruturas ou
nas condutas tradicionais da Igreja, e temiam que o conceito de povo de Deus
fosse usado para pedir reformas.
Temas de Atualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 416

Cód.: 9788534918336

A profecia na Igreja
José Comblin
Sinopse

No início, a Igreja era feita com e para os pobres; mas com as cidades
começaram as divisões de classes. A desigualdade produziu movimentos sociais
liderados pelos pobres que protestavam contra a opressão social e contra a
riqueza da hierarquia e do clero, e a partir disso surgiram diversos profetas.
Nos tempos atuais, no entanto, a profecia na Igreja sofreu mudanças. A Igreja
atual é a Igreja dos pobres? Ou a Igreja está de tal modo contaminada pela
ideologia oficial e pelo sistema dominante que não se atreve a falar ou nem se
dá conta de que poderia falar?
Comunidade e Missão
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 288

Cód.: 9788534929899
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Quais os desafios dos temas teológicos
atuais?
José Comblin
Sinopse

O mundo vive hoje sob o domínio de um novo império, que condiciona e dirige
tudo: pensamento, modo de viver, sistema de valores. Quem não se adapta
é excluído. A própria teologia se rende ao imperador, que domina o mundo
“em nome de Deus”, sob o pretexto de levar a paz e a ordem a todos os
povos. Podemos até imaginar que essa estratégia funcione, mas que tipo de
cristianismo é difundido? Ainda há algo em comum com o evangelho de Jesus
Cristo? O tema teológico atual foi-nos imposto pelo império.
Questões Fundamentais da Fé
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 96

Cód.: 9788534923811

Qual é o nosso destino final?
Renold J. Blank
Sinopse

No mundo ocidental, várias respostas foram dadas ao mistério da vida após a
morte. Em diálogo com a filosofia e as ciências contemporâneas, a teologia
cristã reafirma a revelação bíblica fundamental sobre o destino final do ser
humano: a ressurreição em corpo e alma, tal como manifestada no evento
histórico-escatológico da ressurreição de Jesus.

Questões Fundamentais da Fé
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 72

Cód.: 9788534920704

Qual o caminho entre o crer e o amar?
J. B. Libanio
Sinopse

Crer é difícil ou fácil? Ora parece tão difícil que quase naufragam os que têm
fé e temem enfrentar esse mar encapelado pelos descrentes, ora a fé quase se
impõe na imensa facilidade e conaturalidade de crer. Não contente com o jogo
desse dilema, o livro adentra na árdua questão do mal: o libelo da natureza
e da história humana contra a existência de Deus ou, ao menos, contra sua
bondade e onipotência. De uma antítese — crer é difícil ou fácil? — passa-se
a outra: Deus condena ou Deus é amor? Se condena, não ama; se ama, não
condena. Quem tem razão?
Questões Fundamentais da Fé
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534922098
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Qual o futuro do cristianismo?
J. B. Libanio
Sinopse

Sabemos onde não está o futuro do cristianismo, em que não consiste o ser
cristão e em que o evento cristão não se manifesta para os homens e mulheres
de hoje. Perceber as falhas do passado e as carências do presente não exige
tanta acuidade de espírito como vislumbrar a aurora que está para nascer.
Quando alguém se desperta na escuridão da noite, custa-lhe adivinhar se
faltam muitas ou poucas horas para o romper do crepúsculo matutino.

Temas de Atualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534924610

Quando Cristo vem...

A parusia na escatologia cristã

Leomar Antônio Brustolin
Sinopse

A indagação sobre o futuro sempre preocupou homens e mulheres,
atravessando os tempos, culturas e espaços humanos. Muitas e curiosas foram
as tentativas de resposta por diferentes caminhos, paradigmas e crenças.
Essa inquietação interpela de forma especial os cristãos que, original e
singularmente, têm uma percepção sobre o fim com características universais.
O significado de Jesus Cristo para a história e o cosmo impele a pessoa e o
mundo para um futuro absoluto.
Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 224

Cód.: 9788534918114

O que é a verdade?
José Comblin
Sinopse

A verdade é muito simples. Houve um tempo em que era conhecida. Hoje ela
foi rejeitada, e voltamos aos problemas artificiais dos intelectuais. É preciso
renunciar ao projeto de definir a “verdade”. O que nos é permitido é buscar
caminhos que conduzam à verdade ou, pelo menos, a uma aproximação da
verdade. Nesses caminhos, todas as religiões e todas as filosofias podem trazer
a sua contribuição.

Questões Fundamentais da Fé
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 84

Cód.: 9788534922999
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O que queremos dizer quando dizemos
“inferno”?
Andrés Torres Queiruga
Sinopse

Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 96

Pouco se fala a respeito do inferno. Ainda bem, porque muitos estragos já se
fizeram, sobretudo apelando-se ao medo. Porém calar não é sadio, porque
talvez se impeça o mal imediato, mas em troca do vazio. Diante dessas duas
posturas, Andrés Torres Queiruga reage oferecendo-nos uma reflexão rigorosa
sobre o inferno, com palavras embasadas na realidade. Ninguém que crê pode
escapar a seus interrogativos, porque, num momento ou outro, cada qual acaba
vendo-se obrigado a buscar uma forma para que a compreensão desse conceito
não rompa a coerência da fé nem envenene as fontes da vivência pessoal. O
autor empreende a tarefa com sobriedade e clareza, para continuar falando,
enfim, do fundo mais verdadeiro: a salvação.

Cód.: 9788534908702

Quem, afinal, é Deus?
Renold J. Blank
Sinopse

Com reflexões claras e sérias, o autor faz ver que acreditar em Deus é uma
opção de vida e exige coragem e fidelidade para se comprometer, pois é aí que
está Deus. O jovem é convidado a descobrir Deus.

Geração 2000
Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 128

Cód.: 9788534908887

Questões contemporâneas de teologia
Paulo Sérgio Lopes Gonçalves
Sinopse

Nesta obra, o autor intui que teologia é ciência que reflete criticamente a fé
em consonância com o caráter contemporâneo da história. Para desenvolver
essa intuição, aborda três temas de suma importância na história da teologia
contemporânea: a hermenêutica, a teologia da libertação e o humanismo.
A obra denota a necessidade de a teologia ser a ciência de fé, de caráter
hermenêutico, dialógico e incisivo nas questões que abarcam o ser humano
na era contemporânea.
Teologia em Debate
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534931496
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Recuperar a Criação

Por uma religião humanizadora

Andrés Torres Queiruga
Sinopse

O livro tem duas partes bem distintas. A primeira parte constitui a fundamentação
teológica da segunda, e o autor desenvolve uma teologia sistemática da Criação.
A segunda parte é chamada por ele de aplicações dessa teologia, verificando a
relação entre moral e religião.

Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 352

Cód.: 9788534913911

Recuperar a salvação

Por uma interpretação libertadora da experiência cristã

Andrés Torres Queiruga
Sinopse

A religião vê-se muitas vezes carregada com um peso que não é dela:
experimentada como imposição mais ou menos repressiva. Aparece como
religião do dever, da limitação da existência, da exigência, que não permite
descansar... Falso. O peso da vida não é o peso da religião, senão o da
existência como tal. É o fato de se ser humano, de se realizar como pessoa
aquilo que acaba sendo difícil (mas também tem seus gozos...). Ser pessoa:
eis aí a exigência, o chamado que leva para a frente, a tarefa e a dureza da
liberdade.
Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 232

Cód.: 9788534913935

Reencarnação ou ressurreição
Uma decisão de fé

Renold J. Blank
Sinopse

Diante do número cada vez maior dos templos espíritas e de adeptos do
espiritismo e da umbanda, somos cada vez mais indagados sobre uma questão
fundamental: Quem tem razão? O médium, que fala de suas experiências sobre
reencarnação e espíritos de mortos, ou o cristão, que acredita na esperança de
ser ressuscitado? É o que busca responder este livro.

Teologia Hoje
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 136

Cód.: 9788534902977
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As religiões hoje
Albert Samuel
Sinopse

Como pode alguém ser animista ou cristão, budista ou muçulmano, judeu ou
hinduista? Por que alguém adere a uma seita? Este livro volta-se para toda
pessoa que forme opinião refletida sobre as religiões e sobre a maneira pela
qual cada um responde a essas e às suas próprias questões.

Avulso
Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 360

Cód.: 9788534907392

Responsabilidade

O eu — para — o outro

Carmine Di Sante
Sinopse

Confrontando o pensamento hebraico-cristão da audição com o pensamento
grego da visão, este livro oferece uma reflexão e aprofundamento sobre o tema
de responsabilidade indeclinável. Em um mundo que fez do mercado o deus
Moloc, que tudo move e regula, o autor nos convida a redescobrir a dimensão
e a prioridade do dom e da gratuidade. Uma redescoberta que, afastando-nos
da lógica comercial da troca e do do ut des (“eu dou a você para que você me
dê”), faz da gratuidade e da generosidade o princípio fundador da vida social
e da própria realidade.
Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 120

Cód.: 9788534924368

Salvados y salvadores

Teología de la salvación para el hombre de hoy

Francisco de Mier
Sinopse

A palavra salvação não resulta muito expressiva para o homem dos dias
atuais: ela se converteu em um termo sem um conteúdo claramente definido
e também em uma expressão que pronunciamos sem saber muito bem o
que queremos dizer. Nenhuma outra obra resume tão bem os conteúdos do
Evangelho e as aspirações do homem e da sociedade.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 360

Cód.: 9788428520294
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Santa Faustina e a Divina Misericórdia
Raffaele Laria
Sinopse

Consagração do Mundo À
Misericórdia Divina
Formato: 13,5 cm x 20,5 cm
Páginas: 216

“Deus, Pai misericordioso, que nos revelastes o vosso amor através do vosso
Filho Jesus Cristo e o derramastes sobre nós através do Espírito Santo,
Consolador, confiarmo-vos hoje os destinos do mundo e do homem. Inclinai-vos
sobre nós, pecadores, curai a nossa fraqueza, vencei todo o mal, fazei que
todos os habitantes da terra recebam a vossa misericórdia, para que em vós,
Deus Uno e Trino, encontrem sempre a fonte da esperança. Eterno Pai, pela
dolorosa Paixão e pela Ressurreição do vosso Filho, tende misericórdia de nós
e do mundo inteiro.” João Paulo II (Cracóvia, 17 de agosto de 2002)

Cód.: 9789723010633

Santo Agostinho (vol. 16)

Dos bens do matrimônio • A santa virgindade
Dos bens da viuvez: cartas a Proba e a Juliana

Santo Agostinho
Sinopse

Este volume reúne três importantes obras de Santo Agostinho. Dos bens do
matrimônio, A santa virgindade e Dos bens da viuvez. Essas cartas possuem
rica temática, tratam também do valor da vida casta e consagrada e de outras
virtudes, como a oração e o reconhecimento da graça divina. Não são textos
de interesse restrito às destinatárias; o tom geral é de gravidade solene, de
medida doutrinal, refletindo o fulgor do gênio do autor e do zelo apaixonado
que nutria pela Igreja.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 296

Cód.: 9788534916646

Santo Agostinho (vol. 24)

Contra os acadêmicos • A ordem
A grandeza da alma • O mestre

Santo Agostinho
Sinopse

Apresentamos, neste volume, alguns dos conhecidos diálogos filosóficos de
Santo Agostinho (354-430): Contra os acadêmicos, dividido em três livros,
discute ora a relação entre felicidade e conhecimento da verdade, ora a
doutrina dos acadêmicos. A ordem, dividido em dois livros, examina o ordo
rerum (ordem das coisas), a ordem racional com a qual a divina Providência
rege e governa todas as coisas. O problema é colocado pela aparente
contradição entre o cuidado que Deus teria para com as vicissitudes humanas
e a maldade da qual o homem é capaz em suas ações.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 416

Cód.: 9788534929608
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Santo Atanásio (vol. 18)

Contra os pagãos • A encarnação do Verbo
Apologia ao imperador Constâncio • Apologia de sua fuga
Vida e conduta de S. Antão

Santo Atanásio
Sinopse

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 376

Santo Atanásio de Alexandria, nascido em 295 e morto em 373. Neste volume
são apresentadas cinco das suas obras. Contra os pagãos é uma refutação dos
erros dos pagãos; A encarnação do Verbo, sua obra mais significativa, contra
judeus e pagãos, fala sobre a fraqueza humana e a iniciativa divina do Verbo.
Apologia ao imperador Constâncio é uma resposta às acusações que seus
inimigos levaram a este imperador; Apologia de sua fuga é um escrito em
que defende-se de seus inimigos. Por fim, Vida e conduta de S. Antão é uma
biografia do pai do monaquismo, que apresenta as motivações iniciais desse
ideal de vida.

Cód.: 9788534918190

Santo Hilário de Poitiers (vol. 22)
Tratado sobre a Santíssima Trindade

Santo Hilário de Poitiers
Sinopse

Sua obra situa-se no contexto da luta da ortodoxia contra a heresia ariana,
que quase chegou a comprometer a Igreja inteira. O tratado De Trinitate
reflete o momento em que o arianismo ameaçava a fé cristã em suas próprias
raízes. Trata-se de um tempo particularmente importante para a formação da
teologia, quando a afirmação da verdade era vital para uma Igreja que via sua
fé questionada tanto pelo arianismo como pelo ressurgimento das tendências
sabelianas, pela gnose, sempre presente, e pelos diversos movimentos que
se opunham violentamente à ortodoxia.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 496

Cód.: 9788534924139

São João Crisóstomo (vol. 23)

Da incompreensibilidade de Deus
Da providência de Deus • Cartas a Olímpia

São João Crisóstomo
Sinopse

João Crisóstomo foi um dos teólogos cristãos mais fecundos da Antiguidade. Em
meio aos sermões bíblicos, que caracterizaram sua ação pastoral, deixou-nos
tratados e cartas cuja importância transcende seu contexto histórico-cultural.
Os sermões, de forte cunho escriturístico, versam principalmente sobre
problemas de sua época. Sua preocupação constante foi a prática da justiça
em todos os níveis da vida cristã, até pela purificação constante das práticas
comuns da vida monástica.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 312

Cód.: 9788534927352
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São João Crisóstomo (vol. 27/1)
Comentário às cartas de São Paulo

São João Crisóstomo
Sinopse

A obra em questão é o primeiro dos três tomos que abarcarão a totalidade do
comentário de São João Crisóstomo (347-407 d.C.) ao corpus paulinum, isto é,
às catorze cartas paulinas arroladas no cânon católico. São João Crisóstomo
representa um dos maiores intérpretes do pensamento de São Paulo para o
Oriente cristão.

Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 928

Cód.: 9788534929912

As seitas e os cristãos
Atilano Alaiz Prieto
Sinopse

Livro elucidativo dos simples cristãos sobre o fenômeno, mundialmente
pertubador, das seitas, ou novos movimentos religiosos, tal como lhes prefere
chamar a Santa Sé. Com extrema clareza e espírito de diálogo, descreve
o mundo estranho desses movimentos, caracterizado pelo ocultismo, pela
agressividade proselitista, pelos interesses econômicos mais falaciosos, pelas
práticas altamente sofisticadas de persuasão e de manipulação mental.
A verdade mais autêntica e necessária e a genuína alegria encontram-se
realmente longe do inferno das seitas.
Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 272

Cód.: 5602327177028

As seitas hoje

Novos movimentos religiosos

José Moraleda
Sinopse

Os novos movimentos religiosos costumam ser vistos como doença social, uma
ferida aberta nas religiões tradicionais, uma patologia estranha às tendências
naturais da modernidade. Sem deixar de lado esses aspectos, a presente
reflexão adota perspectiva mais ampla que permite o estudo do fenômeno,
destacando sua profunda complexidade e desafios.

Avulso
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534902588
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O ser humano em busca de identidade
Contribuições para uma antropologia teológica

Gottfried Brakemeier
Sinopse

Que é o ser humano? As respostas são muitas, e nenhuma esgota o assunto. As
ciências humanas contribuem, cada qual, com a sua perspectiva e com valiosas
descobertas. Antropologia exige o esforço interdisciplinar. Nele se insere
também a teologia. Julga, no entanto, ser também ela portadora de um saber
indispensável, quando se trata de desvendar o mistério do humano. É este
o propósito deste livro: fazer valer insistências teológicas no atual debate
sobre dignidade da existência humana.
Avulso
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 222

Cód.: 9788523305772

Sermões (vol. 6)
Leão Magno
Sinopse

Este sexto volume da coleção Patrística reúne os melhores sermões de São
Leão I. Na sociedade de pouquíssimos recursos de comunicação do século V,
Leão usava os sermões para transmitir as discussões teológicas do momento,
ora sobre o maniqueísmo, ora sobre os priscilianos, ora sobre os pelagianos.
O presente volume reúne os sermões mais representativos do pensamento
teológico de Leão Magno, dos quais nasce um apelo veemente de conversão
e penitência.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 216

Cód.: 9788534900584

Solilóquios e A vida feliz (vol. 11)
Santo Agostinho
Sinopse

O leitor encontra neste volume duas obras célebres de Santo Agostinho:
Solilóquios e A vida feliz. As duas são de cunho filosófico, redigidas em forma
de diálogo. Neoconvertido, Agostinho se refugia com sua mãe, seu filho e
alguns amigos em Cassicíaco, nos arredores de Milão. Meta primeira das
preocupações de Agostinho: conhecer o Deus-Verdade-Sabedoria-Beatitude
e conhecer a alma. Os Solilóquios servem de prelúdio das Confissões. Aqui
Agostinho se submete como discípulo da razão que o instrui nas verdades
de que está faminto.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 170

Cód.: 9788534912013
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O sudário

Uma imagem “impossível”

Emanuela Marinelli
Sinopse

O sudário é um lençol antigo no qual está impressa a figura de um homem
torturado. Essa figura é venerada desde muitos séculos atrás, como sendo o
autêntico pano com o qual o corpo de Jesus foi envolto após sua morte. Lenda
ou verdade? Crença ou realidade? Essas e outras perguntas importantes são
respondidas por esta obra séria e profunda.

Avulso
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 160

Cód.: 9788534912778

O suspiro dos oprimidos
Rubem Alves
Sinopse

A religião é uma linguagem, um jeito de falar sobre o mundo. Rubem Alves fala
da linguagem, desmistificando o seu poder e revelando a estreita relação entre
linguagem e religião.

Tempo de Libertação
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 184

Cód.: 9788534915175

Teologia da história

Ensaio sobre a revelação, o início e a consumação

Bruno Forte
Sinopse

Este livro, ao mesmo tempo que originalmente une a reflexão sobre o ato
trinitário da revelação às reflexões sobre a protologia e a escatologia,
também vem associar a mensagem da fé eclesial à vivência moderna e às suas
transformações críticas, que tão fortemente caracterizam a atual situação do
cristianismo, não somente no Ocidente. O livro possui três partes, tendo por
título: revelação, início e consumação.

Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 384

Cód.: 9788534900393
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Teologia da ternura

Um “evangelho” a descobrir

Carlo Rocchetta
Sinopse

Em âmbito teológico não é comum refletir a respeito sobre o mandamento novo
numa ótica de ternura. Todavia, uma reflexão desse gênero é fundamental
se se deseja que a Igreja apresente-se ao mundo como o sacramento da
ternura de Deus, de um Deus de bondade e de graça, e não um Deus de
medo e punição. A pesquisa teológica acerca da ternura traz consigo notáveis
implicações de ordem eclesiológica. Não é possível falar de ternura sem
discutir, como Igreja e como indivíduos, a presença entre os mais pobres. A
teologia da ternura supõe a prática da ternura.
Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 528

Cód.: 9788534920049

A teologia do apóstolo Paulo
James D. G. Dunn
Sinopse

Tomando como gabarito a carta aos Romanos, o autor faz a apresentação mais
completa da teologia de Paulo. Esse método permite a exposição continuada
dos temas que o próprio apóstolo desenvolve em Romanos. Para ampliá-los,
desenvolvê-los ou enriquecê-los, o autor anexa as contribuições das outras
cartas paulinas. Dessa forma, Romanos torna-se o pivô para a compreensão e
explicação da teologia paulina. Uma obra que, aliando competência e paixão
pelo apóstolo Paulo, fará com que os leitores não fiquem indiferentes diante da
riqueza teológica presente em tais cartas.
Biblioteca de Estudos Bíblicos
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 912

Cód.: 9788534918725

Teologia do pluralismo religioso

Para uma releitura pluralista do cristianismo

José Maria Vigil
Sinopse

Este é o primeiro livro de teologia do pluralismo religioso publicado no
Brasil com a pretensão de fazer uma exposição sistemática e completa
deste ramo tão jovem da teologia. O autor diz uma palavra forte e corajosa
de cara à academia, aos especialistas, ao mundo teológico. Porém, o livro
é simultaneamente um manual, um instrumento didático pensado para
apresentar essa matéria nova e permitir seu aprofundamento nas comunidades
cristãs, organizando em torno dele um curso de teologia popular, em 24 lições,
com um tratamento pedagógico e pastoral adequado.
Tempo Axial
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 472

Cód.: 9788534925525
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Teologia do sacramento da penitência
José Ramos-Regidor
Sinopse

Um clássico de teologia sobre o sacramento da penitência, que vem preencher
uma lacuna em língua portuguesa sobre o tema. O autor analisa a prática
penitencial na Igreja e oferece uma síntese sistemática e histórica da evolução
da teologia do sacramento da reconciliação. A edição brasileira é acrescida de
dois apêndices, situando o tema em nossa realidade eclesial.

Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 520

Cód.: 9788534925402

Teologia sistemática (vol. 1)
Perspectivas católico-romanas

Francis S. Fiorenza e John P. Galvin
Sinopse

A presente obra de teologia sistemática, composta por dois volumes, conta com
a participação de vários especialistas nesta área da teologia. Os dois volumes
buscam explicar os principais elementos da teologia católico-romana e como
ela desenvolveu-se a partir do Concílio Vaticano II.

Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 448

Cód.: 9788534904063

Teologia sistemática (vol. 2)
Perspectivas católico-romanas

Francis S. Fiorenza e John P. Galvin (orgs.)
Sinopse

A presente obra de teologia sistemática, composta por dois volumes, conta com
a participação de vários especialistas nesta área da teologia. Os dois volumes
buscam explicar os principais elementos da teologia católico-romana e como
ela desenvolveu-se a partir do Concílio Vaticano II.

Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 496

Cód.: 9788534908511
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Teologia sistemática (vol. 1)
Wolfhart Pannenberg
Sinopse

O que temos em nossas mãos é uma grande síntese teológica. Alimentada
e aprofundada pelas várias décadas de estudos preparatórios, ela consegue
realizar uma visão de conjunto da teologia cristã. O primeiro volume é
dedicado às questões de teologia fundamental. A uma discussão da noção de
verdade cristã, segue uma reflexão sobre a relação desta noção de verdade
com a noção de Deus.

Teologia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 640

Cód.: 9788598481357

Teologia sistemática (vol. 2)
Wolfhart Pannenberg
Sinopse

A exposição sistemática da doutrina cristã empreendida na presente obra
apresenta a explicação e comprovação do conceito cristão de Deus, fato que
nem sempre foi devidamente considerado na teologia mais recente.

Teologia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 686

Cód.: 9788598481364

Teologia sistemática (vol. 3)
Wolfhart Pannenberg
Sinopse

No centro deste terceiro volume da presente exposição da doutrina cristã
trabalha-se o tema da Igreja, embora inserido na moldura abrangente da
doutrina do Espírito como dádiva escatológica. Os temas da obtenção individual
da salvação por fé, graça e justificação são incluídos no tratamento desse
conceito de Igreja, mediados pela análise dos sacramentos.

Teologia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 880

Cód.: 9788598481371
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A teologia tem algo a dizer a respeito
do ser humano?
Hermilo Pretto
Sinopse

Se a teologia é palavra sobre Deus, terá algo a dizer sobre o ser humano? A
antropologia teológica é a disciplina que investiga os dados concernentes ao ser
humano que emergem de sua experiência religiosa, conciliando rigor científico
e senso lúdico, em diálogo com outras áreas do conhecimento dedicadas
à compreensão do ser humano.

Questões Fundamentais da Fé
Formato: 10,5 cm x 18 cm
Páginas: 116

Cód.: 9788534920728

A Trindade (vol.7)
Santo Agostinho
Sinopse

As teses aqui apresentadas sobre o mistério da Santíssima Trindade foram
assumidas por toda a Igreja do Ocidente e continuam a exercer forte influência
pelos séculos afora. A obra nos introduz na vida íntima do Deus-Trino e na
própria vida de nosso espírito. O desejo de Santo Agostinho é mostrar ser a vida
divina particularmente semelhante à atividade íntima da alma que se pensa, se
conhece e se ama. Ele almeja fazer a mente humana voltar ao Criador e levá-la
a tomar consciência de sua dignidade de imagem de Deus.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 736

Cód.: 9788534900980

Trindade, criação e ecologia
Maria Freire da Silva
Sinopse

A irrupção da informação científica, a descoberta de valores humanos,
psicológicos, éticos mundiais, tanto quanto as relações desiguais, têm
preocupado profissionais de todas as áreas da sociedade. A teologia não ficou
alheia a essa realidade. O objetivo deste livro é apresentar uma reflexão
teológica sobre o pensamento de J. Moltmann e L. Boff — no que se refere
ao modelo societário da Trindade e seus desdobramentos na criação — e,
consequentemente, mostrar como a pericórese trinitária constitui o eixo
articulador da reflexão sobe ecologia.
Teologia em Debate
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 288

Cód.: 9788534931151
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Um Deus para hoje
Andrés Torres Queiruga
Sinopse

Um Deus para hoje aponta a necessidade de repensar continuamente
nossas imagens de Deus, porque toca a cada tempo tentar responder o mais
significativamente possível aos desafios do presente. O Vaticano II convidou
a fazê-lo olhando para o futuro, e o caminho em grande parte ainda está por
fazer. O presente trabalho assume o convite e aborda, sobretudo, a mudança
radical que o paradigma moderno impõe quanto à maneira de compreender as
relações de Deus com o mundo.
Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 64

Cód.: 9788534912051

Um rosto para Deus?
Maria Clara Bingemer
Sinopse

As reflexões contidas neste livro têm como proposta identificar alguns dos
traços que compõem o rosto, o perfil identificável do Deus da fé cristã. Ao
mesmo tempo, procuram perceber como o conceito cristão de Deus aborda
e compreende o mistério enquanto tal, não deixando para trás ou de lado as
questões que hoje se colocam para o pensar e o dizer desse Deus. É um texto
que põe o leitor diante dos desafios que tal pluralidade apresenta
ao pensamento teológico.
Temas de Atualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 224

Cód.: 9788534923019

Uma Igreja para o novo milênio
Fr. Clodovis Boff, O.S.M.
Sinopse

A Igreja do próximo milênio haverá de reativar, em novos termos, o potencial
revolucionário da fé. A Igreja não é só Igreja da fé e da caridade. É também
a Igreja da esperança. Trata-se, em primeiro lugar, da esperança escatológica
sobre todo o pecado e sobre a morte.

Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 40

Cód.: 9788534912006
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A unidade da Igreja

Ensaio de eclesiologia ecumênica

Elias Wolff
Sinopse

A unidade da Igreja, do padre Elias Wolff, é passo importante para se preencher
uma lacuna na bibliografia teológica brasileira: a eclesiologia ecumênica, ainda
não elaborada entre nós. O autor o faz com a competência que já demonstrou
em outras obras. Seu compromisso com a causa ecumênica, aliado à pesquisa
séria e ao dom da boa sistematização das ideias, faz de A unidade da Igreja
título no qual ressoa a obra-prima de Möhler (1796-1838), leitura obrigatória
para todos os que se dedicam à eclesiologia e ao ecumenismo.
Comunidade e Missão
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 264

Cód.: 9788534926522

Unidade na pluralidade

O ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs

Alfonso García Rubio
Sinopse

Livro que fala significativamente do ser humano, numa perspectiva teológica.
O autor inicia com a compreensão do ser humano, a partir da nova consciência
eclesial brasileira e latino-americana, que surge como resposta aos desafios
da modernidade. A seguir, o ser humano à luz do Antigo e Novo Testamento,
com os desdobramentos teológicos posteriores ao Novo Testamento. Feita a
fundamentação bíblico-histórica, o autor aborda alguns temas antropológicos
fundamentais.
Teologia Sistemática
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 696

Cód.: 9788534917346

A verdadeira religião
e O cuidado devido aos mortos (vol. 19)
Santo Agostinho
Sinopse

Este volume contém duas obras de Santo Agostinho. A primeira, De vera
religione, foi escrita entre sua conversão e sua ordenação sacerdotal com
a finalidade de atrair ao catolicismo seu amigo Romaniano, que ele próprio
havia levado ao maniqueísmo. A segunda obra deste volume é o pequeno, mas
significativo, tratado De cura pro mortuis gerenda, acerca do cuidado devido
aos defuntos, redigido por volta do ano 421 d.C. Trata-se de uma resposta à
consulta feita por Paulino, bispo de Nola da Campânia, na península itálica.
Patrística
Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 208

Cód.: 9788534918886
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A vida

Em busca da liberdade

José Comblin
Sinopse

O ensaio de pneumatologia de José Comblin, que se completa com este livro,
procura sondar o que faz o Espírito Santo no mundo a partir de cinco temas
bíblicos fundamentais relacionados a ele e nos quais se concentra o seu agir
no mundo: o agir ou a ação, a palavra, a liberdade, o povo de Deus e a vida.
Se nos perguntamos: “o que faz o Espírito Santo?”, a resposta é: ele dá vida,
liberdade, dom da palavra, força para agir e cria o povo de Deus.

Temas de Atualidade
Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 184

Cód.: 9788534927338

A vida cotidiana dos primeiros cristãos
(95-197)
Adalbert G. Hamman
Sinopse

Quem eram os primeiros cristãos e como viviam sua fé? O autor responde
a essas questões em uma narrativa que traça o retrato dos membros mais
marcantes dessa comunidade. A Igreja se expandiu às fronteiras do império
romano, beneficiada, é claro, pela coesão do mundo mediterrâneo dominado
por Roma; porém, isso se explica mais profundamente pela efervescência
espiritual, difusão da mensagem evangélica, heroísmo e coragem
demonstrados pelos primeiros cristãos.
Patrologia
Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 248

Cód.: 9788534908344

Vocação para a liberdade
José Comblin
Sinopse

Este livro parte de uma encruzilhada em que convergem quatro preocupações.
Em primeiro lugar, na América Latina, os movimentos de libertação descobriram
a liberdade. Em segundo lugar, a Igreja latino-americana anda buscando
uma identidade perdida; em terceiro lugar, durante séculos, o evangelho
permaneceu muitas vezes recoberto por revestimentos culturais que ocultavam
aspectos importantes. E em quarto lugar, muitos católicos estão cada vez mais
conscientes de que não se pode anunciar o evangelho da liberdade, isto é, o
evangelho que proclama a vocação humana para a liberdade.
Temas de Atualidade
Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 328

Cód.: 9788534912761
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pracase@paulus.com.br
Raposo Tavares
Via Raposo Tavares, Km 18,5
CEP.: 05576-200
Tel.: (11) 3789.4005
raposotavares@paulus.com.br
Vila Mariana
Rua Dr. Pinto Ferraz, 207 — Metrô Vl.
Mariana
CEP.: 04117-040
Tel.: (11) 5549.1582
vilamariana@paulus.com.br
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Departamento Editorial
Tel.: (11) 5087.3700
editorial@paulus.com.br
Setor de Divulgação
Tel.: (11) 5087.3716
divulgacao@paulus.com.br
Assessoria de Imprensa
Tel.: (11) 5087.3734/5087.3742
assessor.imprensa@paulus.com.br
imprensa@paulus.com.br
Central Administrativa
Rua Francisco Cruz, 229
Vila Mariana — São Paulo/SP
CEP: 04117-091
Tel.: (11) 5087.3700
Fax: (11) 5579.3627
Vendas/Distribuição
Via Raposo Tavares, Km 18,5
CEP: 05576-200
Tel.: (11) 3789.4000
Fax: (11) 3789.4011
vendas@paulus.com.br
SAC
Tel.: (11) 3789.4119
sac@paulus.com
PAULUS Showroom
Via Raposo Tavares, Km 18,5 - Jd. Arpoador
CEP: 05576-200
Tel.: (11) 3789.4025
Fax: (11) 3789.4011
venhaconhecer@paulus.com.br
PAULUS Periódicos
Tel.: (11) 3789.4000 (Grande São Paulo)
Tel.: 0800.164011 (Outras localidades)
assinaturas@paulus.com.br
Visitação Escolar
Para mais informações, entre em contato com:
(11) 5087.3716 e solicite a visita de um dos nossos divulgadores.
divulgacao@paulus.com.br
FAPCOM
Rua Major Maragliano, 191
Vila Mariana — São Paulo/SP
Tel.: (11) 2139.8500 / 0800.709 8707
secretaria@fapcom.com.br
www.fapcom.com.br
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Sede Administrativa
Rua Francisco Cruz, 229
São Paulo / SP (Brasil)
CEP: 04117-091
Tel.: 55 11 5087.3700
Fax: 55 11 5579.3627
paulus.com.br
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