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Obs.: Para que o leitor se oriente com clareza na navegação deste catálogo, os índices dos artistas dos CDs e autores 
dos DVDs seguiram a ordem alfabética — a exemplo dos outros catálogos —, mas desta vez ordenados conforme o 
nome, e depois o sobrenome. Optou-se por essa organização porque os nomes de alguns grupos e orquestras não se 
enquadravam no padrão antigo.

A música é uma das mais sublimes e, talvez, a mais antiga forma de expressão 
artística. É provável que nenhuma outra exerça tamanha fascinação sobre o ser 
humano ou lhe alcance tão fundo a alma, desvendando-lhe os mistérios, tornando-
-se cúmplice de seus anseios, alegrias e tristezas. Por isso mesmo, ela continua 
arrebatando apreciadores em seus mais variados estilos, ao longo das mais diversas 
épocas da história do homem: de Ludwig Van Beethoven e Frédéric Chopin a Jacob 
do Bandolim, Radamés Gnattali, Camargo Guarnieri, Heitor Villa-Lobos e Chiquinha 
Gonzaga; da música erudita internacional e do samba de raiz aos cantos litúrgicos e 
catequéticos que animam os encontros das inúmeras comunidades espalhadas Brasil 
afora. Cada detalhe foi elaborado com muito esmero e carinho, pensando em você e 
no seu desabrochar cultural.

Amadurecer com música é glorioso. Mais ainda é poder oferecer imagens da sétima 
arte à trilha sonora que for embalar esse processo. E de sucessos do cinema este 
Catálogo está repleto: nele você encontrará clássicos italianos sobre homens e 
mulheres que ainda encantam milhares de devotos, como Padre Pio, dirigido pelo 
mestre Giorgio Capitani; Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Zeffirelli; e São Francisco, 
rodado em belíssimas e históricas locações italianas pelas lentes de Michele Soavi. 
Filmes infantis, de educação e de espiritualidade também compõem o presente 
material, fonte de aprendizagem, reflexão, consulta e muito, mas muito lazer!

Assim é o catálogo de Música e Vídeo da PAULUS: único em seu gênero, prova 
contundente de que música, educação, diversão e espiritualidade são os pilares
para a evolução do corpo e da mente. E tamanha dedicação tinha mesmo que 
merecer um reconhecimento à altura. Conhecida e respeitada por seu trabalho de 
incentivo e produção da música e de filmes de qualidade no Brasil, a PAULUS foi 
contemplada, em 1999, com o prêmio da APCA – Associação Paulista de Críticos de 
Arte. Este marco atesta a grandeza de suas iniciativas culturais no País!
 
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 CDs e DVDs deste Catálogo e aprecie o conteúdo trabalhado de cada 
um deles.
 
 
Boa leitura!

O Catálogo
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Coleção Pluralidade Cultural 
Duração: 39 min.
Cód.: 7891210009111

Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 12
Cód.: 7891210005007

Neste programa, Rafael dos Santos discute a herança de modelos culturais e dos 
valores neles contidos e a necessidade de semear um novo olhar para a questão 
da pluralidade, mais complexo, ético e que entenda o exercício das diferenças, 
da convivência como princípio fundamental de sobrevivência do ser humano. 
Rafael indica a escola como um fórum privilegiado de vivências e, portanto, 
de transformação dos que nela convivem. “Pluralidade como princípio de 
sustentabilidade” e “Pluralidade e democracia na escola” são alguns dos tópicos 
tratados pelo autor.

Rafael dos Santos

Diversidade e condição humana (vol. 1)

No caso do CD

Aqui você tem a localização da 
seção do Catálogo em que está.

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

Esta é a coluna da sinopse, um resumo 
sobre o assunto do DVD ou o estilo 
musical do CD.

Este número refere-se 
ao do código de barras. 

Esta informação 
corresponde à 
coleção do DVD.

Esta informação 
corresponde ao 
gênero musical do CD.

Aqui, nesta primeira linha, 
você sempre encontrará o 
título do DVD ou CD.

Neste campo está(ão) o(s) nome(s) 
do(s) artista(s) do CD ou autor(es) 
do DVD.
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Gênero: Litúrgico
Faixas: 16
Cód.: 7891210008916

Sinopse
O CD traz dezesseis faixas voltadas para a celebração de exéquias e apresenta 
uma missa completa e cantos meditativos. Além da música, com arranjos vocais, 
a quase totalidade dos textos são também da autoria de irmã Miria, exceção 
feita às canções Não te perdi, ganhei um intercessor e Doce desejo de Deus.

Irmã Miria T. Kolling

Abre-te, ó Céu!

Gênero: Litúrgico
Faixas: 13
Cód.: 7891210000415

Sinopse
O ser humano, cada vez mais envolvido pelo ritmo frenético da vida, tem 
necessidade de parar, escutar, refletir e vivenciar a Palavra de Deus, que 
é luz para sua vida, bálsamo para curar feridas e alimento para refazer as 
forças. Este CD contém a missa da Bíblia e outros cantos sobre a Palavra que 
podem ser utilizados tanto nas celebrações comunitárias e missas quanto nos 
momentos de oração pessoal.

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Acolhendo a Palavra

Gênero: Natalino
Faixas: 14
Cód.: 7891210004871

Sinopse
A principal particularidade deste CD é que grandes clássicos de Natal, como 
Jingle Bells, Adeste Fideles e Noite Feliz, ganham arranjos diferentes, que 
privilegiam a música e a cultura latino-americanas. De um total de catorze 
faixas, destacam-se ainda Calor de Navidad, Tutaina, Los Peces en el Río e 
Dónde Serán Pastores. Os arranjos e a direção artística ficam por conta de David 
Parales. Destaque para Fabio Jiménez (maracás), Rubén Darío (baixo) e Augusto 
Betancourt (teclado).

VV.AA.

Acordes natalinos
O som latino-americano

Gênero: Ethno
Faixas: 14
Cód.: 7891210004635

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica africana.

VV.AA.

African meditation
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Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 12
Cód.: 7891210005007

Sinopse
Os quartetos do cearense Alberto Nepomuceno, compostos entre 1889 e 1891 e 
que permaneceram inéditos durante muitos anos, ganham neste CD sua primeira 
gravação mundial. Uma obra que privilegia a criatividade do autor mostrando 
mais uma faceta da bela música camerística brasileira, executada com primor 
pelos músicos do Quarteto Aureus.

Quarteto Aureus

Alberto Nepomuceno
Edição integral dos Quartetos de Cordas

Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 14
Cód.: 7891210003157

Amaral Vieira
Obras completas para órgão (1984/96)

Sinopse
Este CD reúne todas as obras para órgão solo do compositor Amaral Vieira, 
em interpretações exemplares do organista Iain Quinn, considerado um dos 
mais importantes músicos de sua geração. Vieira tem um profundo e longo 
envolvimento com a música religiosa, e o órgão aparece em muitas de suas 
grandes obras corais e orquestrais, resgatando momentos importantes da 
música sacra brasileira desde os tempos coloniais até o presente.

Iain Quinn (órgão)

Gênero: Instrumental
Faixas: 13
Cód.: 7891210008893

Sinopse
Amazing grace é um CD de música sacra instrumental em que grandes músicos 
interpretam brilhantemente obras clássicas como Ave Verum Corpus, de 
Gounod, e Pescador de Hombres, de C. Gabaráin, entre outros temas religiosos. 
Com arranjos de Osamu Machida e regência de Chikara Iwamura, estas treze 
faixas irão proporcionar momentos repletos de paz, fé e esperança.

VV.AA.

Amazing grace
Música sacra instrumental

Gênero: MPB
Faixas: 16
Cód.: 7891210007629

Sinopse
O CD é resultado de mais de vinte anos de parceria e sucessos ao lado do amigo 
e irmão de Lula Barbosa, Vanderlei de Castro, e de todos os seus amigos músicos 
que, com seus talentos, deram significado especial às canções deste disco. Lula 
Barbosa é um dos mais renomados intérpretes da MPB.

Lula Barbosa

Amigos, sonhos e canções
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Gênero: Barroco
Faixas: 17
Cód.: 7891210002426

Sinopse
Os solos de trompa do repertório barroco podem perfeitamente ser executados 
com os instrumentos atuais, que permitem reavivar as maravilhas sonoras 
do século XVIII. Estão presentes neste disco obras barrocas para trompa de 
Christophe Förster (1693-1745), Georg Philipp Telemann (1681-1767) e de 
Joseph Haydn (1732-1809).

Orquestra de Câmara Ferenc Liszt

An 18th century horn festival
Förster — Telemann — Haydn

Gênero: Barroco
Faixas: 16
Cód.: 7891210001139

Sinopse
Numa parceria entre o Centro de Estudos e Pesquisas da Música Brasileira,
a Sociedade Brasileira de Musicologia e a PAULUS, este CD comemora o 
aniversário de 150 anos da morte do compositor luso-brasileiro André da Silva 
Gomes (1752-1844). Entre as obras que o compõem está a Missa em Dó, de 
1810, e o moteto Ecce Panis, pela sua beleza polifônica e melódica. Os cinco 
motetos desta gravação foram escritos para a Quinta-feira Santa.

Brasilessentia Grupo Vocal

André da Silva Gomes

Gênero: Ethno
Faixas: 15
Cód.: 7891210007049

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica argentina.

VV.AA.

Argentine memories

Gênero: Ethno
Faixas: 14
Cód.: 7891210004642

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é uma 
agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os variados 
e exóticos elementos da música étnica asiática, sobretudo a de origem tibetana.

VV.AA.

Asian meditation
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Gênero: MPB
Faixas: 12
Cód.: 7891210001665

Sinopse
Choronas é o nome do grupo que encanta e comove o público tocando ritmos 
próprios da música brasileira: choro, baião, maxixe e samba. Formado por 
quatro musicistas, mescla obras consagradas e desconhecidas, tradicionais 
e recentes. Algumas do repertório: Receita de Samba (Jacob do Bandolim), 
Segura Ele (Pixinguinha e Benedito Lacerda) e Meu Caro Amigo (Francis Hime 
e Chico Buarque).

Choronas

Atraente

Ave Gemma Coeli
Canto gregoriano à Virgem Maria

Gênero: Sacro
Faixas: 20
Cód.: 7891210011176

Sinopse
Já há alguns anos, o Coro Arquidiocesano de Santa Fé de la Vera Cruz vem se 
dedicando exclusivamente à execução de um repertório formado por obras 
sacras, cuidadosamente selecionado e submetido a um estudo rigoroso, 
transformando-se em convite à oração que prega o Evangelho pelo canto.
A presente compilação inclui obras à Virgem Maria.

Coro Arquidiocesano de Santa Fé de la Vera Cruz

Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 19
Cód.: 7891210008220

Sinopse
Com a participação dos músicos Perez Dworecki na viola e Paulo Gori no piano, 
a PAULUS apresenta o CD Bach e Vivaldi. Refinado, único e com o toque de 
requinte que a música erudita bem executada exige, o álbum conta com mais 
uma excelente interpretação de Dworecki, três sonatas para viola e a Suíte nº 5 
em Dó Menor para violoncelo solo.

Perez Dworecki (viola) e Paulo Gori (piano)

Bach e Vivaldi

Gênero: Erudito Internacional
Faixas: 16
Cód.: 7891210003065

Sinopse
Inúmeras obras-primas da música ocidental resultaram do desejo de celebrar o 
Natal, tais como o Oratório de Natal (J. S. Bach), a História de Natal (Heinrich 
Schütz) e a Cantata de Natal (Arthur Honegger). A seleção apresentada neste 
programa consiste em obras de compositores barrocos encomendadas com o fim 
específico de intensificar as festividades de Natal e dar-lhes solenidade.

Musica Aeterna

Baroque Christmas
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Gênero: MPB
Faixas: 14
Cód.: 7891210006110

Sinopse
Esta obra é fruto do processo de conscientização de Masé Pimentel em família, 
na catequese, nas CEBs e em grupos de jovens enquanto educadora e de sua 
participação, e consequente concretização, em projetos referentes à cidadania 
e à pluralidade cultural. Todas as letras e músicas são de autoria de Masé, que 
retrata a riqueza da cultura africana na maioria das canções deste álbum.

Masé Pimentel

Braços livres

Gênero: MPB
Faixas: 13
Cód.: 7891210007858

Sinopse
O repertório deste álbum foi gravado sem a utilização de qualquer instrumento 
musical. Os exímios músicos da banda Perseptom trabalham à capela — e com 
muito requinte — a percussão vocal e a aplicação fonética na interpretação 
de consagradas melodias da música popular brasileira, como Anunciação 
(Alceu Valença), Tiro ao Álvaro (Adoniran Barbosa e Oswaldo Moles) e Samurai 
(Djavan).

Perseptom Banda Vocal

Brasil a cappella

Gênero: Século XX
Faixas: 10
Cód.: 7891210005588

Sinopse
A presente gravação, realizada pelo Ensemble Capriccio, nos mostra a 
importância da música brasileira no exterior. Neste CD, o grupo conta com a 
valiosa participação do pianista Max Barros e do contrabaixista William Schrickel 
na interpretação do Trio para Violino, Viola e Violoncelo de Villa-Lobos e na 
primeira gravação mundial do Quinteto para Piano e Cordas de Amaral Vieira, 
destaque desta gravação.

Ensemble Capriccio

Brazilian landscapes

Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 16
Cód.: 7891210008237

Sinopse
O álbum, que leva o nome do grupo de câmara, conta com a regência do 
maestro Celso Antunes, de fama e atuação internacionais. No repertório 
constam a execução de obras de compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, 
Franz Joseph Haydn e também das de músicos nacionais do calibre de Camargo 
Guarnieri e José Siqueira.

Elisa Fukuda (violino) e Fábio Presgrave (violoncelo)

Camerata Fukuda
M. Camargo Guarnieri, José Siqueira, W. A. Mozart,
Joseph Haydn e Dmitri Shostakovich
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Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 18
Cód.: 7891210010100

Sinopse
Fundada em 1988 pela violinista Elisa Fukuda e por Celso Antunes, o maestro 
titular, Camerata Fukuda é aclamada pela imprensa e críticos musicais como 
uma das mais importantes e renomadas orquestras de câmara do Brasil, 
composta por vinte jovens de formação homogênea. Este CD brinda os ouvintes 
com obras de Vivaldi, Masaaki Hayakawa, Paul Hindemith e Benjamin Britten. 

Camerata Fukuda

Camerata Fukuda 20 anos

Gênero: Século XX 
Faixas: 13
Cód.: 7891210007797

Sinopse
Repertório com o gosto e a força da raiz da cultura brasileira, de uma música 
que nasceu nas aldeias indígenas, nas senzalas e terreiros de candomblé. Esse 
é o clima do CD da cantora Susie Mathias, que trabalha ritmos como carimbó, 
maxixe, coco, samba de roda e chorinho, entre outros. O tempero vem também 
dos instrumentos de corda, como violão, bandolim, violão de 7 cordas, cavaco, 
baixo, rabeca e até viola caipira.

Susie Mathias

Canção das moças

Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 33
Cód.: 7891210001870

Sinopse
Este CD apresenta uma belíssima seleção de compositores alemães e brasileiros, 
entre os quais estão Brahms (1833-1897), Schumann (1810-1856), Heitor 
Villa-Lobos (1887-1959), Mendelssohn (1809-1847) e Alberto Nepomuceno 
(1864-1920). Destaque para a faixa 31, Dona Janaína, com música de Francisco 
Mignone (1897-1986) e poema de Manuel Bandeira.

VV.AA.

Canções alemãs e brasileiras
Música de câmara vocal

Gênero: MPB
Faixas: 23
Cód.: 7891210005328

Sinopse
Canções brasileiras é um conjunto de obras assinado por nomes importantes 
de nossa cultura, como Mário de Andrade, Luiz Peixoto, Francisco Mignone, 
Camargo Guarnieri, Osvaldo Lacerda, Ronaldo Miranda, Antônio Gonçalves Dias, 
Machado de Assis, Villa-Lobos, Carlos Gomes, Manuel Bandeira, Cecília Meireles, 
entre outros. Agradável união entre repertório, voz e instrumento.

Sandra Félix (canto) e Scheilla Glaser (piano)

Canções brasileiras
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Sinopse
Este CD apresenta grande variedade de músicas para crianças e adultos, com 
conteúdos que podem ser desenvolvidos na escola, na catequese e também 
em casa. Os vários ritmos, um para cada comemoração, cativam o ouvinte 
situando-o no tema proposto.

Gênero: Educacional
Faixas: 20
Cód.: 7891210000064

Coral Infantil Dó-Ré-Mi

Canções infantis (vol. I)
Datas comemorativas

Gênero: Educacional
Faixas: 23
Cód.: 7891210004765

Sinopse
Disco com melodias alegres e grande riqueza de coreografias, algo que 
certamente será um atrativo a mais nas programações realizadas para as 
crianças. Uma das músicas mais conhecidas é Criança Hoje Sou, de autoria da 
irmã Miria Kolling. Ela proclama o privilégio e a alegria de ser criança, sabendo 
que é possível ajudar a construir um futuro melhor a partir de si mesma.

Coral Infantil Dó-Ré-Mi

Canções infantis (vol. II)

Gênero: Instrumental
Faixas: 15
Cód.: 7891210005458

Sinopse
Gereba é conhecido por sua versatilidade. Tem músicas gravadas por nomes 
ligados a vários estilos dentro do rico universo da nossa música, como 
Elizeth Cardoso e Beth Carvalho, e é detentor de um pulsar criativo intenso 
e inesgotável. Este baiano natural de Canudos consegue fazer de sua música 
a síntese da alma artística brasileira, traduzida em uma de suas mais doces 
expressões: o “canto” do violão. 

Gereba

Canções que vêm do sol

Gênero: Sacro
Faixas: 16
Cód.: 7891210005755

Sinopse
Este CD resgata a memória da nossa tradição mariana, tão presente em 
nossas comunidades e nas músicas que afirmam nossa devoção. Conta com a 
interpretação impecável da Banda Mirabilis, responsável por renovar cantos 
significativos do universo católico. Os arranjos novos e simples trazem para o 
trabalho toda a beleza e harmonia das canções voltadas a Maria.

Banda Mirabilis

Cantando louvor a Maria
As melhores canções marianas
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Gênero: Educacional
Faixas: 18
Cód.: 7891210000408

Sinopse
As vinte e quatro canções deste material apresentam cantigas com temas 
infantis, enfatizando o espírito lúdico, feliz, alegre e divertido de toda criança. 
Harmonia, ritmo e arranjo envolvem o ouvinte, pois a interpretação das 
Pequenas Cantoras de Curitiba imprime um caráter ainda mais marcante às 
melodias que homenageiam a professora, a mamãe e o papai.

Coral Infantil Pequenas Cantoras de Curitiba

Cantando na escola (vol. I)

Coral Infantil Pequenas Cantoras de Curitiba

Gênero: Educacional
Faixas: 15
Cód.: 7891210007834

Sinopse
Canções voltadas para o público infantil em fase escolar feitas para o Dia dos 
Pais, das Mães, do Professor, entre outros. A interpretação é do Coral Infantil 
Pequenas Cantoras de Curitiba/PR, da Paróquia São Grato. A regência é da irmã 
Custódia Maria Cardoso, enquanto os arranjos e a produção musical ficam a 
encargo do maestro Misael Passos Junior.

Cantando na escola (vol. II)

Coral Pequenos Cantores de Apucarana

Cantando na escola (vol. III)

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 47 (disco 1)
e 33 (disco 2)
Cód.: 7891210005540

Sinopse
Cantando os salmos – Ano A é um projeto coordenado pela irmã Miria T. Kolling. 
O CD duplo apresenta salmos para ocasiões como Advento, Natal, Pentecostes, 
Páscoa e Ascensão do Senhor. Outras solenidades e festas também são atendidas 
pelo repertório, entre elas: Imaculada Conceição, Todos os Santos, Apresentação 
do Senhor e Exaltação da Santa Cruz.

Grupo Vocal Caracoral, Coral Sacrashow 
e Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Cantando os salmos (vols. I e II)
Ano A

Sinopse
As canções deste disco são um verdadeiro presente para adultos e crianças. 
Sob a regência da irmã Custódia Maria Cardoso, o coral Pequenos Cantores de 
Apucarana apresenta 14 melodias que contemplam uma incrível variedade de 
temas, desde a festa de São João, na faixa 5, até a brincadeira dos curumins 
que pescam na beira do riacho, na faixa 9. O CD apresenta um projeto gráfico 
feito com muito capricho e traz também as letras de cada melodia no encarte.

Gênero: Educacional
Faixas: 14
Cód.: 7891210011442
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Gênero: Litúrgico
Faixas: 47 (disco 1)
e 33 (disco 2)
Cód.: 7891210005991

Sinopse
Cantando os salmos – Ano B é um projeto coordenado pela irmã Miria T. Kolling. 
O CD duplo apresenta salmos para ocasiões como Advento, Natal, Pentecostes, 
Páscoa e Ascensão do Senhor. Outras solenidades e festas também são atendidas 
pelo repertório, entre elas: Imaculada Conceição, Todos os Santos, Apresentação 
do Senhor e Exaltação da Santa Cruz. 

Grupo Vocal Caracoral, Coral Sacrashow 
e Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Cantando os salmos (vols. I e II)
Ano B

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 29
Cód.: 7891210005304

Sinopse
Cantando os salmos – Ano C é um projeto coordenado pela irmã Miria T. Kolling. 
O CD apresenta salmos para ocasiões como Advento, Natal, Pentecostes, Páscoa 
e Ascensão do Senhor. Outras solenidades e festas também são atendidas pelo 
repertório, entre elas: Imaculada Conceição, Todos os Santos, Apresentação do 
Senhor e Exaltação da Santa Cruz. 

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Cantando os salmos (vols. I e II)
Ano C

Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 13
Cód.: 7891210006004

Sinopse
Perez Dworecki é um dos nomes mais respeitados no Brasil em seu instrumento: 
a viola. Húngaro de nascimento, adotou nosso país como sua segunda pátria. 
O ouvinte poderá apreciar o lado criativo desse músico, uma vez que a 
maior parte das obras apresentadas são arranjos de sua autoria, muito bem 
desenvolvidos e felizes na combinação de matizes entre a viola e a fluência do 
piano de Paulo Gori. 

Perez Dworecki (viola) e Paulo Gori (piano)

O canto da nossa terra

Gênero: MPB
Faixas: 13
Cód.: 7891210006851

Sinopse
O canto de Minas vem revelar a origem e toda a musicalidade das quatro vocalistas 
do grupo A 4 Vozes, que reflete o percurso de mais de dez anos de trabalho de Dora, 
Jussara, Jurema e Thatiana. O CD tem luz melódica não só extraída das raízes do 
Estado. É eclético, recheado de sons — entre eles o afro — e estilos diversos, como 
cantigas, baladas, temas regionais, folclore e samba de raiz.

A 4 Vozes

O canto de Minas
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Gênero: Litúrgico
Faixas: 23
Cód.: 7891210008213

Sinopse
Excelente subsídio para as comunidades utilizarem nas celebrações litúrgicas. 
O CD apresenta treze cantos para a abertura e dez cantos de comunhão. A 
interpretação é do Coral Nossa Senhora Aparecida, sob a regência de Adenor 
Leonardo Terra.

Coral Nossa Senhora Aparecida

Cantos de abertura e comunhão
Tempo Comum – Anos A, B, C

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 23
Cód.: 7891210000750

Sinopse
As missas do Domingo de Pentecostes e da Assunção da Virgem Maria estão 
neste CD, dando continuidade à proposta de prover música para a celebração 
do calendário litúrgico católico. Para o Pentecostes, a missa apresenta doze 
cantos; na celebração à Virgem há onze deles, todos seguindo a já conhecida 
ordem das celebrações.

Schola Cantorum Magnificat Pontificium Inst. Musicae Sacrae

Cantus gregorianus
Dominica, Pentecostes et in Assumptione B. Mariae Virginis

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 22
Cód.: 7891210000729

Schola Cantorum Magnificat Pontificium Inst. Musicae Sacrae

Sinopse
As missas do primeiro e do segundo domingos do Advento do calendário católico 
são abrangidas nesta gravação. Cada uma delas contém os cânticos: Intróitum, 
Kyrie, Graduale, Credo, Offertórium, Sanctus, Pater Noster, Agnus Dei, 
Communiónem e Roráte, cæli, désuper.

Cantus gregorianus
Dominica Prima et Secunda Adventus

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 22
Cód.: 7891210000736

Cantus gregorianus
Dominica Tertia et Quarta Adventus

Schola Cantorum Magnificat Pontificium Inst. Musicae Sacrae

Sinopse
As missas do segundo e do terceiro domingos do Advento do calendário católico 
são abrangidas nesta gravação. Cada uma delas contém os cânticos: Intróitum, 
Kyrie, Graduale, Credo, Offertórium, Sanctus, Pater Noster, Agnus Dei, 
Communiónem e Roráte, cæli, désuper.
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Gênero: Litúrgico 
Faixas: 24
Cód.: 7891210000743

Sinopse
Este volume pode ser dividido em duas partes. A primeira apresenta uma missa 
de Natal com dez cânticos dispostos da seguinte forma: Intróitum, Kyrie/Glória, 
Graduale, Allelúia, Credo, Offertórium, Sanctus, Pater Noster, Agnus Dei e 
Communiónem. A segunda parte é composta de catorze cantos diversos, entre 
eles cantos de louvor a Maria, ao Pai e a Cristo.

Schola Cantorum Magnificat Pontificium Inst. Musicae Sacrae

Cantus gregorianus
In Nativitate Domini et Cantus Varii

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 29
Cód.: 7891210004468

Sinopse
Este CD é o primeiro da coleção Celebrações Especiais e contempla as 
celebrações do Batismo, da Primeira Eucaristia, da Confirmação e dos 
Quinze Anos.

VV.AA.

Celebrações especiais (vol. 1)

Gênero: Litúrgico
Faixas: 19
Cód.: 7891210004475

Sinopse
O segundo CD da coleção Celebrações Especiais traz as celebrações da 
Formatura, do Casamento com Missa, do Casamento sem Missa e de Bodas. 

VV.AA.

Celebrações especiais (vol. 2)

Gênero: Litúrgico
Faixas: 28
Cód.: 7891210004567

Sinopse
O terceiro CD da coleção Celebrações Especiais traz as missas do Coração de 
Jesus, de Nossa Senhora, do Padroeiro e de Ação de Graças.

VV.AA.

Celebrações especiais (vol. 3)
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Gênero: Litúrgico 
Faixas: 24
Cód.: 7891210004574

Sinopse
O quarto e último CD da coleção Celebrações Especiais traz as celebrações da 
Reconciliação, da Esperança, dos Enfermos e da Vigília Exequial.

VV.AA.

Celebrações especiais (vol. 4)

Gênero: Celebrações 
Faixas: 14
Cód.: 7891210004956

Sinopse
O disco é um apoio litúrgico para a celebração do matrimônio, visando 
assessorar os grupos corais e cantores solistas, para que, por meio do canto, 
abrilhantem esse momento tão importante na vida dos casais, expressão 
máxima do amor entre um homem e uma mulher.

VV.AA.

Celebrando o amor 

Gênero: Ethno
Faixas: 14
Cód.: 7891210006349

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica celta.

VV.AA.

Celtic meditation 

Gênero: Litúrgico
Faixas: 27
Cód.: 7891210010094

Sinopse
Rezados ou cantados, estes versos servem tanto para a prática da meditação 
quanto da oração e podem ser utilizados em encontros ou retiros. É com essa 
motivação que os freis Telles Ramon do Nascimento e Décio Pacheco Bezerra 
reuniram vinte e sete faixas que convidam o ouvinte a elevar seu pensamento 
a Deus. Dom frei João Alves dos Santos e irmã Maria da Penha Carpanedo 
participam de algumas faixas, confirmando a excelência deste álbum.

Frei Décio Pacheco Bezerra e frei Telles Ramon do Nascimento

Chamaste-me, Senhor!
Refrãos orantes vocacionais
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Gênero: Ethno 
Faixas: 10
Cód.: 7891210004611

VV.AA.

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica chinesa.

Chinese memories

Gênero: MPB
Faixas: 14
Cód.: 7891210006868

Sinopse
O grupo Horn Brasil apresenta uma seleção de choros dos mais consagrados 
autores, como Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Jacob do Bandolim, entre outros. 
Fato inédito no mundo do choro, neste CD a trompa é o instrumento solista. 
Horn Brasil é formado por Adalto Soares, Altino Toledo, Alexandre Bauab e 
Rodrigo Marinônio. A produção musical é de José Ananias.

Horn Brasil

Choro, tico-tico e outros mais

Gênero: MPB
Faixas: 17
Cód.: 7891210005694

Sinopse 
O grupo reúne músicos de primeira grandeza e traz composições tradicionais 
que confirmam a trajetória de quase uma década executando e promovendo 
a música brasileira. Choronas é talentoso na arte de interpretar, com alegria 
e simplicidade, músicas dos mais variados estilos. Grandes mestres da música 
estão presentes no álbum.

Choronas

Choronas convida

Gênero: Natalino
Faixas: 18
Cód.: 7891210005212

Sinopse
Em sua histórica trajetória, o Coral Baccarelli chegou à essência de suas virtudes 
artísticas durante uma temporada de concertos pela Espanha em 
1987, por ocasião das comemorações do centenário de nascimento de Villa-
Lobos. Neste CD, o ouvinte tem acesso a um verdadeiro “banquete musical”, que 
certamente traz grande prazer pelo repertório repleto de obras consagradas, 
pelos belíssimos arranjos e pela singular interpretação do coral e orquestra.

Coral Baccarelli

Clássicos de Natal
Melodias tradicionais natalinas e excertos do “Messias” de Händel
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Gênero: Erudito Internacional 
Faixas: 6
Cód.: 7891210001610

Sinopse
As gravações que integram este CD são a justa fotografia da concepção musical 
do mestre Debussy. A exemplo de todo o seu repertório, La Mer e os três 
noturnos Nuages, Fêtes e Sirènes são obras altamente descritivas, nas quais o 
compositor explora ao máximo toda a sua capacidade de animar e retratar as 
ideias ou imagens propostas por meio dos sons musicais. A reputação de Debussy 
elevou seu nome ao patamar de um dos mais refinados e originais compositores 
de seu tempo.

Simi Orquestra Sinfônica 

Claude Debussy

Gênero: Natalino
Faixas: 23
Cód.: 7891210004345

Sinopse
Este CD traz o registro do Concerto de Natal feito pela organista Júlia Brown no 
órgão histórico de Mariana/MG. Apresenta exemplos de repertórios germânico, 
italiano e francês, demonstrando a versatilidade do instrumento.

Júlia Brown 

Concerto de Natal
Órgão histórico de Mariana

Gênero: Barroco
Faixas: 14
Cód.: 7891210002686

Sinopse
O cravo e a música antiga são verdadeiras paixões de Roberto, como se percebe 
ao ouvi-lo executar as obras do CD. Entre elas, as quatro primeiras peças são 
uma amostra do que se ouvia na Europa no século XVI: Dança Polonesa e English 
Dompe, Ricercada Quinta e Der Judentanz. Seguem-se três composições de 
François Couperin, duas de Bach e cinco de Domenico Scarlatti. 

Roberto de Regina

Concerto na capela Magdalena

Gênero: Classicismo 
Faixas: 7
Cód.: 7891210003652

Sinopse
Os concertos para piano ocupam lugar de extrema importância na obra de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Ele foi, em sua época, o mais exímio pianista 
da Europa. Sua genialidade é claramente expressa nos concertos presentes 
nesta gravação, com os quais o ouvinte aprecia a estrutura ímpar que 
ele desenvolveu, integrando material temático e forma musical flexível e 
expressiva.

Orquestra Sinfônica de Budapeste

Concertos para piano 
Mozart
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Gênero: Barroco
Faixas: 14
Cód.: 7891210007384

Sinopse
No repertório, composições dos grandes nomes da música clássica: Händel, 
Willibald von Gluck, Hasse, Mozart, Vivaldi, Bach e Gounod. A audição seduz pela 
interpretação e pelo capricho na escolha dos temas. Destacam-se as obras Va Tacito 
e Nascoto, da ópera Giulio Césare in Egito (Händel); Or la Tromba, da ópera Rinaldo 
(Händel); e Che Farò Senza Euridice, da ópera Orfeu e Eurídice (Gluck).

Edson Cordeiro

Contratenor
Mozart, Händel, Vivaldi, Hasse, Gluck, Bach, Gounod

Gênero: Século XX
Faixas: 18
Cód.: 7891210005250

Convergences 
Brazilian music for strings

Camerata Fukuda

Sinopse
Obras de seis grandes compositores brasileiros compõem o disco, que 
certamente será valioso instrumento na divulgação do nosso acervo musical. 
São eles: César Guerra-Peixe (1914-1993), Francisco Mignone (1897-1986), 
Alberto Nepomuceno (1864-1920), Cláudio Santoro (1919-1989), Edino Krieger e 
Amaral Vieira. Marcante característica da produção musical desses mestres é a 
forte busca de identificação entre o erudito e o popular, aqui representada pelo 
primoroso trabalho da Camerata Fukuda.

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 16
Cód.: 7891210000583

Sinopse
Sob a coordenação da irmã Miria Therezinha Kolling, este projeto apresenta 
dezesseis faixas para a celebração da missa, incluindo parte da celebração, 
como Abertura, Salmo Responsorial, Aclamação do Evangelho, Comunhão. 
Irmã Miria assina a maior parte das composições. Além dela, participam 
também como autores José Thomaz Filho, João Araújo, Ignaz Franz, José 
Alves e padre Josmar Braga.

VV.AA.

O coração da Trindade

Gênero: MPB
Faixas: 15
Cód.: 7891210008305

Sinopse
Dando um toque feminino e moderno às canções que consagraram mestres 
da MPB, como Silvio Caldas, Ary Barroso e Manuel Bandeira, o Carona Brasil 
apresenta o álbum Corra e olhe o céu. Com exceção das de Chiquinha Gonzaga, 
as músicas presentes são de homens que compuseram para mulheres, cantando 
seus amores, encantos e desencantos.

Carona Brasil

Corra e olhe o céu
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Gênero: Barroco
Faixas: 27 (disco 1)
e 21 (disco 2)
Cód.: 7891210006080

Sinopse
Roberto de Regina, incansável divulgador da música barroca e renascentista, 
ocupa sólida posição dentro do cenário artístico nacional. Repetindo o sucesso 
obtido na gravação da obra para cravo de François Couperin, nos presenteia 
com esta magnífica interpretação de todo o repertório para cravo de outro 
francês, Jean Philipp Rameau. Exemplar obrigatório na prateleira de músicos 
e apreciadores da música de concerto.

Roberto de Regina

O cravo fantástico de Rameau 
Obra completa 

Gênero: Barroco
Faixas: 17
Cód.: 7891210000712

Roberto de Regina

Sinopse
O programa das obras apresentadas neste CD começa por uma “ordre choisie”, 
formada por peças tiradas de várias outras, seguindo-se duas ordres completas, 
a 11ª e a 26ª. Les Idées Heureuses (“As Ideias Felizes”) é um autorretrato de 
Couperin: tenso, lírico, apaixonado. La Muse Plantine é um rondeau, forma 
muito usada por Couperin, que consta de um refrão que se repete entremeando-
-se com passagens de livre invenção, os couplets. Produção executada pelo 
conceituado cravista Roberto de Regina.

O cravo romântico de François Couperin 

Gênero: Barroco
Faixas: 12
Cód.: 7891210007360

Sinopse
A produção musical de Domenico Scarlatti contabiliza, hoje, 550 sonatas. 
Quando viajamos por sua música, primeiro a surpresa; depois, mais e mais 
caímos como presa no encanto e nos maravilhamos com a riqueza da invenção 
e com as ousadas e saborosas harmonias. Scarlatti não pinta a suntuosidade dos 
palácios nem a ostensiva magnificência dos príncipes. É o povo que ele ama. Por 
isso a simplicidade de sua forma musical, cativante, lapidada, intensa.

Roberto de Regina

O cravo virtuose de Domenico Scarlatti 

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 16
Cód.: 7891210009401

Sinopse
Neste CD são interpretadas belas canções para animar as celebrações e também 
a caminhada dos fiéis, em especial a das crianças. Compostas por músicas 
próprias para duas celebrações litúrgicas — Primeira Eucaristia e Celebrando 
com Maria —, as melodias são alegres, agradáveis e bem trabalhadas. Este 
material faz parte do folheto “O Domingo — Missa com crianças”.

Coral Pequenos Cantores de Curitiba

As crianças cantam... 
Primeira Eucaristia e Celebrando com Maria
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Gênero: Litúrgico 
Faixas: 20
Cód.: 7891210008619

Sinopse
Com melodias ternas e letras que transmitem amor, gratidão e fé, o coral 
infantil Pequenos Cantores de Curitiba nos faz um convite à alegria e à 
coragem, elementos indispensáveis para se alcançar uma vida plena de 
justiça, paz e fraternidade. Este material faz parte do folheto “O Domingo — 
Missa com crianças”.

Coral Pequenos Cantores de Curitiba

As crianças cantam a Páscoa e Pentecostes

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 16
Cód.: 7891210011183

Sinopse
As duas missas contempladas por este CD — a do Advento e a do Natal — são um 
verdadeiro presente para as famílias celebrarem toda a pureza e a paz trazidas 
por esses tempos litúrgicos. Com música e letra da irmã Egnalda Rocha Pereira e 
de Cristiane Gonçalves da Matta, respectivamente, a Missa do Advento traz sete 
faixas, entre elas Renova a Vida e O Trigo Baila. Irmã Egnalda também assina letra 
e música da Missa do Natal, esta com nove faixas: Acolhe Nosso Amor e Nossa Festa 
estão entre os cantos. Ambas são regidas pela irmã Custódia Maria Cardoso.

Coral Pequenos Cantores de Apucarana

As crianças cantam Advento e Natal

Gênero: Litúrgico
Faixas: 19
Cód.: 7891210009289

Coral Pequenos Cantores de Curitiba

Sinopse
O Coral Pequenos Cantores de Curitiba mais uma vez surpreende os ouvidos 
daqueles que buscam qualidade e beleza nas canções litúrgicas. O Tempo 
Comum é contemplado com Coração de Criança e Jesus, Presente de Amor, 
nome das duas partes do disco. Com este material em mãos, a Eucaristia pode 
ser celebrada com mais ânimo e entusiasmo. Este material faz parte do folheto 
“O Domingo — Missa com crianças”.

As crianças cantam o Tempo Comum

Gênero: Litúrgico
Faixas: 18
Cód.: 7891210004550

Sinopse
Fé e arte são forças revolucionárias e transformadoras, ainda indispensáveis na 
linguagem de qualquer tempo. As Pequenas Cantoras de Curitiba nos deixam 
essa lição no corpo, na alma e na vida ao nos presentear com a pureza das 
melodias deste CD. Regido pela experiente irmã Custódia Maria Cardoso, o coral 
apresenta duas missas: Criança no Despertar do Milênio (música e letra de José 
Raimundo Brandão) e As Crianças no Terceiro Milênio (música e letra das irmãs 
Ofélia de Carvalho e Natalina O. Grande).

Coral Pequenas Cantoras de Curitiba

As crianças no terceiro milênio
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Gênero: Instrumental 
Faixas: 11
Cód.: 7891210005410

Sinopse
Sem dúvida, o violoncelista Cid Ornellas inaugura esta série com chave de ouro. 
Composto de onze faixas (todas de autoria do músico), o CD é uma amostra da 
riqueza e da força do barroco mineiro, ainda vivo no trabalho de compositores 
contemporâneos. Além do belíssimo repertório que inclui, entre outras, as 
músicas Bicho de Seda, Dança da Folia e a faixa título, grandes músicos dão um 
brilho especial à gravação.

Cid Ornellas

Cristais

Frei Décio Pacheco Bezerra, OFMCap.
e frei Telles Ramon do Nascimento, O. de M.

Cristo, clarão do Pai!*
Cantando e celebrando a Luz no Ano Litúrgico

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 25
Cód.: 7891210009425

Sinopse
Feitos para ser rezados ou cantados — como é no caso deste CD —, servindo 
tanto para a prática da meditação como da oração, os refrãos orantes podem 
ser usados em pequenos grupos, encontros ou retiros, enriquecendo ainda 
mais a prática litúrgica, contemplada no Ofício Divino das Comunidades, na 
Celebração da Palavra e Eucarística. O conteúdo e o objetivo desses refrãos 
são diversos e apresentam possibilidades que passeiam pelo canto solo, o canto 
coral, o canto em uníssono, entre outras variações.

Irmã Miria T. Kolling

Deus é bom!
Refrãos orantes

Gênero: Religioso
Faixas: 10
Cód.: 7891210004543

Sinopse
“Vinde a mim, todos vós/Que estais cansados/Sob o peso do trabalho deste 
dia./Eu vos aliviarei, eu vos consolarei, disse Jesus./Sim, tu és o Senhor da 
minha vida,/Sim, tu és o Deus Altíssimo,/Sim, tu és, ó Jesus Cristo,/O Deus 
grande, onipotente.” Essas são a primeira e a segunda estrofes da faixa que 
intitula o disco. Ao lado de outras nove, a melodia enaltece a esperança e a 
misericórdia.

Irmã Maria Teresa de Jesus

Deus grande
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Gênero: Natalino 
Faixas: 11
Cód.: 7891210005687

Sinopse
Há algum tempo os músicos mineiros Túlio Mourão, Gê Lara e Lemão perceberam 
um nicho no mercado discográfico até então negligenciado: o da música natalina, 
estilo de grande potencialidade, mas com expectativas sazonais frustradas pela 
ausência de produtos e eventos “originais” qualificados para trabalhar o delicado 
e especialíssimo “Espírito de Natal”. Deus menino vem responder com pioneirismo 
e competência essa proposta, apostando na renovação trazida pela garimpagem 
de peças do cancioneiro popular ainda pouco conhecidas.

Gê Lara & Lemão

Deus menino
Canções de Natal  

Gênero: Litúrgico
Faixas: 29
Cód.: 7891210004413

Dia do Senhor

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Sinopse
Este CD apresenta quatro missas completas: O Senhor Ressurgiu (Missa da 
Ressurreição); Vem e Segue-me (Missa Vocacional); Cristo Chama (Missa 
Missionária) e Convertei-nos, Senhor Deus! (Missa do Advento). A interpretação 
é do Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba e a regência é da irmã 
Custódia Maria Cardoso.

Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 20
Cód.: 7891210003010

Sinopse
Além de uma reunião admirável de obras de autores como Purcell, Dilermando, 
Bach e os mestres Villa-Lobos e Tom Jobim, Divagações poéticas é uma 
homenagem e uma celebração ao mais popular instrumento musical do Brasil: 
o violão. Na interpretação de Ricardo Simões, obras criadas especialmente para 
violão e outras que foram adaptadas para a execução neste instrumento ganham 
um toque emocionado de beleza e apuro performático.

Ricardo Simões (violão)

Divagações poéticas

Gênero: Litúrgico
Faixas: 13
Cód.: 7891210004680

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Sinopse
O CD é uma contribuição para se pensar nas comunidades sobre a importância e 
a necessidade da implantação da Pastoral do Dízimo, como força imprescindível 
na administração da vida dinâmica da comunidade de fé. O disco apresenta uma 
missa completa cujo autor é o padre José de Freitas Campos. A interpretação é 
do Coral Palestrina de Curitiba, sob regência da irmã Custódia Maria Cardoso.

Dízimo é partilha
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Gênero: Romantismo
Faixas: 20
Cód.: 7891210000866

Sinopse
Niccolò Paganini (1782-1840) é considerado o mais virtuoso violinista do século 
XIX, tendo composto mais de duzentas obras de música de câmara, entre as 
quais estão as composições para violão. Acredita-se que a maioria de suas obras 
foi produzida durante o tempo que Paganini viveu na cidade de Lucca, de 1801 
a 1809. Lá ele elaborou Grand Sonata e Sonata Concertata em Lá Maior, 
incluídas no repertório deste CD, que totaliza vinte faixas.

Miklós Szenthelyi (violino) e Dániel Benkó (violão)

Duos for violin & guitar 
Niccolò Paganini

Gênero: Religioso
Faixas: 18
Cód.: 7891210007070

VV.AA.

Sinopse
Nas vozes de Zé Vicente, Xico Esvael, Bernadete Pavão, Flávio Irala, Gente de 
Casa, Carlos Mesters, irmã Agostinha Vieira de Melo e Jether Ramalho, a Palavra 
feita canção quer ser expressão da gratidão do CEBI (Centro de Estudos Bíblicos) 
a cada pessoa, cada voz e cada rosto que construiu-o em todos os seus 25 anos 
de existência. 

Em nome do primeiro amor 
25 anos CEBI

Gênero: Religioso
Faixas: 15
Cód.: 7891210000330

Sinopse
Uma ênfase interessante em todas as canções deste CD é que nas letras 
percebe-se uma grande proximidade entre Deus e o seu povo, com mensagens 
que declaram o desejo de estar em contato com Ele (como em Vinde, Espírito 
Santo, faixa 1, e Vaso Novo, faixa 4). Frei Zeca expressa com intensidade em 
suas canções a paixão pela verdade do Evangelho e sua confiança total no Deus 
Todo-Poderoso.

Frei Zeca

Em tuas mãos, Senhor

Gênero: Litúrgico
Faixas: 20
Cód.: 7891210006295

Sinopse
Interpretando as missas do Advento e do Natal, o Coral Pequenos Cantores de 
Curitiba comove os ouvidos de quem busca paz e esperança. Regido pela irmã 
Custódia Maria Cardoso, o grupo se destaca com canções como A Luz Vai Brilhar 
(abertura da missa do Advento), É Tempo de Graça, Aclamando o Evangelho 
e a consagrada Noite Feliz, penúltima faixa do CD.

Coral Pequenos Cantores de Curitiba

É tempo de recomeçar
Advento e Natal para crianças
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Gênero: Erudito Internacional
Faixas: 13
Cód.: 7891210002815

Sinopse
Por reunir verdadeiras joias da música para orquestra de cordas de compositores 
consagrados, como Purcell, Vivaldi, Mozart, Paganini e Bach, esta gravação 
prende a atenção do ouvinte durante a execução de cada obra. Não há como 
permanecer insensível ao gracioso andamento da Sinfonia em Sol Maior 
(Vivaldi), à bela harmonia da Introduzione, Aria e Presto (Benedetto Marcello), 
à cativante melodia do Minuetto (Luigi Boccherini) ou à leveza romântica da 
Valsa (Pyotr I. Tchaikovsky). 

Orquestra de Câmara Ferenc Liszt

Encores!
Favourite pieces for strings

Gênero: Litúrgico
Faixas: 17
Cód.: 7891210000040

Sinopse
Esta gravação apresenta músicas para missa do Espírito Santo. As letras evocam 
o Espírito Santo, com melodias agradáveis, fáceis de cantar e aprender e bem 
apropriadas para as equipes de canto e de crismandos, porque dinamizam as 
liturgias comunitárias e do sacramento da responsabilidade: o Crisma.

Schola Cantorum Souza Lima

Envia teu espírito, Senhor!

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 15
Cód.: 7891210004987

Sinopse
A maior parte das músicas deste CD, de autoria do padre Brito, é a realização 
de um sonho antigo do sacerdote, que se confessa presenteado pela 
oportunidade de cantar temas fortemente relacionados. O disco possui duas 
linhas de pensamento que, no fundo, se tornam uma só: o espírito missionário 
da vocação cristã, em que a proposta do Senhor se transforma em resposta 
humana. As melodias ganham em beleza com a interpretação primorosa do 
Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba.

Padre Pedro Brito Guimarães e frei Fabreti

O espírito da missão
Missa missionária e missa vocacional

Gênero: Litúrgico
Faixas: 15
Cód.: 7891210008107

Sinopse
Fazem parte do álbum uma missa completa e cantos opcionais inspirados nos 
escritos de Santa Tereza d’Ávila, a grande santa carmelita. Com as próprias 
palavras de Tereza ou com as palavras não menos místicas da irmã Miria, somos 
tomados pela mão e levados a desfrutar do silêncio acolhedor do mistério maior.

Irmã Miria T. Kolling

Eterna fonte
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Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 16
Cód.: 7891210006486

Sinopse
As duas coleções de peças curtas incluídas neste CD distinguem-se uma da outra 
pelo motivo composicional que as fez nascer. Enquanto as Phantasiestücke 
de Schumman têm caráter programático, as Fantasien de Brahms são 
completamente abstratas. Ambas, no entanto, são exemplos perfeitos do tipo 
de composição que se tornou tão característico da literatura pianística do 
século XIX.

Max Barros (piano) 

Fantasia
Brahms — Chopin — Schumann

Gênero: Litúrgico
Faixas: 21
Cód.: 7891210006042

Sinopse
Este CD — o primeiro de uma série de quatro volumes — apresenta missas 
completas para as seguintes festas da Igreja: Solenidade da Santíssima Mãe 
de Deus, Apresentação do Senhor e Solenidade da Santíssima Trindade. A 
interpretação é do Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba, sob regência 
da irmã Custódia Maria Cardoso.

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Festas litúrgicas I

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 21
Cód.: 7891210006356

Sinopse
Festas litúrgicas II é subsídio para todos os cristãos se prepararem para a 
Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Natividade de São João 
Batista e Festa de São Pedro e São Paulo. São vinte e um cantos com melodias 
bonitas e fáceis de cantar.

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Festas litúrgicas II

Gênero: Litúrgico
Faixas: 18
Cód.: 7891210006639

Sinopse
O terceiro disco da série oferece material para os cristãos se prepararem 
para importantes solenidades da Igreja, como a Festa da Assunção de Nossa 
Senhora, a Festa de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil, e a Festa 
da Imaculada Conceição de Nossa Senhora.

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Festas litúrgicas III 
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Gênero: Litúrgico 
Faixas: 19
Cód.: 7891210006882

Sinopse
A Solenidade da Transfiguração do Senhor, a Exaltação da Santa Cruz, a Festa 
de Todos os Santos e a Comemoração dos Fiéis Defuntos são apenas algumas das 
festas exaltadas pelos dezenove cantos do último CD da série. O coral, sob a 
regência da irmã Custódia Maria Cardoso, interpreta as melodias com primor 
e emociona o ouvinte.

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Festas litúrgicas IV

Gênero: Classicismo
Faixas: 7
Cód.: 7891210002846

Sinopse
Após a composição de três quartetos em 1777, nos primeiros meses de 1778 
Mozart compôs dois concertos que fazem parte desta gravação: Concerto 
para Flauta e Orquestra nº 1 em Sol Maior, K. 313 e Concerto para Flauta 
e Orquestra nº 2 em Ré Maior, K. 314. Além deles, o CD apresenta ainda o 
Andante para Flauta e Orquestra em Dó Maior, K. 315, de raríssima beleza 
harmônica e melódica.

Wolfgang Amadeus Mozart

Flute concertos

Gênero: Classicismo
Faixas: 14
Cód.: 7891210005069

Sinopse
Tecnicamente impecável dos primeiros violinos ao contrabaixo, a Orquestra 
de Câmara Villa-Lobos, fundada em 1992, já tocou em mais de trinta cidades 
brasileiras e coleciona importantes prêmios, entre eles o de Melhor Conjunto 
Instrumental, concedido pela APCA. Juntamente com os flautistas José Ananias 
(brasileiro) e Benoît Fromanger (francês), ela agora impressiona mais uma vez 
ao interpretar composições de Bellini, Rossini, Taffanel, Gounod e Carlos Gomes.

Benoît Fromanger, José Ananias Souza Lopes
e Orquestra de Câmara Villa-Lobos

Flute fantasies
Bellini, Rossini, Taffanel, Gounod, Carlos Gomes

Gênero: Século XX 
Faixas: 27
Cód.: 7891210002969

Sinopse
A escola pianística húngara sempre revelou grandes talentos, porém Zoltán 
Kocsis é hoje o maior representante vivo dela, que tem formado ao longo da 
história da música nomes que marcam sua trajetória de forma incontestável. 
Neste disco ele interpreta algumas peças que pressupõem o universo infantil, 
cujos trechos caracterizam-se pela imutabilidade da concepção, da técnica e 
do material, no qual se percebe uma unidade de consistência e de estilo.

Zoltán Kocsis (piano)

For children
Béla Bartók
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Gênero: Romantismo
Faixas: 22
Cód.: 7891210001672

Sinopse
Esta gravação é um mosaico das composições do mestre austríaco para piano. 
Grande variedade de emoções é representada nas canções, como o desejo em 
Rastlose Liebe, a consolação em An Mein Clavier e a expectativa em Gretchen 
Am Spinnrade. Ouvir o CD é dar-se o privilégio de estar em contato com um dos 
mais virtuosos e frutíferos compositores da música de todos os tempos, 
que apesar de ter vivido apenas 31 anos nos deixou um vasto legado de obras.

Fujiko Galinski-Oshima (soprano) e Ingomar Rainer (fortepiano)

Franz Schubert
Lieder/Moments musicaux

Gênero: Romantismo
Faixas: 5
Cód.: 7891210001597

Sinopse
Chopin é o único compositor da história da música que ganhou renome 
compondo para apenas um instrumento. Com exceção de um par de obras 
camerísticas e seis para piano e orquestra, todo o seu opus musical é para 
piano solo. O Concerto nº 1, esta genial obra de juventude, representa um 
importante marco na literatura para piano e orquestra e já antecipa algumas das 
características mais marcantes das criações de maturidade de Chopin. Aqui, ele 
é brilhantemente interpretado pelas pianistas Ida Cernecka e Joanna Brzezinska.

Orquestra Sinfônica da Eslováquia

Frédéric Chopin

Gênero: Barroco
Faixas: 15
Cód.: 7891210004376

Sinopse
Como expressa o subtítulo deste CD, ouvi-lo é fazer uma deliciosa viagem ao 
longo do tempo visitando autores desde Johann Sebastian Bach até o húngaro 
Béla Bartók. Completam a lista de compositores deste CD, entre outros, Zoltan 
Kodaly, o notável Piotr Ilych Tchaikowsky, Enrique Granados — um dos maiores 
nomes da música espanhola —, Sergei Rachmaninoff, Maurice Ravel e Johann 
Christian Bach, o filho mais moço do grande Johann Sebastian Bach.

Perez Dworecki (viola), Gilberto Tinetti (piano) e Fritz Jank (piano)

From baroque to Bartók
A musical journey through time...

Gênero: Romantismo
Faixas: 12
Cód.: 7891210001641

Sinopse
Fazem parte desta gravação a Sinfonia em Dó Maior, escrita quando Georges 
Bizet tinha apenas 17 anos, e as Suítes 1 e 2 de A Arlesiana. A sinfonia aqui 
apresentada só foi redescoberta em 1932, quando o compositor Reynaldo 
Hahn doou o manuscrito original de Bizet ao Conservatório de Paris. Ela 
manifesta o grande virtuosismo de seu autor, que a criou a princípio apenas 
como exercício musical. 

Orquestra Filarmônica da Eslováquia
e Orquestra Sinfônica Radio Bratislava

Georges Bizet
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Gênero: Romantismo 
Faixas: 6
Cód.: 7891210003478

Sinopse
Puccini tem uma relação intensa com a música sacra. Ainda menino, aprendeu 
com seu pai a tocar órgão. Sua Messa foi composta em 1880 e é formada das 
cinco partes canônicas características: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus 
e Agnus-Dei. Ela foi intitulada Messa di Gloria porque o Gloria preenche quase a 
metade da obra, e é esta parte (faixa 2) que destacamos. Seus tons maiores 
e andamento firme e imperativo evocam imagens de triunfo e de glória divina. 

Orquestra Sinfônica de Budapeste

Giacomo Puccini
Messa di Gloria e Capriccio Sinfonico

Gênero: Ethno
Faixas: 14
Cód.: 7891210004437

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica grega.

VV.AA.

Greek meditation

Gênero: Romantismo
Faixas: 5
Cód.: 7891210002860

Sinopse
Uma das mais típicas facetas do grande compositor Liszt é o seu visceral 
nacionalismo. As dezenove rapsódias húngaras atestam essa característica e são 
de uma transcendental dificuldade interpretativa. O próprio Béla Bartók, de um 
rigor ascético de historiador, viu-se compelido a confessar que “a matéria de 
que Liszt se utilizou para elas [as rapsódias] não poderia ser traçada com maior 
genialidade e beleza”. O CD traz Rapsódias 2, 4 e 6, além da Fantasia sobre 
Melodias Folclóricas Húngaras e Marcha Rákóczi.  

Orquestra Sinfônica de Szeged 
e Orquestra Sinfônica do Estado Húngaro

Hungarian fantasy
Liszt

Gênero: Romantismo
Faixas: 11
Cód.: 7891210003300

Sinopse
A Nova Orquestra de Câmara da Renânia, fundada em 1957, não demorou muito 
para firmar-se como uma das mais requisitadas nas salas europeias na década de 
60. Sob a regência do brasileiro Celso Antunes, regente-titular desde 1995, ela 
executa no disco obras de três importantes compositores europeus: os tchecos 
Josef Suk e Antonin Dvorak e o alemão Robert Schumann. As composições são a 
clara demonstração da importância do grupo de cordas e da grande variedade 
de tratamentos que se pode obter de uma mesma classe instrumental. 

Nova Orquestra de Câmara da Renânia

Imagens do Leste Europeu
“Bilder aus Osten” 
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Gênero: Século XX
Faixas: 15
Cód.: 7891210008756

Sinopse
Numa releitura de sons inspirada na vida do povo brasileiro, as músicas do 
CD Interior expressam o valor do indivíduo, sua cultura, seus sentimentos e 
suas emoções. O trabalho mais uma vez reflete o percurso de mais de dez 
anos de trabalho de Dora, Jussara, Jurema e Thatiana, que se inspiraram para 
emocionar e encantar o ouvinte com as raízes brasileiras.

A 4 Vozes

Interior

Gênero: Ethno
Faixas: 14
Cód.: 7891210004628

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica irlandesa.

VV.AA.

Irish meditation

Gênero: Ethno
Faixas: 19
Cód.: 7891210007001

Sinopse
Desta vez a música israelense é o tema principal em Israeli Memories, álbum 
com dezenove faixas. A faixa Jerusalém, por exemplo, tem uma bela e leve 
melodia acompanhada por cordas que trazem no som características dramáticas 
e emotivas. A presença do acordeão é ponto marcante durante quase todo o 
repertório, tanto nas músicas mais lentas e “reflexivas” como nas mais alegres 
e “soltas”. 

VV.AA.

Israeli memories

Gênero: Ethno
Faixas: 17
Cód.: 7891210006332

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica italiana.

VV.AA.

Italian memories
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Gênero: Renascença
Faixas: 12
Cód.: 7891210001351

Camerata Bratislava

Ján Simbracky 
Latin church music 

´

Sinopse
O CD Ján Simbracky é uma verdadeira relíquia, pois se trata da gravação de 
obras de um compositor sobre cuja vida pouco se conhece. Suas composições 
são prova da alta qualidade da produção musical de seu tempo na região da 
Eslováquia. As obras de Simbracky que foram preservadas até hoje e que se 
restringem a cinquenta peças religiosas foram escritas em alemão ou latim para 
cerca de três a vinte vozes. No caso deste CD, foi selecionado um repertório em 
latim, do qual destacam-se O Domine Jesu Christe e Missa Super Omne Gentes. 

´

´

Gênero: Barroco
Faixas: 6
Cód.: 7891210002471

Sinopse
A paulista Elisa Freixo, organista titular do histórico órgão Arp Schnitger, 
instalado na Sé de Mariana, Minas Gerais, elegeu algumas das composições de 
Johann Sebastian Bach para esta gravação. As obras de Bach para instrumentos 
de teclado são uma parte valiosa do legado de sua música à arte universal. 
Prelúdio e Fuga em Lá Maior, Trio Sonata em Mi Bemol Maior, Concerto em Ré 
Menor fazem parte do presente repertório.

Elisa Freixo (órgão)

Johann Sebastian Bach

Gênero: Classicismo 
Faixas: 15
Cód.: 7891210002778

Sinopse
Cinco concertos de Joseph Haydn para órgão e orquestra estão registrados no 
disco: Hoboken XVIII: 1, Hoboken XIV: 11, Hoboken XIV: 12, Hoboken XVIII: 5 e 
Hoboken XVIII: 8. As obras aqui selecionadas são de grande interesse não somente 
para os ouvintes que gostam de raridades, mas para todos os apaixonados pela 
música barroca e clássica. Estes concertos pertencem ao acervo das primeiras 
obras de Haydn e foram escritos em estilo tipicamente vienense. 

Gábor Lehotka

Joseph Haydn 
Organ concertos

Gênero: Barroco
Faixas: 9
Cód.: 7891210005779

Sinopse
Historicamente, vários compositores têm em sua obra composições originárias de 
encomendas desafiadoras à sua criatividade. Haydn já era um compositor maduro 
e famoso quando elaborou Le Sette Ultime Parole. A obra contida nesta gravação 
originou-se de um pedido bastante incomum do Cabido de Cadiz (Espanha), ao 
solicitar a Haydn que fizesse uma música que ilustrasse as sete últimas palavras 
de Cristo na cruz, para o serviço religioso da Sexta-feira Santa. Motivado pelo 
desafio, Haydn solucionou o problema com uma riqueza melódica inestimável. 

Rosana Lanzelotte (cravo)

Le sette ultime parole del nostro
redentore in croce
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Gênero: Meditação
Faixas: 11
Cód.: 7891210011190

Érika Fernandes Barbosa

Liberte-se da ansiedade e da impaciência (audiolivro)
Víctor M. Fernández narrado por Érika Fernandes Barbosa

Gênero: Meditação
Faixas: 24
Cód.: 7891210010995

Sinopse
O CD, inspirado no livro homônimo de Víctor Manuel Fernández, conduz o 
ouvinte a um caminho espiritual, fazendo-o encontrar tranquilidade, força 
e coragem nas mensagens de consolo e incentivo presentes no álbum. Com 
palavras encorajadoras, as vinte e quatro faixas propõem meditações que 
auxiliam a lidar com as angústias e seguir em frente em situações difíceis, 
sem perder a fé. Além das belíssimas mensagens, o audiolivro também traz 
uma oração para o ouvinte se libertar do desânimo e de sentimentos ruins.

Sinopse
Há pessoas que são capazes de desfrutar a vida com tranquilidade: realizam 
suas atividades sem se angustiarem e procuram estar sempre com o coração 
despido de incertezas e inquietações. Em contrapartida, outras vivem voltadas 
para o futuro, antecipando problemas e pondo-se à mercê da ansiedade e da 
impaciência. Este CD nos ensina a apaziguar os medos e fantasmas do dia a dia 
a partir dos conselhos transmitidos pela voz suave de Érika Fernandes Barbosa, 
que já participou de vários projetos gravados pela PAULUS.

Antonio Carlos Mói

Liberte-se da sensação de fraqueza interior (audiolivro)
Víctor M. Fernández narrado por Antonio Carlos Mói

Gênero: Meditação 
Faixas: 30
Cód.: 7891210009265

Sinopse
Quando o nervosismo toma conta de nós, sentimos as pessoas e as coisas 
como inimigos perigosos. Domina-nos então o medo de perder as forças, de 
sermos absorvidos, de sofrer. É uma sensação de debilidade. Se alimentarmos 
essa atitude, chegará o dia em que nada nos parecerá bom e tudo se tornará 
mórbido. Pela tranquilidade da voz do padre Tom conseguimos relaxar e 
deixamos de resistir à vida em movimento, vendo nela e em seus processos 
uma de nossas maiores aliadas.

Tom Viana

Liberte-se do nervosismo e das tensões (audiolivro) 
Víctor M. Fernández narrado por Tom Viana

Gênero: Litúrgico
Faixas: 30
Cód.: 7891210001733

Sinopse
Liturgia I traz trinta cantos para quatro missas: Nossa Festa com Maria, Uma 
Luz na Montanha, A Esperança Canta a Vida e A Festa do Amor tentam trazer 
às crianças melodias agradáveis e próprias para as celebrações infantis.

Maria Sardenberg

Liturgia I
Cantos litúrgicos
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Gênero: Litúrgico 
Faixas: 42
Cód.: 7891210000491

Sinopse
Liturgia II é um CD infantil com cinco missas: Cantemos com Alegria, Cantando 
a Palavra de Deus, Eu sou Feliz, Tu és Feliz!, É Natal no Coração e Eu Nasci pra 
te Amar. As melodias, fáceis e empolgantes, estimulam o envolvimento dos 
pequeninos nas celebrações eucarísticas.

Padre Lúcio Floro

Liturgia II
Cantos litúrgicos

Gênero: Litúrgico
Faixas: 29
Cód.: 7891210000293

Sinopse
O CD é um subsídio para as equipes se prepararem para o Natal e outras 
missas. Suas letras fáceis nos envolvem nos diversos momentos das celebrações 
eucarísticas.

VV.AA.

Liturgia III
Cantos litúrgicos

Gênero: Litúrgico
Faixas: 12
Cód.: 7891210005489

Sinopse
Composto de doze cânticos, este disco é interpretado pelo Coral Palestrina da 
Arquidiocese de Curitiba, sob a regência da irmã Custódia Maria Cardoso. Os 
quatro domingos do Advento são contemplados pelos cantos, que pertencem ao 
Hinário Litúrgico da CNBB.

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Liturgia IV
Advento – Ano A

Gênero: Litúrgico
Faixas: 17
Cód.: 7891210005496

Sinopse
Liturgia V possui dezessete cantos correspondentes ao período do Natal, para 
ser utilizados durante o calendário litúrgico católico ao longo do ano. Algumas 
faixas: Glória ao Senhor (canto de abertura, música de Lindbergh Pires e 
letra de Reginaldo Veloso), Aleluia! Eu vos Trago a Boa-Nova (aclamação ao 
Evangelho) e Da Cepa Brotou a Rama (canto de comunhão, música e letra de 
Reginaldo Veloso).

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Liturgia V
Natal
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Gênero: Litúrgico
Faixas: 27
Cód.: 7891210005847

Sinopse
Este trabalho propõe às comunidades letras e melodias de qualidade para se 
cantar a Liturgia. Com criatividade, o CD fará com que a tradição litúrgica da 
Igreja possa ser abordada com muito mais facilidade.

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Liturgia VI
Tempo Comum (2º ao 19º DTC) – Ano A

Gênero: Litúrgico
Faixas: 22
Cód.: 7891210006127

Sinopse
Os doze cânticos do CD são interpretados pelo Coral Palestrina de Curitiba 
e regidos pela irmã Custódia Maria Cardoso, que já realizou vários projetos 
musicais. Algumas faixas: Deus, Nosso Pai Protetor (abertura), A Liberdade 
Haverá (oferendas) e Vá e Mostre o Erro do seu Irmão (comunhão).

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Liturgia VII
Tempo Comum (20º ao 34º DTC) – Ano A

Gênero: Litúrgico
Faixas: 14
Cód.: 7891210005960

Sinopse
Liturgia VIII traz cantos litúrgicos para o Tempo do Advento dos anos B e C. A 
regência do coral é de Eurivaldo Ferreira e a orquestração é do maestro Carlos 
Slivskin. Algumas faixas: Quando Virá, Senhor (abertura), Mostrai-nos, Ó Senhor, 
a Vossa Face (salmo responsorial) e Visitai, Senhor, a Vossa Vinha (comunhão).

Grupo de solistas da PAULUS

Liturgia VIII
Advento – Anos B e C

Gênero: Litúrgico
Faixas: 15
Cód.: 7891210006301

Sinopse
O CD Liturgia IX é composto por quinze faixas do Hinário Litúrgico da CNBB. 
O projeto prevê indicações de cantos que contemplam todo o Tempo Comum 
do Ano B e é um trabalho que auxilia as equipes litúrgicas nas celebrações 
eucarísticas. 

Grupo de solistas da PAULUS

Liturgia IX
Tempo Comum – Ano B
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Gênero: Litúrgico
Faixas: 21
Cód.: 7891210006288

Sinopse
Este CD traz os cantos litúrgicos para os cinco domingos da Páscoa e Domingo 
de Pentecostes do Ano B. A direção musical e regência coral são da irmã Miria T. 
Kolling. Já a orquestração fica sob os cuidados do maestro Carlos Slivskin.

Grupo de solistas da PAULUS

Liturgia X
Tempo Pascal – Ano B

Gênero: Litúrgico
Faixas: 23
Cód.: 7891210006561

Sinopse
O disco apresenta vinte e três cantos litúrgicos próprios para o Tempo Comum, 
do 2º ao 17º domingos do Ano C. A interpretação é do grupo de solistas da 
PAULUS e a orquestração é do maestro Carlos Slivskin.

Grupo de solistas da PAULUS

Liturgia XI
Tempo Comum (2º ao 17º DTC) – Ano C

Gênero: Litúrgico
Faixas: 20
Cód.: 7891210006653

Sinopse
Álbum com vinte cantos litúrgicos próprios para o Tempo Comum, do 18º ao 
34º domingos do Ano C. A interpretação é do grupo de solistas da PAULUS e a 
orquestração é do maestro Carlos Slivskin. 

Grupo de solistas da PAULUS

Liturgia XII
Tempo Comum (18º ao 34º DTC) – Ano C

Gênero: Litúrgico
Faixas: 19
Cód.: 7891210007278

Sinopse
São dezenove cantos que contemplam desde a Quarta-feira de Cinzas até o 
Domingo de Ramos, feitos para ser utilizados nas celebrações eucarísticas. A 
interpretação é do grupo de solistas da PAULUS e a orquestração fica sob os 
cuidados do maestro Carlos Slivskin.

Grupo de solistas da PAULUS

Liturgia XIII
Quaresma – Ano A
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Gênero: Litúrgico
Faixas: 18
Cód.: 7891210007346

Sinopse
O disco apresenta dezoito cantos que vão desde a Quarta-feira de Cinzas até 
o Domingo de Ramos, feitos para ser utilizados nas celebrações eucarísticas. 
A interpretação é do grupo de solistas da PAULUS e a orquestração fica sob os 
cuidados do maestro Carlos Slivskin.

Grupo de solistas da PAULUS

Liturgia XIV
Quaresma – Anos B e C

Gênero: Litúrgico
Faixas: 15
Cód.: 7891210007612

Sinopse
O CD traz quinze cantos litúrgicos que contemplam todos os domingos da Páscoa 
até o Domingo de Pentecostes próprios do Ano C. Os arranjos, orquestração 
e execução são dos maestros Eurivam Silva e Hamilton de Andrade. A 
interpretação é do grupo de solistas da PAULUS.

Grupo de solistas da PAULUS

Liturgia XV
Páscoa – Ano C

Gênero: Litúrgico
Faixas: 18
Cód.: 7891210008626

Sinopse
Sob a regência de Adenor Leonardo Terra, o Coral Nossa Senhora Aparecida 
interpreta, com maestria, dezoito cantos litúrgicos que contemplam todos os 
domingos da Páscoa próprios do ano A. Os arranjos, teclados e produção musical 
são de Misael Passos Junior.

Coral Nossa Senhora Aparecida

Liturgia XVI
Páscoa – Ano A

Gênero: Romantismo
Faixas: 8
Cód.: 7891210003362

Sinopse
A França do século XIX, que nas primeiras sete ou oito décadas privilegiou 
predominantemente o teatro musical em detrimento da produção musical 
de jovens e talentosos compositores da música de câmara, é o palco da obra 
de Louise Farrenc. O Quinteto D’Elas, formado por Betina Stegman (violino), 
Adriana Schincariol Vercelino (viola), Marialbi Trisolio (violoncelo), Ana Valéria 
Poles (contrabaixo) e Helena Schefel (piano), elegeu os Quintetos números 1 
e 2 da obra de madame Farrenc para compor o repertório deste trabalho.

VV.AA.

Louise Farrenc by Quinteto D’Elas (vol. I)
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Gênero: Classicismo
Faixas: 6
Cód.: 7891210002143

Sinopse
Beethoven iniciou a composição de seu quinto e último concerto para piano e 
orquestra em 1809, quando tinha 39 anos de idade. Criação extremamente arrojada 
e até mesmo revolucionária, o Concerto nº 5 revela uma elaborada estrutura musical. 
A escrita pianística é inteiramente voltada para o moderno piano de concerto. Já 
a Sonata nº 6, outra obra presente no disco, faz parte de um grupo de três outras 
compostas em 1798. Sua concepção sonora artística parece um pouco mecânica, 
apesar de conter marcas inconfundíveis da linguagem musical beethoveniana. 

Orquestra Sinfônica da Eslováquia

Ludwig van Beethoven

Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 26
Cód.: 7891210008657

Sinopse
O lundu e a modinha são gêneros que surgem durante a segunda metade do século 
XVIII. Sendo a modinha herdeira da moda portuguesa, caracteriza-se como canção 
de amor. O lundu, por sua vez, surge como dança praticada nos batuques efetuados 
nos terreiros das fazendas e largos das cidades, em dia de festa ou folgas, e dos 
quais participavam negros, mestiços e também senhores e sinhazinhas. O repertório 
escolhido para este trabalho abrange um período bastante extenso, contendo 
modinhas e lundus desde o final do século XVIII até a segunda metade do .

Lira D’Orfeo

Lundu de Marruá
Modinhas e lundus séc. XVIII e XIX

Gênero: Litúrgico
Faixas: 20
Cód.: 7891210010704

Sinopse
Este CD, com letras do frei José Moacyr Cadenassi, nos motiva a cantar as 
solenidades e festas do Senhor e o Tríduo Pascal. Também traz substancial 
contribuição para o ecumenismo e a espiritualidade. As melodias revelam o 
dom de cantar a Palavra segundo o ano litúrgico e os momentos de celebração, 
podendo o ouvinte preparar-se para a procissão do Domingo de Ramos, a Sexta-
-feira Santa e a festa da Exaltação da Santa Cruz, a Transfiguração do Senhor e 
demais festividades da nossa Igreja.

Coral Nossa Senhora Aparecida

Luz da luz

Gênero: Litúrgico
Faixas: 14
Cód.: 7891210003546

Sinopse
Com este CD os agentes de pastoral, os assinantes de “O Domingo” e todas as 
pessoas que de uma ou de outra forma estão engajadas na liturgia terão como 
subsídios uma série de cantos próprios para enriquecer as celebrações das festas 
de Maria. Cantada pelo Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba, a gravação 
é um convite dirigido para invocar, contemplar e louvar Maria.

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Maria mãe de Jesus
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Gênero: Renascença 
Faixas: 13
Cód.: 7891210000668

Sinopse
O esloveno Gallus foi um dos compositores mais produtivos de sua geração. Seu 
trabalho, além de extenso, é também de alta qualidade, como se pode notar 
com a Missa Super Sancta Maria, amostra da rica sonoridade resultante. Harant 
foi um músico de talento genuíno. Entretanto, ao contrário de Gallus, o que 
sobreviveu de suas obras é bastante reduzido. Entre elas, a Missa Quinis Vocibus 
Dolorosi Martyr teve uma popularidade que se estendeu a mais de quatrocentos 
locais diferentes no continente europeu. 

Camerata Bratislava

Masses & sacred works
Jacob Gallus e Kryštof Harant

Gênero: Religioso
Faixas: 14
Cód.: 7891210005663

Sinopse
Com as participações do grupo Cantores de Deus na faixa Sai o Sol e Fernando
e Fabiana na faixa Ele Quer Sua Vida Mudar, padre Paulo nos emociona ao 
cantar com extrema beleza e fé as catorze músicas do disco. Destaque para 
Vem, Espírito Santo e Quando a Gente Aceita Deus. Os vocais são de Cristiane 
Henika. 

Padre Paulo (Participação Especial: Cantores de Deus)

Minha luz

Gênero: MPB 
Faixas: 16
Cód.: 7891210005564

Sinopse
O compositor e cantor Xico Esvael faz parte de um grupo seleto de compositores 
que renovaram a linguagem teológica e musical dos cânticos cristãos. Suas 
músicas são gravadas e publicadas em vários países, principalmente na América 
Latina e na Europa. Mistérios no olhar apresenta um repertório eclético, 
composto por músicas de ritmos e motes variados. Criança, mulher, liturgia, 
ecologia, Natal, meditação e oração são temas acompanhados por ritmos como 
balada, baião, frevo, xote, rock, reggae etc. 

Xico Esvael

Mistérios no olhar

Sinopse
Tocando de forma harmoniosa e suave, o pianista Alexandre Gomes interpreta 
clássicos da música cristã, entre elas A Barca, Segura na Mão de Deus e O 
Povo de Deus. Com pouco mais de trinta minutos de duração, o álbum é ideal 
para os momentos de relaxamento, oração e descanso, fruto da tranquilidade 
transmitida pelas letras das melodias e pelo belíssimo som do piano, tocado 
com maestria por Alexandre. 

Alexandre Gomes (piano)

Momentos de reflexão

Gênero: Instrumental
Faixas: 13
Cód.: 7891210008206
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Ruben Amoêdo e Rafael Altro (violões)

Sinopse
O CD Momentos de reflexão 2 traz uma seleção de músicas interpretadas ao 
som fascinante e choroso dos violões de Ruben Amoêdo e Rafael Altro. São 
vinte das melhores canções marianas, que nos conduzem ao louvor e à fé. Você 
relembrará os antigos sucessos Mãe do Céu Morena, Maria de Nazaré, A 13 de 
Maio, entre outros.

Momentos de reflexão 2

Gênero: Instrumental
Faixas: 20
Cód.: 7891210008749

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Ruben Amoêdo e Marcelo Cardoso

Momentos de reflexão 3*

Sinopse
Com música e letra de Wilson João, vocais de Márcia Rodrigues Fernandes 
e Larissa de Ros, Paulo Marques, músico profissional desde 1981, lança seu 
primeiro disco de músicas religiosas pela PAULUS. Também destinado à 
meditação e à evangelização, tendo o objetivo de tocar o coração das pessoas, 
este trabalho, segundo ele, é ecumênico, podendo atingir todas as religiões e 
segmentos religiosos. 

Paulo Marques

Gênero: Religioso
Faixas: 14
Cód.: 7891210004758

Mostra-me teus caminhos

Gênero: Barroco
Faixas: 28
Cód.: 7891210001061

VV.AA.

Sinopse
Parte da obra de Joseph Bodin de Boismortier está presente neste CD. São seis 
concertos, um trio sonata e uma suíte para flauta, perfazendo um total de vinte 
e oito faixas. Boismortier foi um dos mais versáteis e populares compositores 
de sua época, na transição do século XVII para o XVIII. Durante sua carreira, 
publicou cento e duas obras, tanto vocais como instrumentais. Os destaques de 
sua música são a melodia, a simplicidade e a elegância. 

Music for flute
Joseph Bodin de Boismortier



Catálogo de Música 

45

>>Catálogo de Música

45

Iain Quinn (órgão)

Sinopse
O nome de Carl Czerny (1791-1857) é normalmente associado ao 
desenvolvimento da escola pianística do século XIX. Poucos sabem, entretanto, 
que ele também se dedicou ao órgão. As obras reunidas neste disco fornecem 
um vasto panorama desta faceta de sua obra, uma vez que representam quase 
todas as suas composições para este instrumento (o restante sendo os seis 
Prelúdios e Fugas, opus 603), reunidas pela primeira vez num único disco.

Gênero: Classicismo
Faixas: 34
Cód.: 7891210005243

Music for organ
Carl Czerny    

Gênero: Relaxamento
Faixas: 10
Cód.: 7891210003164

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o 
ouvinte é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior.

VV.AA.

Music for relaxation (vol. 1)

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

VV.AA.

Gênero: Relaxamento
Faixas: 10
Cód.: 7891210003713

Music for relaxation (vol. 2)

Gênero: Relaxamento
Faixas: 9
Cód.: 7891210003171

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

VV.AA.

Music for relaxation (vol. 3)
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Gênero: Relaxamento
Faixas: 13
Cód.: 7891210000149

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

VV.AA.

Music for relaxation (vol. 4)

Gênero: Relaxamento
Faixas: 16
Cód.: 7891210000156

Music for relaxation (vol. 5)

VV.AA.

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

Gênero: Relaxamento
Faixas: 16
Cód.: 7891210001269

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

VV.AA.

Music for relaxation (vol. 6)

Gênero: Relaxamento
Faixas: 16
Cód.: 7891210001320

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation  apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

VV.AA.

Music for relaxation (vol. 7)
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Gênero: Relaxamento
Faixas: 16
Cód.: 7891210004024

VV.AA.

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior.

Music for relaxation (vol. 10)

Gênero: Relaxamento
Faixas: 11
Cód.: 7891210004031

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

VV.AA.

Music for relaxation (vol. 11)

VV.AA.

Gênero: Relaxamento
Faixas: 16
Cód.: 7891210001313

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

Music for relaxation (vol. 8)

Gênero: Relaxamento
Faixas: 16
Cód.: 7891210004017

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

VV.AA.

Music for relaxation (vol. 9)
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Gênero: Relaxamento
Faixas: 12
Cód.: 7891210004048

VV.AA.

Music for relaxation (vol. 12)

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

Gênero: Relaxamento
Faixas: 15
Cód.: 7891210000514

VV.AA.

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior.

Music for relaxation (vol. 13)

Gênero: Relaxamento
Faixas: 18
Cód.: 7891210005939

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior.

VV.AA.

Music for relaxation (vol. 14)

Gênero: Relaxamento
Faixas: 17
Cód.: 7891210005922

Sinopse
Os quinze CDs que fazem parte da coleção Music for Relaxation apresentam 
músicas àqueles que procuram alívio para o estresse diário e também uma 
possibilidade de refazer as forças e relaxar. Com novos arranjos, conhecidas 
canções que se firmaram como pilares da música mundial propiciam momentos 
de profunda meditação e relaxamento. Ao entrar em contato com elas, o ouvinte 
é conduzido a um agradável estado de tranquilidade e harmonia interior. 

VV.AA.

Music for relaxation (vol. 15)
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Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 13
Cód.: 7891210002075

Sinopse
A instrumentação para trompete e órgão usada nas obras deste CD é 
particularmente adequada, porque combina o caráter religioso associado ao 
órgão com o tom decisivamente secular relacionado à música para trompete, 
unindo, desta forma, os dois aspectos da cerimônia matrimonial. O trabalho 
torna-se particularmente especial ao ser executado pela organista, professora 
e regente coral Dorotéa Kerr e pelo trompetista e professor Paul Mitchell.

Dorotéa Kerr (órgão) e Paul Mitchell (trompete)

Música cerimonial para órgão e trompete

Gênero: Barroco
Faixas: 12
Cód.: 7891210002501

Sinopse
Estão reunidas neste CD verdadeiras joias da música para cravo de autores 
franceses e, curiosamente, também de um alemão: Johann Jakob Froberger. 
Isto porque em sua obra notam-se fortes traços da música barroca francesa. 
Além dele, compõem a presente gravação obras de Louis Couperin, Gaspar Le 
Roux, Jacques Duphly, Jean Barrière, Joseph-Nicolas-Pancrace Royer e Claude-
-Begnine Balbastre, de quem destacamos a Marche des Marseillois, de 1792.

Pedro Persone (cravo)

Música francesa para cravo

Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 17
Cód.: 7891210008343

Sinopse
Com a participação dos músicos José Ananias Souza Lopes, Ricardo Ballestero e, 
ainda, a participação especial de Sávio Araújo, o disco traz a primeira gravação 
mundial das obras Estudo para Piccolo e Suíte para Flauta e Piano, compostas 
por Camargo Guarnieri e Francisco Mignone, respectivamente. As melodias 
contabilizam quase uma hora de profunda beleza e qualidade musical.

José Ananias Souza Lopes e Ricardo Ballestero

Música para flauta
Camargo Guarnieri e Francisco Mignone

Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 12
Cód.: 7891210000095

Sinopse
Formado em setembro de 1992, o duo Rocha-Marui tem levado ao público 
a sonoridade especial resultante da combinação dos dois instrumentos que 
intitulam o disco. Christian Gottlieb Scheidler, Niccolò Paganini, Friedrich 
Wilhelm Rust e Mauro Giuliani foram a inspiração da dupla, que resgatam um 
repertório pouco executado nos dias de hoje, mas bastante comum na Europa 
até meados do século XIX.

Anderson Rocha (violino) e Ricardo Marui (violão)

Música para violino e violão
Scheidler, Paganini, Rust e Giuliani
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Gênero: Erudito Internacional
Faixas: 13
Cód.: 7891210009050

Sinopse
Apaixonado pelo instrumento de características melódicas e timbre aveludado 
— a viola —, Perez Dworecki continua dedicando-se à arte da música erudita. 
Musical memories II, o mais recente trabalho do violista, traz compositores de 
renome, como Camargo Guarnieri, Schubert e Béla Bartók, e contribui para 
enriquecer ainda mais o cenário musical brasileiro.

Perez Dworecki (viola)

Musical memories II  

Gênero: Erudito Internacional
Faixas: 15
Cód.: 7891210002198

Sinopse
As obras que integram a seleção musical deste CD falam diretamente ao 
coração, proporcionando imediato prazer aos ouvidos, evocando toda a gama
de sentimentos como alegria, tristeza e melancolia e sugerindo diversas 
imagens. As melodias imortais de Bach, Schubert, Chopin, Schumann, 
Tchaikovsky, entre muitos outros, colocarão os ouvintes em sintonia com as mais 
elevadas fontes da sensibilidade humana e da força espiritual.

Orquestra Sinfônica do Estado Húngaro

Musical moments

Gênero: Erudito Internacional
Faixas: 13 
Cód.: 7891210006172

Sinopse
A música nos envolve em uma fusão de beleza, harmonia e paz representada 
pela coleção Musical Treasures. Composta por três volumes, a série apresenta 
rico repertório com obras que vão desde Vivaldi, passam por Strauss, Bach e 
Haydn e vão até Mozart e Brahms. Trabalhos que perpetraram significativos e 
importantes momentos da música em seus mais diversos períodos. Destaque 
para a faixa 13: Bolero de Ravel.

VV.AA.

Musical treasures (vol. I)

Gênero: Erudito Internacional
Faixas: 13
Cód.: 7891210006189

Sinopse
A música nos envolve em uma fusão de beleza, harmonia e paz representada 
pela coleção Musical Treasures. Composta por três volumes, a série apresenta 
rico repertório com obras que vão desde Vivaldi, passam por Strauss, Bach e 
Haydn e vão até Mozart e Brahms. Trabalhos que perpetraram significativos e 
importantes momentos da música em seus mais diversos períodos. Destaque 
para a faixa 11: Waltz, de Piotr Ilytch Tchaikovsky.

VV.AA.

Musical treasures (vol. II)
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Gênero: Erudito Internacional
Faixas: 11
Cód.: 7891210006196

Sinopse
A música nos envolve em uma fusão de beleza, harmonia e paz representada 
pela coleção Musical Treasures. Composta por três volumes, a série apresenta 
rico repertório com obras que vão desde Vivaldi, passam por Strauss, Bach e 
Haydn e vão até Mozart e Brahms. Trabalhos que perpetraram significativos e 
importantes momentos da música em seus mais diversos períodos. Destaque 
para a faixa 10: Emperor’s Waltz, de Strauss.

VV.AA.

Musical treasures (vol. III)

Gênero: Choro
Faixas: 22
Cód.: 7891210006769

Sinopse
Este álbum traz Ricardo Kanji tocando o melhor do chorinho e acompanhado 
de grandes amigos, alguns dos melhores músicos de São Paulo, especialistas 
no gênero. Trabalho apurado e de sensibilidade que deve ser apreciado 
lentamente. Entre as preciosidades trabalhadas por Kanji estão Não me Toques, 
de Zequinha de Abreu, Rosa, de Pixinguinha, e Teus Olhos, de Ataulfo Alves.

Ricardo Kanji

Não tem choro
Chorando com amigos

Gênero: Religioso
Faixas: 16
Cód.: 7891210005908

Sinopse
Este CD é a expressão das experiências de seus dois idealizadores: irmã Miria 
T. Kolling e padre José Bortolini. Composto por dezesseis músicas, Nas asas do 
amor “canta” a saudade, a liberdade, o perdão, o louvor, a paz, o Espírito e o 
amor a Maria. Vocais de Claudia, Maria do Carmo, Marcos, Tom, Eurivaldo, irmã 
Miria e Oswaldo e participação especial de Xico Esvael na faixa Prece. 

Irmã Miria T. Kolling e Padre José Bortolini

Nas asas do amor

Gênero: Natalino
Faixas: 11
Cód.: 7891210004581

Sinopse
Este CD é um produto ímpar para o Natal. Seu repertório é composto de 
clássicos cânticos natalinos conhecidos e apreciados em todo o mundo, 
como Glória a Deus, Noite Feliz, Boas Festas, Chegou o Natal e Nasceu-nos 
um Menino. A interpretação é do Coral Santo Antônio dos Anjos, da cidade 
de Laguna, Santa Catarina, que teve como regente o padre Antônio Gerônimo 
Herdt. O disco nos lembra de que o Natal é um milagre que se renova todos 
os dias no coração de cada um de nós.

Coral Santo Antônio dos Anjos

Natal
As mais belas canções
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Gênero: Natalino
Faixas: 19
Cód.: 7891210003249

Sinopse
Sob regência da irmã Custódia Maria Cardoso, o Coral Pequenas Cantoras de 
Curitiba interpreta, pleno de emoção, o verdadeiro significado do espírito 
natalino, caracterizado pelo amor que, uma vez partilhado, torna possível a 
construção de novos caminhos para a paz.

Coral Pequenas Cantoras de Curitiba

O Natal chegou

Gênero: Natalino
Faixas: 14
Cód.: 7891210006547

Sinopse
Nada mais justo que celebrar o nascimento de Jesus ao som da viola, esse 
instrumento musical tão conhecido de nossa gente. Cada corda que vibra 
faz estremecer nossa alma. A viola traz de volta as alegrias do passado e nos 
ajuda a sonhar com um mundo melhor, que não é diferente do paraíso da 
nossa infância. É Natal, tempo de festa que merece ser celebrada com acordes 
tipicamente brasileiros, bem no nosso jeito!

VV.AA.

Natal instrumental em solos de viola

Gênero: Romantismo
Faixas: 5
Cód.: 7891210000323

Sinopse
As incríveis e belas histórias das Mil e Uma Noites, uma das mais conhecidas 
obras da literatura oriental, são o ponto de partida da Suíte Schéhérazade, 
do compositor russo Nicolay Rimsky Korsakov. Além dela o ouvinte também 
é brindado com O Galo de Ouro, composta entre 1906 e 1907 e estreada 
postumamente em Moscou em 1909. A regência fica por conta dos maestros 
Zdislaw Szostak e Bystrik Rezucha.

Orquestra Sinfônica da Eslováquia

Nicolay Rimsky Korsakov

Gênero: Litúrgico
Faixas: 37
Cód.: 7891210009418

Sinopse
As melodias do álbum são uma forte e bela homenagem à Virgem Santíssima, fonte 
de fé e devoção para milhares de pessoas em todo o Brasil. Além das canções 
especiais para a celebração da missa de Nossa Senhora, o CD também permite ao 
fiel cantar as partes fixas da missa, valorizando ainda mais a oração eucarística.

Frei José Luiz Prim, ofm

Nossa Senhora da Conceição Aparecida 
e Cantar a Liturgia 
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Gênero: Erudito Internacional
Faixas: 11
Cód.: 7891210002679

Sinopse
As obras sacras para piano aqui reunidas por Amaral Vieira recuperam para 
o ouvinte moderno a ternura e a força dos anos em que Liszt retirou-se para 
Roma, momentaneamente cansado do mundo após algumas frustrações. 
Seja pelas transcrições de obras corais feitas pelo compositor, seja pelas 
peças escritas originalmente para o piano, o ouvinte pode estar certo de que 
está tendo a oportunidade singular de conhecer o trabalho de um músico 
inestimável, reunido neste CD duplo. 

Amaral Vieira (piano)

Obras sacras de Franz Liszt

Gênero: Litúrgico
Faixas: 30
Cód.: 7891210005434

Sinopse
Este primeiro CD traz trinta cânticos distribuídos entre aclamações, preces e 
salmos, não só com cantos marianos, mas com outros que ela própria — Maria 
— cantou para alimentar sua esperança e sua fé. Além das letras, as melodias 
e arranjos representam um bom exemplo de enraizamento na alma do povo 
brasileiro, em sua variedade de ritmos e linhas melódicas. Reginaldo Veloso é 
um dos compositores mais apreciados e cantados, sobretudo por quem prefere 
um canto arraigado na tradição bíblico-litúrgica e na música popular brasileira.

Reginaldo Veloso

Ofício da Mãe do Senhor
Ofício das alegrias

Gênero: Litúrgico
Faixas: 18
Cód.: 7891210006776

Sinopse
Neste segundo trabalho apresentamos as dores de Maria suportadas com 
a coragem e o vigor de quem sabe porque sofre, de quem crê e espera 
confiantemente pela justiça de Deus. Além das letras, as melodias e arranjos 
contidos neste álbum representam, com certeza, um bom exemplo de 
inculturação, isto é, de enraizamento na alma musical do povo brasileiro, em 
sua variedade de ritmos e linhas melódicas. 

Reginaldo Veloso

Ofício da Mãe do Senhor
Ofício das dores

Gênero: Litúrgico
Faixas: 19
Cód.: 7891210008602

Sinopse
O CD Ofício das glórias é um disco acústico que foi gravado não apenas com 
a preocupação imediata do aprendizado, mas com a sensibilidade artística, 
poética e espiritual, o que permite, inclusive, bons momentos de curtição 
musical e meditação profunda. Com direção musical do maestro Duda e direção 
artística do próprio Reginaldo Veloso, membro da Equipe do Hinário Litúrgico 
da CNBB desde 1984.

Reginaldo Veloso

Ofício da Mãe do Senhor
Ofício das glórias



54

>> Catálogo de Música 

54

Catálogo de Música

Gênero: Meditação
Faixas: 18
Cód.: 9788598580234

Sinopse
Rubem Alves é um dos escritores mais lidos do país. Durante sua longa trajetória 
como autor, descobriu e resgatou o que considera a mais bela série de orações 
já escrita. Neste audiolivro, ele empresta sua voz terna de contador de história 
para interpretar as orações por um mundo melhor escritas pelo norte-americano 
Walter Rauschenbusch, um dos principais teóricos do Evangelho Social, 
movimento que pretendia dar resposta bíblica e cristã às injustiças sociais. 

Rubem Alves

Orações por um mundo melhor (audiolivro)

Gênero: Barroco
Faixas: 9
Cód.: 7891210003133

Sinopse
 As obras gravadas neste CD remetem a um repertório vinculado à música 
da Igreja católica romana, sendo mais tarde, entretanto, base para o 
desenvolvimento do prelúdio coral protestante típico do barroco alemão. 
Entre elas estão composições de Michel Correte, Domenico Zipoli e Pablo Bruna. 
Destaque para a peça Pastorale BWV 590 (faixa 1), de Johann Sebastian Bach, 
dividida em quatro movimentos curtos.

Elisa Freixo (órgão)

Órgãos históricos no Brasil (vol. I)

Gênero: Barroco
Faixas: 9
Cód.: 7891210004338

Sinopse
As obras do disco remetem ao período máximo de produção do repertório 
organístico, o barroco, e fazem uma amostragem do intercâmbio de técnicas 
e composição entre a Itália e o sul da Alemanha, dois centros musicais da época. 
Elisa Freixo, uma das mais respeitadas intérpretes do mundo e organista titular 
do Arp Schnitger da Sé de Mariana, executa neste CD trabalhos de compositores 
alemães e italianos, já que o repertório é dedicado aos dois países. Entre os 
autores estão Alessandro Scarlatti e Johann Christoph Bach.

Elisa Freixo (órgão)

Órgãos históricos no Brasil (vol. II)
Repertório dedicado à Itália e Alemanha

Gênero: Barroco
Faixas: 23
Cód.: 7891210005557

Sinopse
Neste disco encontramos uma seleção bastante representativa dos tipos
de composição que floresceram durante o período barroco, provavelmente
a época mais importante na história do órgão. Com sólida formação musical germânica, 
Elisa Freixo é hoje uma das mais ativas organistas brasileiras. Pesquisadora incansável, 
tem-nos deixado importantes registros dos principais órgãos do Brasil e do mundo. 
Suas atividades levam-na a viajar anualmente pela Europa e América Latina, tendo 
representado o Brasil em inúmeros festivais internacionais de órgão. 

Elisa Freixo (órgão) 

Órgãos históricos (vol. III)
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Gênero: Romantismo
Faixas: 7
Cód.: 7891210002792

Sinopse
As aberturas, valsas e polcas de Johann Strauss Filho são de grande beleza e 
ímpar delicadeza em sua estrutura. Trata-se de peças que traduzem com muita 
clareza a alma e a cultura austríacas. Neste CD estão sete dessas obras: duas 
aberturas (O Barão Cigano e O Morcego), três valsas (Sangue Vienense, Valsa do 
Imperador e Contos dos Bosques de Viena), além de duas polcas (Polka Trisch-
-Trasch e Polka-Pizzicato).

Johann Strauss Filho

Overtures, waltzes e polkas

Gênero: Instrumental
Faixas: 11
Cód.: 7891210008909

Sinopse
É um CD de música sacra instrumental com a participação de grandes músicos 
que interpretam obras clássicas como Ave Maria (J. Arcadelt), Immaculate Mary 
(The Lourdes Hymn) (French Traditional), Alleluia (W. A. Mozart), entre outros 
temas religiosos. Melodias que proporcionarão momentos repletos de paz, fé, 
meditação e esperança.

VV.AA.

Panis angelicus
Música sacra instrumental

Gênero: Litúrgico
Faixas: 38
Cód.: 7891210008572

Sinopse
Partes fixas — Ordinário da missa oferece trinta e oito cantos para a celebração 
eucarística. Os arranjos, direção musical e teclados são do maestro Luiz Antonio 
Karam.

VV.AA.

Partes fixas
Ordinário da missa 

Gênero: Romantismo
Faixas: 4
Cód.: 7891210000347

Sinopse
O Concerto para Piano e Orquestra nº 1, de Piotr Ilytch Tchaikovsky, a mais 
famosa obra pianística do compositor russo, foi estreado em Boston, em 1875, 
pelo pianista Hans vön Bülow. A obra apresenta fortes traços virtuosísticos 
e admirável originalidade. Na belíssima interpretação da Orquestra da 
Eslováquia, sob a batuta de Bystrik Rezucha e solos de Peter Toperczer, o 
ouvinte penetrará de forma inesquecível no mundo romântico de Tchaikovsky.

Orquestra Filarmônica da Eslováquia 

Piotr Ilytch Tchaikovsky
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Gênero: Erudito Internacional
Faixas: 12
Cód.: 7891210004888

Sinopse
Apesar de não ser o instrumento de cordas mais conhecido, a viola tem uma beleza 
vocal ímpar e características tanto do violino como do violoncelo. O repertório 
aqui apresentado é uma boa exemplificação de suas virtudes melódicas. A seleção 
musical é belíssima e comovente, incluindo obras de Bach, Händel, Villa-Lobos e 
Tchaikovsky, entre outros. Destacamos aqui Apenas um Coração Solitário, Opus 6 nº 
6 (faixa 2), de Tchaikovsky, um dos mais populares compositores russos do Ocidente, 
que foi inspirada num poema do escritor alemão Goethe. 

Perez Dworecki

Poema
Obras para viola e orquestra

*Para mais informações, consulte um de nossos vendedores/divulgadores.

Polinesis e fantasias (cravo)*

Gênero: Educacional
Faixas: 20
Cód.: 7891210008541

Sinopse
A Lei nº 11.769 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e tornou obrigatório o ensino de música no Ensino 
Fundamental e Médio. Com a proposta de difundi-la, a PAULUS apresenta este 
CD, recurso que colabora para que as crianças cantem e aprendam os números 
com alegria e entusiasmo.

Moacyr Carlos Junior

Pra pensar e cantar as tabuadas

Gênero: Infantil
Faixas: 18
Cód.: 7891210008329

Sinopse
Pra ser feliz é um disquinho voltado ao público infantil, elaborado para a 
garotada cantar e dançar na catequese e na pré-escola. Para os educadores, 
o CD traz dezoito faixas que contemplam músicas para a animação de 
encontros, celebrações, datas comemorativas e momentos de evangelização. 
Cláudia Queiroz é quem interpreta as canções, aliada a um coro infantil com 
algumas participações especiais. Os arranjos e direção musical são de Julio Paz.

Rogério Bellini e Cláudia Queiroz

Pra ser feliz
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Gênero: Instrumental
Faixas: 17
Cód.: 7891210007063

Sinopse
O quarteto de violões Quaternaglia, formado por Fernando Lima, João Luiz, 
Fabio Ramazzina e Sidney Molina, vem ao longo desses doze anos de carreira se 
firmando como referência internacional de excelência artística. Este é o quarto 
disco do grupo, que traz um repertório de primeira grandeza: Tom Jobim, Milton 
Nascimento e Radamés Gnatalli. O álbum é composto por seis conjuntos de 
temas, cada um deles dedicado a um dos compositores.

Quaternaglia

Presença

Gênero: Religioso
Faixas: 14
Cód.: 7891210004727

Sinopse
Este trabalho é propício para diversas circunstâncias, como encontros de 
jovens, animação, meditação, reflexão ou aniversários. O objetivo de seus 
três intérpretes é que suas canções sejam utilizadas como instrumento de 
evangelização. A ênfase do CD está na expressão das experiências que a 
presença de Deus acrescenta à vida das pessoas que a buscam. 

Padre Paulo e Fernando & Fabiana

Presença de Deus

Gênero: Século XX
Faixas: 15
Cód.: 7891210004512

Sinopse
Natural de Aarau, Suíça, Ernst Widmer (1927-1990) possuía alma brasileira, que 
se encantou pelo fecundo folclore de nosso país, mais especificamente pelo da 
região baiana do médio São Francisco. É impactante e comovente ouvir esta 
gravação, pois ela nos leva a uma profunda viagem ao universo cultural dos 
remeiros do Rio São Francisco. Além das composições de Ernst Widmer, há ainda 
uma belíssima interpretação de É Doce Morrer no Mar..., de Dorival Caymmi e 
Jorge Amado, com arranjo para coro, orquestra de cordas e oboé. 

Cláudia Ribeiro Sales (fagote)

Remeiros do Rio São Francisco
Ernst Widmer

Gênero: Classicismo
Faixas: 12
Cód.: 7891210002518

Sinopse
Mozart iniciou a composição de sua Missa de Réquiem em Ré Menor em 1791 
e sobre ela se debruçou até sua morte, deixando-a inacabada. A música do 
compositor seguiu dentro do texto estabelecido pelo Missal Romano, de acordo 
com a prática da época. A orquestração da peça obedeceu aos padrões da 
música sacra austríaca do final do século XVIII. O Réquiem é a mais bela e 
madura obra dentro do tardio estilo arcaico de Mozart, que absorveu muitos 
dos elementos da música barroca.

Coro e Orquestra da Rádio e TV Húngara

Réquiem
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Gênero: Século XX
Faixas: 19
Cód.: 7891210003317

Sinopse
Admirável obra-prima que reúne seis grandes compositores brasileiros (Villa-
-Lobos, Radamés Gnattali, Osvaldo Lacerda, Guerra-Peixe, Camargo Guarnieri
e Cláudio Santoro) e um alemão que veio para o Brasil em 1951 (Ernst Mahle). 
Um dos pontos fortes desta gravação é justamente a composição de um 
repertório rico e muito variado. A harmonia entre o erudito e o popular,
obras e performances, eleva ainda mais a grandeza deste Revival.

VV.AA.

Revival
Brazilian music for viola & piano

Gênero: Romantismo
Faixas: 6
Cód.: 7891210000262

Sinopse
Na memorável interpretação do maestro Alexander von Pitamic à frente da 
Süddeutsche Phillarmonie, este álbum contém uma seleção de trechos orquestrais 
de cinco importantes óperas de Richard Wagner, um dos maiores compositores do 
teatro lírico do século XIX. Certamente o ouvinte desfrutará de todo o lirismo de 
suas melodias e da beleza homogênea e densa de suas harmonias.

Süddeutsche Phillarmonie

Richard Wagner

Gênero: Século XX
Faixas: 11
Cód.: 7891210007674

Sinopse
Ritmos do Brasil foi gravado em Minas Gerais e contou com os músicos Renato 
Saldanha nos violões, cavaquinho, bandolim e contra-baixo; Edvaldo Ilso na 
bateria; Vander na gaita; e Eduardo Laudres na flauta. A coletânea reúne 
grandes clássicos da cultura brasileira e possibilita um verdadeiro passeio 
pelos estilos musicais do nosso país.

VV.AA.

Ritmos do Brasil

Gênero: Século XX
Faixas: 15
Cód.: 7891210008473

Sinopse
Boi de Pindaré, Catimberê-Zabumba, Curupira e Caprichoso Destino, Garantido Amor 
são algumas das faixas do disco. O interessante é que no lugar das letras das músicas, 
que costumam aparecer no encarte, está uma breve explicação da lenda/figura 
mitológica/manifestação folclórica que dá nome à canção. Na de número 14, chamada 
Cantiga de Penas, lê-se: “A melodia (...) inspirada nos pássaros da Amazônia, ganha 
aqui nova roupagem, mas na intenção de preservar o mesmo caráter de cativante 
singeleza do original”. Convite irrecusável para conhecer a região Norte do Brasil.

VV.AA.

Ritmos do Brasil
Região Norte
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Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 22
Cód.: 7891210003522

Sinopse
Os brasileiros Leopoldo Miguez, Henrique Oswald, Alexandre Levy, Francisco 
Mignone e Amaral Vieira e os portugueses Arthur Napoleão, Antônio Fragoso, Ivo 
Cruz e Armando José Fernandes são os compositores cujas obras estão presentes 
neste CD, interpretadas pela pianista Marina Brandão. Embora inclua em seu 
repertório obras de vários compositores, Marina tem dedicado especial atenção 
a Rachmaninoff e à divulgação de compositores brasileiros.

Marina Brandão (piano)

Romance
Obras para piano de compositores brasileiros e portugueses

Gênero: Século XX
Faixas: 17
Cód.: 7891210008466

Sinopse
O grupo Nhambuzim apresenta canções próprias inspiradas no universo do 
escritor mineiro João Guimarães Rosa. O som é o resultado da fusão de 
diferentes gêneros e linguagens, movida pela busca de um olhar contemporâneo 
sobre as tradições do interior do Brasil. O disco inclui, ainda, clássicos que 
outros autores compuseram inspirados no mesmo universo. É o caso de A 
Terceira Margem do Rio, de Caetano Veloso e Milton Nascimento, e Sagarana, 
parceria entre João de Aquino e Paulo César Pinheiro.

Nhambuzim

Rosário
Canções inspiradas no sertão de Guimarães Rosa

Gênero: Classicismo
Faixas: 4
Cód.: 7891210000606

Sinopse
Quanto à evolução técnica, as obras do italiano Mauro Giuliani estão para o violão 
no mesmo grau de importância que as de Paganini para violino e as de Haydn para 
piano. Aos 18 anos, escreveu sua primeira composição para o instrumento, os Três 
Rondós, depois batizados de Opus 8. Durante uma temporada de concertos em 
Roma, por volta de 1819, Giuliani conheceu Rossini e Paganini, e os três logo se 
tornaram amigos. As obras aqui gravadas oferecem uma série de variações sobre 
temas de Rossini e são o testemunho adicional dessa forte amizade.

Ján Labant (violão)

Rossinianas
Mauro Giuliani

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica russa.Gênero: Ethno

Faixas: 14
Cód.: 7891210004826

VV.AA.

Russian meditation
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Gênero: Litúrgico
Faixas: 13
Cód.: 7891210007377

Sinopse
Este CD apresenta duas missas inéditas, uma dedicada ao Sagrado Coração 
de Jesus e a outra oferecida à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A 
interpretação é de Erika Fernandes, Flavio Jabbur e demais nomes de destaque. 
Os arranjos e orquestração são de Eurivam Silva.

VV.AA.

Sagrado Coração de Jesus 
e Imaculada Conceição de N. Senhora

Gênero: Medieval
Faixas: 15
Cód.: 7891210002990

Sinopse
O primeiro volume da coleção Salmos foi lançado pela PAULUS em 1996. 
Ele inaugura o projeto inovador de gravar canto gregoriano com letras em 
português. Composto de quinze faixas, o CD abre com aquele que talvez
seja o mais conhecido dos salmos, o 23, intitulado O Bom Pastor. Outro texto 
muito conhecido que ganhou versão dos monges beneditinos foi o 91, sobre 
o louvor do Senhor e criador, exaltando “as imensas obras e os profundos 
pensamentos” de Deus. 

Monges Beneditinos do Mosteiro da Ressurreição

Salmos I

Gênero: Medieval
Faixas: 16
Cód.: 7891210004420

Sinopse
“Minha alma tem sede.” Essa é a primeira frase do salmo 41, que abre o CD 
Salmos II, o segundo gravado pelos monges do Mosteiro da Ressurreição. Ela 
é a clara expressão de seu apego às Escrituras, que são a Palavra revelada e 
instrumento de aproximação de Deus. Os dezesseis salmos desta gravação, 
lançada em 1999, abrangem diversos temas, entre eles o da majestade de Deus 
e do Messias (salmos 109 e 8).

Monges Beneditinos do Mosteiro da Ressurreição

Salmos II

Gênero: Medieval
Faixas: 17
Cód.: 7891210005441

Sinopse
A abertura do disco (salmo 66) é uma oração pela graça de Deus e conclamação 
às nações para que o proclamem. A faixa 2 é o salmo 99 — A alegria dos que 
entram no Templo — e a 3, o salmo 113 — Israel é libertado do Egito. Seguem-se 
faixas que têm como tema o salmo 118 — Meditação sobre a Palavra de Deus na 
Lei — subdividido nos versos I-II (faixa 4), III-IV (faixa 5) e V-VI (faixa 6). São ao 
todo dezessete faixas.

Monges Beneditinos do Mosteiro da Ressurreição

Salmos III
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Gênero: Litúrgico
Faixas: 20
Cód.: 7891210010728

Sinopse
No Livro dos Salmos, constituído de cento e cinquenta orações bíblicas, 
encontramos a forma orante de todo o Antigo Testamento. E como fazer as 
comunidades cantá-lo? A partir dessa necessidade, Joseph Gelineau, padre jesuíta, 
músico e liturgista, notou a possibilidade de criar fórmulas rítmico-melódicas para 
esses textos, fazendo com que sejam cantados até hoje em inúmeros países.
As vinte faixas do álbum são uma oportuna contribuição à Igreja do Brasil em sua 
ação litúrgica e ótimo incentivo para o ouvinte aprimorar o cantar dos salmos.

Coral Madrigal Voz Ativa

Salmos e cânticos com melodias 
de Pe. J. Gelineau, sj

Gênero: Sacro
Faixas: 17
Cód.: 7891210005472

Sinopse
São apresentadas duas missas em louvor a essa santa de origem polonesa, 
cujo caráter de obediência ao Eterno Pai e de compaixão aos necessitados se 
expressa pelo título “filha de Deus, mãe dos pobres”. Composta de dezessete 
faixas, a gravação traz destaques como Santo, em que a letra é um texto oficial 
da CNBB, Ladainha a Santa Edwiges e Ao Deus Vivo (hino de Santa Edwiges).

Grupo de Canto Pastoral de São Paulo

Santa Edwiges
Filha de Deus, mãe dos pobres

Gênero: Litúrgico
Faixas: 29
Cód.: 7891210004239

VV.AA.

Sinopse
Traz várias opções de cantos para as partes fixas da missa, como Glória, Santo, 
Aclamações, Pai Nosso etc. A orquestração e execução são dos maestros Rafael
e Ricardo Righini. A coordenação e os arranjos vocais são da irmã Miria T. Kolling.

Santo é o Senhor
Ordinário da missa

Gênero: Sacro
Faixas: 15
Cód.: 7891210008114

Sinopse
O CD apresenta quinze faixas, cada uma dedicada a um santo ou santa da 
Igreja católica. São hinos e cantos compostos pela irmã Miria T. Kolling — que é 
também responsável pela coordenação musical —, Eurivaldo Ferreira, João de 
Araújo, J. Thomaz Filho, entre outros. Os arranjos vocais e a produção musical 
ficam por conta de Marcelo Recski.

VV.AA.

Santos e santas de Deus (vol. I)
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Gênero: Sacro
Faixas: 16
Cód.: 7891210010711

Sinopse
O segundo volume de Santos e santas de Deus reúne canções regidas pelo 
maestro Rodrigo Vitta e que contemplam os feitos de dezesseis santos do 
calendário católico, entre São Brás, Dom Bosco, São Camilo de Lellis, Santa 
Rosa de Lima, Santa Catarina de Sena e Santa Clara de Assis. As melodias, além 
de apresentarem no encarte a data litúrgica em que se celebra o dia do(a) 
santo(a) em questão, são acompanhadas por um primoroso quarteto de cordas
e cantadas por um coral de oito solistas.

VV.AA.

Santos e santas de Deus (vol. II)

Gênero: Classicismo
Faixas: 14
Cód.: 7891210001030

Sinopse
O italiano Luigi Boccherini é um daqueles compositores cuja obra, apesar de ter 
alcançado popularidade enquanto vivia, só vem sendo devidamente redescoberta 
e valorizada há pouco tempo. A música desse habilidoso compositor tem algumas 
particularidades, como o estilo melódico baseado na repetição de frases curtas e 
ricamente ornamentadas. Claro exemplo é o primeiro movimento da Sonata III em 
Mi Bemol Maior (Andante, faixa 6).

Barros Classical Consort

Sei sonate a tre
Luigi Boccherini

Gênero: Litúrgico
Faixas: 31
Cód.: 7891210007407

Sinopse
O CD resgata algumas missas compostas pela irmã Miria há mais de trinta 
anos, quando começava a renovação litúrgica no Brasil. As músicas foram 
remasterizadas e estão divididas em Missa da Amizade, Missa da Alegria, 
Missa de Ação de Graças, Missa da Noite Feliz e O Senhor, Minha Festa.

Irmã Miria T. Kolling

O Senhor, minha festa
35 anos de música litúrgica (coletânea)

Gênero: Sacro
Faixas: 17
Cód.: 7891210003126

Sinopse
Para comemorar o centenário de morte de Santa Teresinha do Menino Jesus, 
irmã Miria nos presenteou com este lindo CD inspirado na vida e nos escritos 
da santa de Lisieux. Nele estão uma missa completa e cantos opcionais para 
celebrar com a comunidade ou mesmo para momentos de meditação pessoal. 
Os arranjos e a orquestração são dos maestros Rafael e Ricardo Righini. A 
interpretação é do grupo Chorus Mutantis. Participação especial de Adélia Issa.

Chorus Mutantis

Serei o amor
Santa Teresinha do Menino Jesus
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Gênero: Relaxamento
Faixas: 14
Cód.: 7891210005595

Sinopse
Destinado ao ouvinte que procura por uma ambientação mais tranquila e pelo 
relaxamento do estresse diário, proporcionado pelo CD graças aos sons de 
pássaros, rios, natureza. Melodias famosas como Moon River, All By Myself 
e African Sunset são orquestradas magistralmente, transformando a vida 
espiritual e proporcionando momentos de íntima reflexão, paz e descanso.

VV.AA.

Silence (vol. 1)
Music, harmony, inspiration

Gênero: Relaxamento
Faixas: 14
Cód.: 7891210005601

Sinopse
Numa mescla muito bem-sucedida entre qualidade e bom gosto, esta gravação 
passeia pela música erudita tradicional e brinda o ouvinte com surpresas 
inesquecíveis. Albinoni, Rachmaninoff, Vivaldi e demais nomes integram as 
faixas do disco, dando à coletânea um charme maior por conta da utilização 
de temas famosos da música erudita tradicional.

VV.AA.

Silence (vol. 2)
Music, harmony, inspiration

Gênero: Relaxamento
Faixas: 14
Cód.: 7891210005618

Sinopse
Hartung, Schwarz, Blanke e Koch brindam o ouvinte com arranjos e 
orquestrações primorosas. Ao final de cada música temos a impressão de que 
já começamos a viver em um novo mundo, uma nova era. Destaque para as 
faixas 1 (Goodbye Little Susy) e 12 (Blue Love Theme). Normas acadêmicas de 
composição e gosto estético nas melodias e acompanhamentos aqui empregados 
selam com maestria este terceiro volume da coleção Silence.

VV.AA.

Silence (vol. 3)
Music, harmony, inspiration

Gênero: Relaxamento
Faixas: 12
Cód.: 7891210005625

Sinopse
Combinando a alta tecnologia dos estúdios ao emprego de instrumentos 
tradicionais e folclóricos, como a quena, este exemplar da coleção Silence 
confirma o êxito alcançado pelos volumes anteriores, mostrando-nos 
versatilidade, originalidade e, sobretudo, a mesma qualidade predominante 
nas gravações precedentes.

VV.AA.

Silence (vol. 4)
Music, harmony, inspiration
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Gênero: Relaxamento
Faixas: 16
Cód.: 7891210005366

Sinopse
Para quem deseja um momento de introspecção, as músicas de Astor e 
Löhmer presentes neste registro fonográfico dão plena vazão à nossa grande 
musicalidade interna, transportando-nos a uma canção de ninar cíclica, sem 
fim. Romântico por excelência, o disco nos ajuda a conhecer um pouquinho 
mais de nós mesmos e desta passagem chamada vida.

VV.AA.

Silence (vol. 5)
Music, harmony, inspiration

Gênero: Relaxamento
Faixas: 14
Cód.: 7891210005373

Sinopse
Descanso e felicidade etérea. É para quem quer desfrutar de prazeres assim 
que este álbum foi elaborado. Orquestrações magistrais, tonalidades maiores, 
emprego abundante dos instrumentos de metal e madeira e até mesmo 
vozes solistas criam um mundo perfeito dentro do imaginário do ser humano, 
deixando-o quase na dúvida sobre os limites da vida real e virtual, aquela com 
que todos nós sonhamos.

VV.AA.

Silence (vol. 6)
Music, harmony, inspiration

Gênero: Relaxamento
Faixas: 14
Cód.: 7891210005380

Sinopse
Yanni, Vangelis, Jenkis, Kitaro e outras figuras marcantes do mundo musical 
integram o sétimo CD da série, repleto de ícones da música instrumental. 
Destaque para a faixa 8, interpretada por Vangelis, em que cada acorde, 
cada nota, cada voz e arranjo sublinha os bons fluidos e nos dão ânimo para 
cumprirmos a trajetória rumo à evolução espiritual. 

VV.AA.

Silence (vol. 7)
Music, harmony, inspiration

Gênero: Relaxamento
Faixas: 14
Cód.: 7891210005397

Sinopse
Dentro do propósito desta série, este volume foi concebido como mais uma 
opção para aqueles que desejam pura e simplesmente gozar de momentos 
introspectivos ou apenas relaxar em seu santuário mais puro e sublime: o eu. 
As músicas formam entre si uma interligação instantânea, levando o ouvinte a 
esperar ansiosamente pelo próximo capítulo, ou melhor, pela próxima faixa. 

VV.AA.

Silence (vol. 8)
Music, harmony, inspiration
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Gênero: Relaxamento
Faixas: 16
Cód.: 7891210006158

Sinopse
Haydn, Vivaldi, Beethoven, Bach marcaram a história da música com melodias 
primorosas que levarão o ouvinte a caminhos nunca antes percorridos em seus 
sentimentos e questionamentos de vida. Com arranjos muito bem escritos e 
instrumentação de bastante requinte, todas as faixas movem nossos corações 
a uma busca pelo equilíbrio do nosso ser. O ponto alto deste exemplar é a 
interpretação de Ave-Maria, do compositor austríaco Franz Schubert. 

VV.AA.

Silence (vol. 9)
Music, harmony, inspiration

Gênero: Relaxamento
Faixas: 9
Cód.: 7891210006219

Sinopse
Bom gosto na seleção musical, qualidade excelente nos arranjos escritos e 
sentimentalismo apurado. As músicas apresentadas nos levam a um universo 
ainda não revelado nos volumes anteriores, propondo ampla reflexão para a 
vida. Cada ouvinte poderá, a seu modo, encaminhar o subconsciente rumo a 
uma dimensão onde seja possível aprimorar os lados sentimental, intelectual e 
humano, verdadeiro exercício de autoconhecimento.

VV.AA.

Silence (vol. 10)
Music, harmony, inspiration

Gênero: Relaxamento
Faixas: 17
Cód.: 7891210006165

Sinopse
As músicas de Händel, Bach, Albinoni e até mesmo do moderno Béla Bartók 
ganharam neste álbum significados marcantes. Ao terminar de apreciá-las 
o ouvinte certamente renascerá para um dia muito melhor e gratificante, 
louvando e agradecendo por todas as dádivas com que nos são presenteadas e, 
sobretudo, buscando em cada detalhe do cotidiano a razão para uma felicidade 
mais perene.

VV.AA.

Silence (vol. 11)
Music, harmony, inspiration

Gênero: Relaxamento
Faixas: 12
Cód.: 7891210006226

Sinopse
Com quase uma hora de duração, o CD traz doze faixas que realmente fazem 
jus ao subtítulo da coleção: trata-se de músicas que proporcionam harmonia e 
muita inspiração a quem as ouve. Time Pilgrim, The Franciscan Garden e Steps 
in the Silence são algumas das faixas relacionadas. Os arranjos e teclados são de 
Túlio Mourão. Flauta de Paulo Guimarães e violão de Renato Saldanha.

VV.AA.

Silence (vol. 12)
Music, harmony, inspiration
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Gênero: Renascença
Faixas: 8
Cód.: 7891210000033

Sinopse
Embora tenha vivido em pleno período romântico, Mendelssohn é tido por muitos 
historiadores e musicólogos como um compositor neoclássico. A Sinfonia da Reforma, 
em que ele aludiu à Reforma Protestante, não foi bem recebida pelo grande público 
na ocasião de sua estreia e somente foi publicada após sua morte. Seria necessário um 
compêndio musicológico para definir a primorosa obra de Mendelssohn. Porém, podemos 
dizer que a intenção poética que forma o substrato desta sinfonia realiza-se num nível 
mais profundo do que o uso de citações musicais, influenciando toda a estrutura da obra. 

Orquestra Nacional Húngara 

Sinfonia nº 4 em Lá Maior, opus 90 “Italiana”  
Sinfonia nº 5 em Ré Maior, opus 107 “Reformação”
Felix Mendelssohn-Bartholdy

Gênero: Classicismo
Faixas: 11
Cód.: 7891210001245

Sinopse
Wolfgang Amadeus Mozart é um daqueles fenômenos cuja compreensão desafia 
todos os modos racionais de explicação. As obras apresentadas neste CD — 
Sinfonia em Mi Bemol Maior, K.V. 543, Sinfonia em Mi Bemol Maior, K.V. 132 e 
Sinfonia em Mi Bemol Maior, K.V. 184 — são uma clara amostra disso. Obra de 
arte que subsiste por si só, porque é poderosa, marcante para sempre em seu 
indestrutível esplendor e grandeza.

Orquestra do Festival de Budapeste

Mozart symphonies

Gênero: Romantismo
Faixas: 16
Cód.: 7891210002167

Sinopse
Nas mãos de Peter Toperczer e Marian Lapsansky, todo o charme da cultura eslava 
é ricamente interpretado nesta belíssima gravação, transmitindo ao ouvinte toda 
a força comunicativa de seus temas e a densidade do conteúdo expressivo com 
ideias musicais claras e objetivas. Dvorak inspirou-se nas vinte e uma danças 
húngaras de Brahms para a criação de sua obra, utilizando-se também de danças 
próprias de outros países eslavos, como Polônia, Sérvia e Eslováquia.

Antonin Dvorak

Slavonic dances

Gênero: Religioso
Faixas: 14
Cód.: 7891210005311

Sinopse
No repertório deste disco estão catorze canções distribuídas em temas 
como Comunhão, Ofertório, Reflexão e Louvor, cantos do Espírito Santo, 
cantos marianos e de animação. A maior parte das músicas é de autoria dos 
próprios componentes do grupo. Há muitos destaques, canções bem ritmadas, 
melodiosas, que além de agradar aos ouvidos mais exigentes conduzem a um 
relacionamento mais próximo e vivo com Deus.

Banda Terra Nova

Sol do novo dia
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Gênero: Barroco
Faixas: 30
Cód.: 7891210003430

Sinopse
O compositor e violinista Sebastiano Bodino não está entre os artistas mais 
populares da história da música, porém esta condição não reflete em nenhum 
momento na grande qualidade de suas composições. A maior parte de seu 
trabalho são obras de música de câmara, entre elas sonatas para instrumentos 
solistas, trio sonatas e uma forma especial de sonata-quarteto chamada 
“quadro”. Este CD é uma rara oportunidade de conhecer o opus deste 
compositor e apreciar seu desempenho.

Musica Aeterna

Sonatas I – VI
Sebastiano Bodino

Gênero: Século XX
Faixas: 15
Cód.: 7891210003577

Sinopse
A obra de um dos maiores músicos de nossa época é aqui homenageada na 
interpretação de sonatas para violão e violoncelo, violoncelo e piano, sonatina 
para flauta e piano, além da Sonatina a Seis para piano e quinteto de sopro. 
Gravado ao vivo no Auditório do Instituto das Artes da Universidade de Goiânia, 
o CD é cercado de carinho e emoção especiais, marcada pela participação de 
excepcionais músicos que interpretam com maestria e paixão o trabalho de 
Radamés Gnattali.

VV.AA.

Sonatas e sonatinas
Radamés Gnattali

Gênero: Religioso
Faixas: 16
Cód.: 7891210001771

Sinopse
Esta gravação reúne dezesseis canções do próprio padre Rubens, que já 
desenvolve, há alguns anos, um forte trabalho de evangelização pela música. 
Neste CD é privilegiada a cultura nordestina, de onde vêm as origens do cantor. 
Isto faz com que o ouvinte se identifique não só com as mensagens de alegria e 
paz contidas nas letras, mas também com o ritmo tipicamente brasileiro, que 
mostra como evangelização e música caminham juntas.

Padre Rubens

Sonho de cantar

Gênero: Ethno
Faixas: 14
Cód.: 7891210004444

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica latino-americana.

VV.AA.

South American meditation
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Gênero: Ethno
Faixas: 14
Cód.: 7891210004604

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica espanhola.

VV.AA.

Spanish meditation

Gênero: Classicismo
Faixas: 9
Cód.: 7891210003645

Sinopse
Este CD coloca pela primeira vez à disposição do público uma parte da produção 
musical de Stephen Storace. A maior parte de suas obras consiste em música 
vocal, ópera, com fortes influências dos modelos italianos e alemães. Seus 
três únicos trios, aqui presentes, são compostos por três movimentos, modelo 
geralmente utilizado para obras de caráter doméstico. Contemporâneo de 
Mozart, Storace criou estas obras e deixou-nos a forte impressão de um traço 
efetivamente “mozarteano”, pelo tratamento estrutural que lhes aplicou.

Barros Classical Consort

Stephen Storace
Trios para violino, violoncelo e fortepiano

Gênero: Ethno
Faixas: 16
Cód.: 7891210005915

Sinopse
Um grupo de músicos jovens e entusiastas é a força propulsora do Ethno Music 
Project. O projeto tem como objetivo transcender o tipo de música para 
meditação por meio da incorporação de elementos étnicos. O resultado é 
uma agradável mistura dos sons relaxantes da música para meditação com os 
variados e exóticos elementos da música étnica suíça.

VV.AA.

Suiza folklore music

Gênero: Classicismo
Faixas: 15
Cód.: 7891210002877

Sinopse
As sinfonias do presente CD retratam fielmente a elegante e refinada 
linguagem que o filho mais jovem de Johann Sebastian Bach empregava em 
suas composições. Na verdade, quase como uma ampliação das aberturas 
operísticas, é impossível o ouvinte, mesmo que num primeiro contato com 
suas peças, não se aproximar com entusiasmo da música de Johann Christian 
Bach, cujo mais árduo admirador era nada mais nada menos que o austríaco 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Concerto Armonico

Symphonies
Johann Christian Bach
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Gênero: Romantismo
Faixas: 6
Cód.: 7891210002891

Sinopse
Três obras de Brahms compõem este repertório: Abertura Trágica, Abertura 
Acadêmica Festiva (1879) e Sinfonia nº 4 (1884-1885). As aberturas foram escritas 
num espelhamento simétrico: segundo o próprio Brahms, “uma chora, a outra ri”. 
Já a Sinfonia nº 4 foi composta nos verões de 1884 e 1885. Apesar do tom soturno 
e sombrio em seu início e em diversas partes dos seus quatro movimentos, ela 
cativa pela agudeza com que toca os sentimentos mais profundos da alma, de 
estrutura técnica perfeita e belíssimo diálogo entre os instrumentos. 

Orquestra Sinfônica de Budapeste

Symphony nº 4
Johannes Brahms

Gênero: Classicismo
Faixas: 4
Cód.: 7891210002617

Sinopse
A Nona Sinfonia estreou em 7 de maio de 1824 no Teatro da Corte de Viena. 
Ela é considerada uma das mais belas e perfeitas obras musicais de todos os 
tempos, tendo exigido de seu compositor um tempo médio de doze anos para ser 
concluída. Das peças que a compõem, o Finale parece ter sido o que mais lhe 
exigiu tempo, e o resultado é de uma beleza ímpar! O Allegro, em grande estilo, 
também anuncia uma obra grandiosa, que merece ser apreciada inúmeras vezes.

Coral de Budapeste e Orquestra Estatal Húngara

Symphony nº 9
Ludwig van Beethoven

Gênero: Século XX
Faixas: 10
Cód.: 7891210005076

Sinopse
O paulistano Paulo Gazzaneo, discípulo de Amaral Vieira, elegeu a respeitável 
obra de seu mestre para compor a presente seleção musical. Neste CD, Gazzaneo 
selecionou peças que, apesar de escritas em épocas diferentes, apresentam as 
particularidades técnicas e formais unificadas pelo estilo fortemente individual 
do compositor. Sem dúvida, o charme desta gravação está no grupo de peças 
inspiradas pela cultura japonesa: Haha (“Mãe”), Ningen Kakumei no Uta (“Canção 
da Revolução Humana”), The Snow Country Prince (“O Príncipe do País das Neves”). 

Paulo Gazzaneo (piano)

The snow country prince
O príncipe do país das neves

Gênero: Século XX
Faixas: 13
Cód.: 7891210005427

Sinopse
Neste álbum, o cantor, compositor e guitarrista Renato Motha, um dos mais 
autênticos nomes da moderna música brasileira, traz toda a riqueza de nossa 
música extraída do barroco de Minas para o mundo contemporâneo. O título 
vem da canção que abre o disco, vencedora em três festivais no ano 2000. 
Composto de treze faixas, Todo é o quinto da carreira do cantor e foi gravado 
em Belo Horizonte, com arranjos, direção e produção do próprio Renato.

Renato Motha

Todo
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Gênero: Litúrgico
Faixas: 19
Cód.: 7891210007803

Sinopse
O CD contempla a Quinta e a Sexta-feira Santas e é composto de dezenove 
faixas ao todo, entre Quanto a Nós Devemos Gloriar-nos, Eu vos Dou um Novo 
Mandamento, Hoje é Festa, Diz o Povo, Eu me Entrego, Senhor, em Tuas Mãos, 
Meu Povo, Preste Atenção e Eu Vim para que Todos Tenham Vida. A regência 
coral e a direção musical ficam sob os cuidados da irmã Custódia Maria Cardoso. 

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Tríduo Pascal I
Quinta-feira Santa e Sexta-feira Santa

Gênero: Litúrgico
Faixas: 15
Cód.: 7891210007841

Sinopse
O CD contempla o tempo litúrgico da Vigília Pascal e é composto de quinze 
faixas ao todo, entre A Luz de Cristo, Quando tu, Senhor, No Princípio teu 
Espírito e Celebremos nossa Páscoa.  A regência coral e a direção musical ficam 
sob os cuidados da irmã Custódia Maria Cardoso, responsável por conduzir oito 
sopranos e contraltos e quatro tenores e baixos. 

Coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba

Tríduo Pascal II
Vigília Pascal

Gênero: Classicismo
Faixas: 15
Cód.: 7891210002761

Sinopse
No campo da música sacra, com exceção da Messa di Gloria de Nápoles, 
recuperada por Salvatore Accardo, pouca coisa havia sido resgatada da obra 
sacra de Gioachino Rossini. A partir da existência, em vários arquivos, dessas 
obras de estrutura sinfônica, a PAULUS organizou a série Tu le Sais Bien, Bon 
Dieu..., organizada em três volumes: Do Autógrafo de Milão e Do Manuscrito de 
Rieti (volume I), Dos Autógrafos de Bolonha e Dos Manuscritos de Paris (volume 
II) e Dos Manuscritos de Milão (volume III).

Orquestra e Coro Filarmônico de Praga

Tu le sais bien, bon Dieu...
Música sacra inédita e rara para solo, coro e orquestra

Gênero: Religioso 
Faixas: 18
Cód.: 7891210010735

Sinopse
O CD Um grito pela vida nasceu de um projeto da CNBB levado à frente pela 
pastoral afro e conta com a coordenação artística do frei Telles Ramon do 
Nascimento e muitas participações especiais. As letras das músicas mostram 
as dificuldades diárias enfrentadas pelos trabalhadores rurais na batalha pela 
sobrevivência. Alimente a mística da solidariedade em seus encontros e reuniões 
com o repertório deste disco.

VV.AA.

Um grito pela vida
Mutirão contra o trabalho escravo

Catálogo de Música 
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Gênero: Erudito Nacional
Faixas: 18
Cód.: 7891210003348

Sinopse
O repertório oferece uma amostragem significativa da música brasileira para 
flauta e violão. As obras aqui registradas abarcam o período que vai desde os 
tempos do Império até os dias de hoje. Destaque para Valsa Choro, de Francisco 
Mignone — uma clara mostra da genialidade do autor em transformar elementos 
rítmicos da dança em peças de caráter bem definido e estrutura formal 
bem delineada —, e Valsa nº 9, originalmente escrita para piano, mas aqui 
perfeitamente adaptada ao tom pungente do violão. 

José Ananias Souza Lopes (flauta) e Edelton Gloeden (violão)

Uma festa brasileira
Música para flauta e violão

Gênero: Litúrgico 
Faixas: 21
Cód.: 7891210005465

Sinopse
Este CD é mais um presente que a irmã Miria T. Kolling apresenta para a 
comunidade cristã brasileira. Com linguagem acessível e melodias bem 
agradáveis aos ouvidos infantis, esta gravação é muito valiosa no trabalho de 
ensino da importância de Deus e dos princípios cristãos às nossas crianças. 
Vamos à casa do Senhor traz três missas infantis e pertence ao folheto “O 
Domingo — Missa com crianças”.

Coral Infantil Dó-Ré-Mi

Vamos à casa do Senhor

Novo Ovo Novo

Gênero: Classicismo
Faixas: 20
Cód.: 7891210008312

Sinopse
Este CD apresenta peças antigas escritas entre os séculos XIII e XIX, que de uma 
ou outra maneira já foram executadas incontáveis vezes, mas que neste CD 
estão com roupagem totalmente nova. Novo Ovo Novo é formado pelos músicos 
Guilherme de Camargo (cordas dedilhadas), Marília Macedo (flautas doces) e 
Dalga Larrondo (percussão), que sentiram a necessidade de poder recriar as 
obras do passado não apenas pautados no legado da história, mas também em 
suas influências contemporâneas. 

Velho mundo novo

Gênero: Litúrgico
Faixas: 17
Cód.: 7891210005151

Sinopse 
Este CD apresenta dezessete cânticos que celebram a felicidade dos filhos de 
Deus, que são chamados a participar de sua Ceia (comunhão com o Pai e com 
os irmãos) por meio da fé e da eucaristia. A faixa título é de autoria da irmã 
Miria T. Kolling — que coordena o projeto e assina a maior parte de suas 
melodias, além de algumas letras — e de dom Carlos A. Navarro. Ela conclama 
os fiéis a compartilhar do espírito de comunhão que move o coração do Pai. 

Grupo Vocal Caracoral

Venham para a ceia do Senhor

Catálogo de Música 
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Gênero: Religioso
Faixas: 15
Cód.: 7891210004963

Sinopse
O cantor Reginaldo Veloso, ao longo das quinze faixas do disco, nos leva a uma 
viagem pelo frevo pernambucano (Fazenda Camena, faixa 2), o samba carioca 
(Cantando a Justiça e o Direito, faixa 8), o forró nordestino (Tá Tudo Errado, 
faixa 9), o reggae (Chacina Geral, faixa 6) e pela música latino-americana 
(Profecia, faixa 14). Já a faixa-título é uma marchinha que canta a beleza da 
vida, uma dádiva, “o sonho mais lindo de Deus”. 

Reginaldo Veloso

Vida, o sonho de Deus

Gênero: Erudito Nacional 
Faixas: 5
Cód.: 7891210005090

Sinopse
As obras deste CD, dispostas em cinco faixas, representam possibilidades 
diversas da fusão entre música e arte, fruto da associação entre o compositor 
Amaral Vieira e o poeta Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai International, 
uma entidade que trabalha em prol da paz e do universalismo de todas as 
culturas. Natural de São Paulo, o compositor, pianista, musicólogo e pedagogo 
Amaral Vieira é um dos mais bem-sucedidos e versáteis músicos brasileiros.

Amaral Vieira (piano)

Vieira’s world
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Um mundo em rápida degradação ambiental revela uma forma desarmônica 
de viver, com padrões de produção e consumo insustentáveis, expressos em 
algumas ações cotidianas que muitas vezes amparam-se na falta de consciência 
ou são influenciadas por poderosos e organizados interesses. A educação 
ambiental é uma postura ética face a toda essa problemática, preocupada 
com valores, bons exemplos, permanente conscientização e coerência. Este 
programa traz importantes subsídios para a ação do educador e coloca o 
processo participativo como princípio de sustentabilidade.

Ação e participação

Silvia Pompéia e Sonia Muhringer
Sinopse

Coleção Educação Ambiental na Escola
Duração: 96 min.
Cód.: 7891210008800

Álvaro Vieira Pinto

A partir dos quatro pilares de uma educação para o século XXI, apontados por 
Jacques Delors no seu famoso relatório para a Unesco, Rubem Alves faz uma 
abordagem livre e crítica, característica marcante do seu pensamento. Alves 
discute profundamente o papel da escola e a impossibilidade de analisá-la à 
parte do mundo e da sociedade. Navegando pelos campos da história, religião, 
filosofia e por meio de histórias, poesias, analogias, ele aponta caminhos, 
concilia e cobra posturas práticas. Neste vídeo é abordada, entre diversos 
assuntos, a importância da curiosidade e das perguntas para futuras e positivas 
descobertas.

Aprender a aprender (vol. 1) 

Rubem Alves
Sinopse

Coleção Os Quatro Pilares
Duração: 28 min.
Cód.: 7891210009074

Coleção Grandes Educadores
Duração: 47 min.
Cód.: 7891210010919

Álvaro Vieira Pinto é certamente uma das figuras marcantes do pensamento 
brasileiro do século XX. Filósofo de rara erudição, seu trabalho foi pautado 
pelo incômodo com o subdesenvolvimento e com a “naturalidade” com 
que as pessoas viam a ordem vigente. Foi autor de inúmeras obras (muitas 
delas desaparecidas) e conceitos fundamentais para a educação brasileira e 
que tiveram impacto na obra de grandes educadores, entre eles a de Paulo 
Freire. Neste programa, Marcos Cezar de Freitas analisa sua trajetória, suas 
contribuições e impasses.

Marcos Cezar de Freitas
Sinopse
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Coleção Os Quatro Pilares
Duração: 30 min.
Cód.: 7891210009098

Sinopse

Sinopse

Sinopse

A partir dos quatro pilares de uma educação para o século XXI, apontados por 
Jacques Delors no seu famoso relatório para a Unesco, Rubem Alves faz uma 
abordagem livre e crítica, característica marcante do seu pensamento. Alves 
discute profundamente o papel da escola e a impossibilidade de analisá-la à 
parte do mundo e da sociedade. Navegando pelos campos da história, religião, 
filosofia e por meio de histórias, poesias, analogias, ele aponta caminhos, 
concilia e cobra posturas práticas. Entre os temas abordados no presente 
programa estão: conhecimento e poder, bullying nas escolas e as qualidades 
do professor.

Rubem Alves

Aprender a conviver (vol. 3) 

Coleção Os Quatro Pilares
Duração: 43 min.
Cód.: 7891210009081

A partir dos quatro pilares de uma educação para o século XXI, apontados por 
Jacques Delors no seu famoso relatório para a Unesco, Rubem Alves faz uma 
abordagem livre e crítica, característica marcante do seu pensamento. Alves 
discute profundamente o papel da escola e a impossibilidade de analisá-la à 
parte do mundo e da sociedade. Navegando pelos campos da história, religião, 
filosofia e por meio de histórias, poesias, analogias, ele aponta caminhos, 
concilia e cobra posturas práticas. Neste programa, o espectador encontrará 
os seguintes conteúdos: “A linguagem”, “Máquina de roubar pitangas”, “Um 
carrinho de brinquedo”, entre outros.

Rubem Alves

Aprender a fazer (vol. 2)

Coleção Os Quatro Pilares
Duração: 33 min.
Cód.: 7891210009104

A partir dos quatro pilares de uma educação para o século XXI, apontados por 
Jacques Delors no seu famoso relatório para a Unesco, Rubem Alves faz uma 
abordagem livre e crítica, característica marcante do seu pensamento. Alves 
discute profundamente o papel da escola e a impossibilidade de analisá-la à 
parte do mundo e da sociedade. Navegando pelos campos da história, religião, 
filosofia e por meio de histórias, poesias, analogias, ele aponta caminhos, 
concilia e cobra posturas práticas. Neste programa, o espectador encontrará 
reflexões a respeito do olhar do educador e da leitura para a felicidade da alma.

Rubem Alves

Aprender a ser (vol. 4)
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Coleção Educação pela Pesquisa
Duração: 35 min.
Cód.: 7891210009357

Neste programa, o professor e autor de dezenas de livros e artigos Pedro Demo 
aborda a questão da falência do modelo de educação instrucionista, expõe as 
principais teorias envolvidas nas práticas educativas atuais e convida o professor 
a se apropriar da pesquisa como prática cotidiana de produção própria de 
conhecimento e como prática de aprendizagem dos alunos. Para enriquecer 
ainda mais a exposição dos conteúdos, são discutidas as colaborações de Paulo 
Freire, Jean Piaget e Lev Vygotsky para a educação.

Pedro Demo

Aprender bem 

Coleção Educação pela Pesquisa
Duração: 35 min.
Cód.: 7891210009371

Neste programa, o professor e autor de dezenas de livros e artigos Pedro Demo 
discute o papel do professor em um mundo no qual há excesso de informações 
disponíveis e aponta a dinâmica da pesquisa como forma privilegiada de 
inserção da tecnologia na educação. Ressalta ainda as características que devem 
ser buscadas na Web para favorecer a aprendizagem, fala da alfabetização em 
ambientes virtuais e da inevitável, porém necessária, inclusão da tecnologia na 
educação e apresenta novos conceitos de autoria.

Pedro Demo

Aprendizagem virtual 

Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 47 min.
Cód.: 7891210010964

Arendt

Catálogo de Vídeo

Há vários anos que o pensamento de Hannah Arendt tem grande repercussão 
nas áreas do direito, da filosofia e da teoria política. No campo da educação, 
sua produção foi pequena. Apesar disso, ela tem causado crescente interesse 
entre os educadores. Talvez isso se deva à clareza e ao notável vigor com que 
Arendt trata de temas fundamentais para os educadores, tais como autoridade, 
tradição, legado cultural e do significado de público e privado. Uma obra 
fundamental e surpreendente, dividida em seis partes: Biografia, Legado 
Cultural, Senso Comum, Tradição, Autoridade e Público e Privado.

José Sérgio Fonseca de Carvalho

Sinopse

Sinopse

Sinopse
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Coleção Grandes Educadores
Duração: 40 min.
Cód.: 7891210007957

Ao lado de Freud e Piaget, Skinner foi um dos três pensadores mais citados do 
século XX. Notabilizou-se como pesquisador original e influenciou profundamente 
a psicologia norte-americana e mundial a partir da década de 50. Em relação 
à educação, Skinner pregou a eficiência do reforço positivo, sendo contrário a 
punições e esquemas repressivos. Foi autor de trabalhos nos quais defende o uso 
de procedimentos eficazes para o manejo do comportamento com o intuito de 
melhorar a sociedade e tornar o homem mais feliz.

Maria Martha Costa Hübner

B. F. Skinner 

Coleção Paulo Freire
Duração: 40 min.
Cód.: 7891210008817

A importância do diálogo e a necessidade de levar em conta os interesses e 
pressupostos do educando são ideias quase consensuais entre os educadores 
atualmente. Mas não eram antes de Paulo Freire. Aliando uma sofisticada 
elaboração intelectual com um olhar corajoso e a enorme capacidade de 
comunicação, Paulo Freire influenciou e influencia educadores de todo o 
mundo. Sua vida e obra se confundem. Seu pensamento é fruto daquilo que 
vivenciou. Neste DVD, o espectador entenderá que a educação deve partir 
da vida e servir à vida.

Vera Barreto

Biografia 

Coleção Emilia Ferreiro
Duração: 38 min.
Cód.: 7891210009029

As pesquisas que geraram a psicogênese da língua escrita, de Emilia 
Ferreiro, tiveram grande repercussão entre educadores em diversos países, 
até mesmo no Brasil. Por que isso aconteceu? Por que de forma tão rápida? 
Fundamentalmente, o que a obra de Emilia Ferreiro traz é uma descrição de 
como a criança transforma a língua escrita em objeto de conhecimento. Saber 
isso pode ser a chave para importantes mudanças nas práticas pedagógicas e 
ter influência decisiva no combate ao fracasso escolar. Alguns conteúdos deste 
programa: “Biografia de Emilia Ferreiro” e “A psicogênese da língua escrita: 
significado, criação e influência”.

Telma Weisz

Biografia e contexto 

Catálogo de Vídeo
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Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 33 min.
Cód.: 7891210010971

Bourdieu

Avulso
Duração: 58 min.
Cód.: 7891210008145

Dá para imaginar a vida sem música? Música é coisa de todo mundo, de 
todos os tempos, de todas as culturas. Nossa vida de fé, nossa vida cristã, 
não poderia ser diferente. Uma celebração litúrgica sem música tem pouca 
graça. Não é à toa que a Sagrada Escritura, os “Pais e Mães” da Igreja e 
os documentos oficiais sobre liturgia insistem na importância do canto e 
da música. Mas não se trata de qualquer uma. Alguns tópicos deste DVD, 
apresentado em três blocos: “Quem canta na liturgia?”, “O que cantar na 
liturgia?” e “Um canto para cada tempo litúrgico”.

Cireneu Kuhn

Canto e música na liturgia

Coleção Grandes Educadores
Duração: 35 min.
Cód.: 7891210007940

Ana Gracinda Queluz Garcia

Formado em História e Psicologia, aplicou à educação princípios da Psicologia 
Clínica, área em que atuou por mais de 30 anos. Na Educação, Rogers valoriza 
técnicas de intervenção facilitadora e considera fundamentais atitudes como a 
de uma escuta sensível e congruência por parte dos educadores, para que possam 
ajudar na evolução de um ser humano, que é essencialmente bom e ávido por 
conhecimento. Suas ideias tornaram-se mais conhecidas no Brasil nos anos 70, 
época em que Rogers dirige sua atenção de maneira prioritária à educação, 
propondo uma pedagogia que valoriza a experiência e é centrada no aluno.

Carl Rogers 

Catálogo de Vídeo

No campo da educação, a contribuição de Bourdieu é profunda e perturbadora. 
Para este autor francês, o sucesso escolar está associado a uma disposição 
para o conhecimento, está intimamente relacionado ao capital cultural que as 
crianças trazem de suas casas para a escola. Para ele, o papel da escola tem 
sido muito mais de reprodução das diferenças sociais do que de transformação 
dessa realidade. As análises de sua obra nos permitem perguntar: Por que os 
currículos escolares são formados por esses conhecimentos e não por outros? Por 
que nem todas as crianças conseguem se apropriar disso? Por que os professores 
não conseguem mudar essa realidade? Ao morrer, em 2002, aos 71 anos, 
Bourdieu era provavelmente o mais lido e citado sociólogo em todo o mundo.

Rosário Genta Lugli
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Avulso
Duração: 100 min.
Cód.: 7891210007636

Bem-vindos à casa de Wimzie — uma creche como nenhuma outra. Wimzie, a 
estrela da série, tem cinco anos e vive com seu irmão, o bebê Bo, seus pais e 
sua avó Iaia, de 150 anos. Iaia tem uma creche para as crianças da vizinhança 
e todos os dias recebe Horácio, Jonas e sua pequena irmã Lulu. Juntos, eles 
aprendem sobre a vida e que cada coisa leva seu tempo para acontecer. 
Divertem-se, brincam e cantam. Os quatro episódios do filme ensinam as 
crianças a se relacionar consigo mesmas, com sua família, amigos e o mundo 
que as cerca, de modo seguro e criativo.

VV.AA.

A casa de Wimzie 

Coleção Grandes Educadores
Duração: 43 min.
Cód.: 7891210007896

Célestin Freinet foi um dos maiores educadores do século XX. Pedagogo 
humanista, autodidata, político e sindical, sintetizou em sua obra as aquisições 
da Psicologia e da Pedagogia, tornando-as aplicáveis às práticas cotidianas em 
classe. A “Pedagogia Freinet” é um conjunto original de propostas teóricas, 
instrumentos e técnicas assentadas em alguns princípios e eixos pedagógicos: 
cooperação, livre expressão, responsabilidade, solidariedade, comunicação 
e documentação. Freinet, por meio de seu método natural de aprendizagem, 
deixa um importante legado para a formação de seres íntegros, sociais e 
políticos, capazes de trilhar seus destinos na construção de uma sociedade 
democrática e pacífica.

Rosa Maria Whitaker Sampaio

Célestin Freinet

Catálogo de Vídeo

Coleção Pluralidade Cultural
Duração: 51 min.
Cód.: 7891210009128

O ser humano traz em si uma tendência a se juntar, a defender-se por 
associação em tribos ou grupos que expressem interesses comuns. Mas a história 
está repleta de exemplos do perigo do desvirtuamento dessa tendência. Neste 
DVD, Rafael dos Santos, um dos maiores especialistas em Pluralidade Cultural 
no país, discute como um outro tipo de colonização continua a acontecer por 
meio da produção de um acervo cultural e de saberes intimamente ligados a 
projetos de poder. Trata ainda da questão da indústria cultural, do mercado e 
do consumo e de mecanismos de resistência possíveis no espaço escolar. 

Rafael dos Santos

Colonialidade de saber e de poder (vol. 2)

Sinopse
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Coleção Grandes Educadores
Duração: 24 min.
Cód.: 7891210010896

Religioso cristão, Jan Amos Komenský (em latim, Comenius; em português, 
Comênio) foi um professor, cientista e escritor tcheco e é conhecido como o 
pai da didática moderna. Em a Didática Magna, sua obra mais importante, o 
modelo da nova didática é a natureza, ou seja, está fora dos muros da escola. 
Para Comênio, o bom professor lê a vida externa e a leva para a sala de aula, 
acreditando que os conhecimentos científicos deveriam ser transmitidos 
aos alunos não pela imposição, mas com satisfação e alegria. No DVD, a 
apresentação de toda a sua teoria é feita pelo professor João Luiz Gasparin, 
mestre em Educação pela PUC-RS e doutor pela PUC-SP.

João Luiz Gasparin

Comênio

Sinopse

Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 21 min.
Cód.: 7891210010827

O francês Auguste Comte foi um dos filósofos que marcou mais profundamente 
a cultura brasileira. É dele o lema estampado em nossa bandeira: “Ordem 
e Progresso”. O positivismo, como será chamada a filosofia de Comte, 
desenvolveu-se em dois ramos: o epistemológico, que defende o método 
científico, e o teológico, ideologicamente tradicional e conservador. Mais 
do que uma introdução à ciência, ele pensa a educação como iniciação ao 
procedimento técnico. Essa visão pragmática e tecnicista marca a escola até 
os dias de hoje.

Antonio Joaquim Severino

Comte

Catálogo de Vídeo

Sinopse

Coleção Conflitos na Escola 
Duração: 31 min.
Cód.: 7891210009449

Em geral, os professores se sentem muito inseguros quando têm de lidar 
com conflitos porque compreendem tais indisposições como algo antinatural, 
atípico das relações humanas. Assim, procuram realizar intervenções que visam 
contê-los, resolvendo-os rapidamente, e utilizam procedimentos para tentar 
evitar que novos problemas ocorram. A pedagoga Telma Vinha mostra que os 
conflitos podem ser vistos como verdadeiras oportunidades de aprendizagem, 
além de falar sobre transferências (ou “terceirização”) do conflito, punições, 
recompensas e do tipo de pessoa que estamos formando ao tentar fazer “vistas 
grossas” para embates dessa ordem.

Telma Vinha 

Conflitos = Aprendizagem
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Coleção Sociologia no Ensino Médio
Duração: 50 min.
Cód.: 7891210008855

A presença da disciplina de Sociologia no Ensino Médio do Brasil se caracteriza 
pela intermitência. Ora por motivos políticos, ora pela tentativa de integrá-
-la nos conteúdos de outras disciplinas. O que fica claro atualmente é 
que ela desempenha um papel educativo singular. E agora, instaurada sua 
obrigatoriedade, apresenta-se um enorme desafio aos educadores em torno dos 
fundamentos, da forma e dos conteúdos a serem trabalhados. Este programa 
procura esclarecer a necessidade da inserção dessa disciplina no cotidiano dos 
jovens e os princípios gerais que a norteiam.

Amaury Cesar Moraes e Nelson Tomazi

Contexto e princípios gerais (vol. 1)

Sinopse

Avulso 
Duração: 27 min.
Cód.: 7891210006875

Em forma de videoclipe, este DVD apresenta músicas de nossa terra que narram 
a história bíblica desde o Gênesis, passando brevemente pelo pecado e a saída 
de Adão e Eva do paraíso, até o dilúvio. O material associa histórias a serem 
contadas às crianças e dá sugestões de trabalhos diversos com elas utilizando a 
tecnologia do Grupo OPA (Oração Pela Arte). A ideia é a de que assistir ao DVD 
seja apenas a primeira etapa de aulas de catequese ainda mais participativas.

Padre Irala, sj e Grupo OPA

Da criação ao dilúvio

Catálogo de Vídeo

Coleção Grandes Educadores
Duração: 31 min.
Cód.: 7891210010841

Gisele Jacon de Araujo Moreira 

Antropólogo e educador, Darcy Ribeiro foi um dos intelectuais mais importantes 
do país. Distinguiu-se por elaborar uma teoria explicativa da formação do 
povo brasileiro e pela singular capacidade de conjugar ideias e ações. Atuou 
como senador da República, ministro da Educação e vice-governador. Enquanto 
político, ousou apostar na transformação e na construção de uma sociedade 
mais justa. DVD realizado com o apoio da Fundação Darcy Ribeiro e apresentado 
pela antropóloga Gisele Jacon de Araujo Moreira, que foi assessora técnica de 
Darcy entre 1991 e 1997 no Senado Federal, tendo colaborado com o autor na 
elaboração dos livros A fundação do Brasil (1992), O povo brasileiro (1995) e 
Diários índios (1996), entre outros.

Darcy Ribeiro

Sinopse
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Coleção Educação Sexual 
Duração: 45 min.
Cód.: 7891210010339

César Nunes

César Nunes é doutor do Departamento de Filosofia e História da Educação da 
Faculdade de Educação da Unicamp e trabalhou na implantação da Educação 
Sexual nas escolas públicas nas décadas de 1980 e 1990. Graças a toda essa 
experiência que este DVD e a coleção da qual faz parte puderam nascer. 
Neste vídeo, Nunes reflete sobre o período no qual as crianças começam a se 
desligar fisicamente da mãe, reforçam seu egocentrismo e passam a participar 
do “mundo social”. É a época da identificação com os papéis sociais de pais e 
mães, a entrada no mundo escolar e o início da puberdade.

De 5 a 9 anos

Sinopse

Coleção Educação Sexual
Duração: 52 min.
Cód.: 7891210010346

César Nunes é doutor do Departamento de Filosofia e História da Educação da 
Faculdade de Educação da Unicamp e trabalhou na implantação da Educação 
Sexual nas escolas públicas nas décadas de 1980 e 1990. Graças a toda essa 
experiência que este DVD e a coleção da qual faz parte puderam nascer. O 
programa em questão expõe o quão delicada é a faixa etária dos 10 aos 14 
anos, fase de profundas mudanças, conflitos e contradições. A presença e a 
intervenção adequadas dos educadores é fundamental para que os jovens 
tenham uma educação sexual emancipatória em todas as suas dimensões: 
afetiva, psíquica, biológica e moral.

César Nunes

De 10 a 14 anos

Catálogo de Vídeo

Sinopse

Deleuze

Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 46 min.
Cód.: 7891210010957

Deleuze foi um filósofo e professor francês que nunca escreveu sobre educação. Por 
que, então, um programa sobre Deleuze e a Educação? Porque talvez precisemos do 
inusitado, do diferente, do inconformismo. Atributos que não faltam à vasta produção 
desse pensador. Graduado em filosofia na Sorbonne, Gilles Deleuze foi professor 
secundário de filosofia, pesquisador, professor universitário. O vigor e o inusitado, o 
inspirador e a consistência que marcaram seu pensamento justificam o deslocamento 
da obra de Deleuze para o campo da Educação. Este DVD, além de ser apresentado 
por dois renomados professores e pesquisadores universitários, também conta com 
as participações especiais de Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Gregory Flaxman, 
Jorge Luiz Rocha de Vasconcellos e Luiz Benedicto Lacerda Orlandi.

Sílvio Gallo e Renata Lima Aspis
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Coleção Filósofos
e a Educação 
Duração: 23 min.
Cód.: 7891210009326

René Descartes introduz as bases da ciência e da filosofia modernas, bem 
como lança as referências de uma nova educação, alicerçada no conhecimento 
objetivo da realidade. Trata-se do conhecimento científico, metódico e 
criticamente estabelecido, mediante o qual se conhece também o modo de agir, 
o caminho adequado da ação. Um dos pontos altos do programa é a explicação 
de O Discurso do Método, tratado em que ele lança as bases da investigação e 
das condições que permitem a postura do cientista para estudar os fenômenos 
da materialidade e expressá-los por uma linguagem matemática.

Antonio Joaquim Severino 

Descartes

Sinopse

Coleção Emilia Ferreiro
Duração: 98 min.
Cód.: 7891210009043

Uma amostra do vigor das descobertas de Emilia Ferreiro é que elas, além 
de reorientar práticas pedagógicas, estão na base de uma série de trabalhos 
científicos em diversos países. São teses de mestrado e de doutorado, 
muitas delas elaboradas a partir da análise de práticas de sala de aula, que 
revigoraram e aprofundaram os avanços que a psicogênese da língua escrita 
causou nas décadas seguintes de sua publicação, em 1979. Neste DVD, algumas 
pesquisadoras falam de seus trabalhos atuais, de experiências em sala de aula 
e da influência de Emilia Ferreiro em suas atividades.

Telma Weisz

Desdobramentos da psicogênese
da língua escrita

Catálogo de Vídeo

Sinopse

Coleção Minicurso de Teologia
Duração: 33 min.
Cód.: 7891210010742

A teologia é a reflexão e o discurso sobre a realidade primeira a que 
denominamos Deus. A partir de Deus e em vista d’Ele todas as coisas se 
iluminam, pois Deus é reconhecido como princípio de tudo e da própria história. 
Na tradição bíblica Deus é o Criador. Jesus o chama de Pai, numa intimidade 
única, num só e mesmo Espírito: Pai, Filho e Espírito Santo vivem eternamente 
e a tudo comunicam vida, sabedoria e amor. O conteúdo deste programa, 
ministrado pelo renomado professor Catão, analisa a teologia cristã, a Trindade, 
a vida em Deus e revela ao telespectador Sua importância para a humanidade.

Francisco Augusto Carmil Catão 

Deus (vol. 1)
Mistério de sabedoria e de amor
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Coleção Desvelando os Enigmas da Bíblia
Duração: 48 min.
Cód.: 7891210010568

Os dez mandamentos (Ex 20,1-17 e Dt 5,6-21) são leis que defendem a vida: 
“Não matarás”. Ao redor desta lei, encontramos outras que tratam de combater 
os abusos de poder e o uso da religião, por isso a proibição de se ter outros 
deuses e a condenação à cobiça. Leis que condenam as práticas fraudulentas no 
tribunal e a exploração do trabalho ao ordenar que se deve guardar o sábado; 
leis que defendem as relações entre pais e filhos e entre homem e mulher e 
outras mais. O professor universitário Rafael Rodrigues Silva desvela para o 
espectador este brilhante enigma da Bíblia: os dez mandamentos.

Rafael Rodrigues Silva (org.)

Os dez mandamentos

Sinopse

Coleção Pluralidade Cultural 
Duração: 39 min.
Cód.: 7891210009111

Neste programa, Rafael dos Santos discute a herança de modelos culturais e dos 
valores neles contidos e a necessidade de semear um novo olhar para a questão 
da pluralidade, mais complexo, ético e que entenda o exercício das diferenças, 
da convivência como princípio fundamental de sobrevivência do ser humano. 
Rafael indica a escola como um fórum privilegiado de vivências e, portanto, 
de transformação dos que nela convivem. “Pluralidade como princípio de 
sustentabilidade” e “Pluralidade e democracia na escola” são alguns dos tópicos 
tratados pelo autor.

Rafael dos Santos

Diversidade e condição humana (vol. 1)

Catálogo de Vídeo

Sinopse

Avulso
Duração: 100 min.
Cód.: 7891210007650

Conheça Polly, o bebê Artur e os gêmeos Henry e Alice, que vivem numa grande 
e bagunçada casa de dois andares, um verdadeiro mundo de diversão. Com 
tantos ursos sob o mesmo teto é difícil dizer o que pode acontecer. Mas uma 
coisa é certa: na rua Teodoro, nº 49, as mais simples tarefas conduzem às mais 
divertidas travessuras. Quer estejam indo a um piquenique no campo, quer 
preparando uma festa surpresa, estes ursinhos estão sempre envolvidos com os 
mais inesperados apuros, como no dia em que Henry se perde ao procurar sua 
pipa na floresta.

James Lewis, Lars Nielson, Peter Ellmore e Steven Riley

Duas famílias de ursinhos
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Coleção Grandes Educadores
Duração: 55 min.
Cód.: 7891210007902

Edgar Morin, um dos maiores intelectuais da atualidade, é um crítico da 
fragmentação do conhecimento. Propõe o desenvolvimento do pensamento 
complexo e sua reforma por meio do ensino transdisciplinar, capaz de formar 
cidadãos planetários, solidários e éticos, aptos a enfrentar os desafios dos 
tempos atuais. Este vídeo apresenta os principais conceitos presentes no 
pensamento de Morin. Segundo Edgard de Assis Carvalho, “a educação do 
futuro exige um esforço transdisciplinar que seja capaz de rejuntar ciências e 
humanidades (...). Precisamos enfrentar os paradoxos que o desenvolvimento 
tecnoeconômico trouxe consigo, globalizando de um lado e excluindo do outro”.

Edgard de Assis Carvalho 

Edgar Morin

Coleção Paulo Freire
Duração: 55 min.
Cód.: 7891210008824

Paulo Freire mostrou não somente a importância do diálogo e de se levar em 
conta a vida e os interesses dos educandos, mas foi além. Ele revelou como 
fazer isso ao ter a rara capacidade de traduzir o valor desse gesto de modo a 
parecer tão simples algo que é profundo e transformador: a educação. Neste 
DVD são discutidos assuntos de extrema urgência para uma melhor compreensão 
do que é de fato educar. “Alfabetização — Método ou metodologia” e
“A Educação é um ato político” estão entre os tópicos abordados por Vera 
Barreto, licenciada em Pedagogia pela USP.

Vera Barreto

Educação

Catálogo de Vídeo

Édouard Claparède

Sinopse

Coleção Grandes Educadores 
Duração: 30 min.
Cód.: 7891210006875

Claparède viveu em um mundo atormentado por guerras e viu na transformação 
da escola um importante passo em sua luta pela paz mundial. Acreditava que 
o autoritário ambiente escolar era o grande responsável pela formação de 
indivíduos autoritários. Defendia que a escola deveria ser mais democrática 
e valorizar mais a criança. As ideias de Claparède sobre a inteligência foram 
revolucionárias. Acreditava que ela estava relacionada à capacidade de se 
adaptar a novas situações, algo muito diferente da noção de inteligência 
dominante na época, relacionada à quantidade de informações que o indivíduo 
conseguia armazenar. Claparède lançou as bases para inúmeros psicólogos e 
educadores. Entre eles estão Vygotsky e Piaget.

Alessandra Arce
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Coleção Grandes Educadores
Duração: 53 min.
Cód.: 7891210008015

Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo foram os grandes 
precursores dos movimentos da Escola Nova no Brasil e estiveram à frente das 
principais reformas educacionais do país. Quer mediante suas apresentações em 
Psicologia, Pedagogia, Sociologia e Filosofia, quer pela participação direta nas 
políticas públicas (incluindo aí a criação do MEC, universidades, Institutos de 
Educação e a Capes), os três “cardeais” da educação brasileira transformaram 
e consolidaram o sistema educacional brasileiro.

Diana Gonçalves Vidal

Educadores brasileiros
Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo 

Coleção Educação pela Pesquisa
Duração: 40 min.
Cód.: 7891210009340

Neste programa, o autor enfatiza a necessidade de inserir a pesquisa 
como prática cotidiana de professores e alunos. Discute os princípios que 
caracterizam a verdadeira pesquisa bem como os que norteiam a atuação 
do professor. Finalmente apresenta, passo a passo, as principais ações que 
estimulam a tarefa de pesquisa dos alunos. O espectador entenderá que ela 
pode ser vista tanto como princípio científico quanto educativo e terá acesso 
aos principais passos que a estimulam.

Pedro Demo

Educar pela pesquisa

Coleção Filosofia no Ensino Médio
Duração: 45 min.
Cód.: 7891210008497

Ao tornar obrigatória a inclusão da Filosofia no currículo do Ensino Médio, o MEC 
reconhece uma necessidade que era praticamente considerada por todos os 
educadores. Este programa apresenta, de forma clara e detalhada, as principais 
diretrizes de um possível ensino de Filosofia aos jovens do Ensino Médio 
brasileiro hoje segundo a concepção dos autores, os professores universitários 
Sílvio Gallo e Celso Favaretto e a professora na rede particular de ensino
em São Paulo Renata Aspis.

Sílvio Gallo, Celso F. Favaretto e Renata Lima Aspis

Elementos didáticos para a experiência 
filosófica (vol. 2)

Catálogo de Vídeo
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Coleção Grandes Educadores
Duração: 43 min.
Cód.: 7891210010889

A psicogênese da língua escrita, de Emilia Ferreiro, causou uma verdadeira e 
profunda revolução no modo como compreendemos o processo de alfabetização. 
Suas repercussões no mundo todo e particularmente no Brasil reorientaram as 
discussões sobre um dos mais graves problemas nacionais: o fracasso escolar. 
Se antes de Emilia Ferreiro debatia-se sobre como ensinar, a partir de sua obra 
começamos a refletir sobre como se aprende. Sua vasta produção faz com que 
educadores tenham elementos fundamentais para que possam repensar suas 
práticas e, assim, tentar transformar a educação.

Telma Weisz

Emilia Ferreiro

Coleção Pluralidade Cultural
Duração: 42 min.
Cód.: 7891210009142

Rafael dos Santos explora as questões da pluralidade e as possibilidades do 
trabalho na escola, que podem permear um conjunto de vivências e projetos, 
inserindo-se nas várias disciplinas e em seus conteúdos específicos. Para ilustrar 
as colocações, ele fala sobre os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e 
temas transversais, a tolerância e interculturalidade nas diversas disciplinas 
escolares, o ensino de ciências e a diversidade, o ensino de idiomas e muitos 
outros assuntos acerca da pluralidade no ambiente escolar.

Rafael dos Santos

A escola (vol. 4)

Coleção Minicurso de Teologia
Duração: 32 min.
Cód.: 7891210010773

Francisco Augusto Carmil Catão

O Espírito Santo, apesar de ser representado na literatura por variados símbolos 
— água, óleo, fogo, ave —, não possui fisionomia, perfil. Sabemos, entretanto, 
que ele é o vínculo, o elo entre a comunhão do Pai com o Filho desde toda a 
eternidade. Amor em que o Pai e o Filho se dão reciprocamente (consubstancial 
ao Pai e ao Filho, como afirma o símbolo noceno-constantinopolitano), que 
sustenta todas as coisas e pelo qual nos foi dado participar da vida divina. No 
quarto DVD da série Minicurso de Teologia, professor Catão explica em oito 
momentos como se dá a frutífera relação trina entre Pai, Filho e Espírito Santo.

O Espírito (vol. 4)
Senhor e fonte de vida

Catálogo de Vídeo
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Coleção Desvelando os Enigmas da Bíblia
Duração: 47 min.
Cód.: 7891210010544

A história de hebreus e hebreias em servidão no Egito é escrita num livro que 
tem dois objetivos: fazer memória dos nomes de mulheres e homens que 
resistiram aos propósitos do faraó do Egito e narrar a ação de Deus para libertar 
o povo do Egito. O Êxodo é o livro dos nomes e o livro dos sinais da presença 
de Deus junto do povo, começando pela memória das parteiras, o nascimento 
de Moisés, até a grande derrocada do faraó. O DVD é um convite para o 
telespectador desvelar mais um enigma da Bíblia: o livro do Êxodo. 

Rafael Rodrigues Silva (org.)

Êxodo

Coleção Filosofia no Ensino Médio 
Duração: 38 min.
Cód.: 7891210008480

Ao tornar obrigatória a inclusão da Filosofia no currículo do Ensino Médio, 
o MEC reconhece uma necessidade que era praticamente considerada por 
todos os educadores. Levantando algumas hipóteses do que poderia ser o 
ensino de Filosofia para jovens, este primeiro programa leva o telespectador a 
acompanhar uma reflexão no que poderíamos chamar de Filosofia no ensino de 
Filosofia. As expectativas sobre a disciplina e o porquê de lecioná-la são apenas 
algumas das questões levantadas nos debates empreendidos no vídeo.

Sílvio Gallo, Celso F. Favaretto e Renata Lima Aspis

Experiência filosófica (vol. 1)

Coleção Educação Física na Escola
Duração: 50 min.
Cód.: 7891210010308

A educação física escolar expressou ao longo do tempo diversas formas e 
práticas referentes a variadas épocas, culturas, formas de olhar o homem 
e o mundo, conceitos sobre o corpo. Como elementos comuns, consolidou a 
separação entre corpo e mente/cérebro e a clara distinção entre o conhecer 
e o fazer. No DVD, os autores discutem a questão de um conhecer que só é 
aprendido pelo fazer e apontam caminhos para o debate sobre as finalidades e 
possibilidades de uma educação física escolar. 

Edison de Jesus Manoel, José Elias de Proença e Osvaldo Luiz Ferraz

Finalidades e possibilidades

Catálogo de Vídeo



Sinopse

Sinopse
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Coleção Conflitos na Escola
Duração: 30 min.
Cód.: 7891210009432

À noite, em uma rua deserta, batemos nosso carro em um veículo estacionado. 
O que fazer? Deixar um bilhete assumindo a responsabilidade e nos 
prontificando a pagar pelo prejuízo ou ir embora, torcendo para que ninguém 
nos tenha visto? A partir de situações cotidianas como essa, vividas nas ruas, em 
casa e, principalmente, nas escolas, a pedagoga Telma Vinha trata de diversos 
aspectos de uma educação que visa a formação de valores e, mais do que isso, 
a formação da autonomia.

Telma Vinha

Formação de valores

Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 53 min.
Cód.: 7891210010940

Foucault

Coleção Grandes Educadores
Duração: 44 min.
Cód.: 7891210010902

Friedrich Froebel

Friedrich Froebel é conhecido como o criador dos jardins de infância. Mas 
poucos percebem que seus conceitos e práticas criados no século XIX embasam 
grande parte do cotidiano e das atividades das escolas de educação infantil 
hoje, como os trabalhos manuais (alinhavo, desenho, modelagem, pintura), 
a música na hora do lanche e a presença das formas geométricas. Neste 
programa, Alessandra Arce, aborda a influência do contexto histórico sobre 
os conceitos desse pensador e explica a fundamental contribuição contida no 
legado pedagógico do educador prussiano, construtor da psicologia da infância.

Alessandra Arce

Sinopse

Catálogo de Vídeo

Sinopse
Michel Foucault, uma figura muito produtiva, polêmica e complexa, foi um filósofo 
mundialmente conhecido, com grande presença nos meios de comunicação. Com 
o falecimento de Sartre, em 1980, Foucault tornou-se o mais famoso intelectual 
francês. De sua vasta produção, podemos deslocar muitos conceitos e ideias para o 
campo da educação, especialmente seus textos sobre o saber e o poder. Foucault 
nos legou uma obra vigorosa e provocadora, fundamental àqueles que lidam com a 
educação. O DVD é dividido em oito momentos (Biografia, Três Fases de Foucault, 
Morte do Sujeito, Saber, Ética: Cuidado de Si, Educação, Disciplinarização e 
Biopoder) e conta com as participações especiais de Alfredo José da Veiga-Neto, 
Guilherme Castelo Branco e Walter Omar Kohan.

Sílvio Gallo e Renata Lima Aspis
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Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 22 min.
Cód.: 7891210009180

Segundo Antonio demúsica
e vídeocatálogo, a educação tem participação fundamental na elaboração, 
sistematização e irradiação da concepção de mundo que estabelece a ordem 
social tal como ela é, pois prepara os intelectuais, que são os agentes dos 
aparelhos de hegemonia. Com base nesse raciocínio, o professor Antonio 
Joaquim Severino discorre sobre o lugar da Filosofia na existência dos homens 
e como todos eles são seres filosóficos. Frisa também a necessidade de a 
educação ser vista como força de transformação social.

Antonio Joaquim Severino

Gramsci

Coleção Educação Ambiental na Escola
Duração: 75 min.
Cód.: 7891210008794

Um mundo em rápida degradação ambiental revela uma forma desarmônica 
de viver, com padrões de produção e consumo insustentáveis, expressos em 
algumas ações cotidianas que muitas vezes amparam-se em uma falta de 
consciência ou são influenciadas por poderosos e organizados interesses. 
A educação ambiental é uma postura ética face a toda essa problemática, 
preocupada com valores, bons exemplos, permanente conscientização 
e coerência. E para que eles surtam efeito, é necessário esclarecer que 
informação e conhecimento não são neutros. Neste programa, especialistas 
renomados abordam algumas das grandes questões ambientais da atualidade, 
como globalização, cultura e biodiversidade.

Silvia Pompéia e Sonia Muhringer
Sinopse

Grandes temas

Catálogo de Vídeo

Coleção Habermas
Cód.: 7891210011305

A educação no pensamento habermasiano merece especial relevo. Trata-se de 
uma educação esclarecida partindo-se de uma concepção kantiana de educação 
aufklarung. Neste âmbito de compreensão, o paradigma habermasiano da 
intersubjetividade desmonta uma perspectiva educativa centrada na educação 
enquanto instrução e parte para uma concepção de educação centrada na 
formação bildung, em que a construção dos saberes, dos processos pedagógicos 
e do institucional-administrativo é relida a partir do paradigma intersubjetivo, 
numa análise mais dialética e discursiva da educação.

Anderson de Alencar Menezes
Sinopse

Habermas e a educação (vol. 3)
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Jurgen Habermas é herdeiro e renovador da chamada Escola de Frankfurt, 
escola de teoria social interdisciplinar neo-marxista. Herdeiro no que toca à 
questão da teoria crítica enquanto houver uma teoria que mescla freudismo, 
hegelianismo e marxismo, e renovador em substituição à razão instrumental. 
O seu referencial é que ele postula uma razão comunicativa e uma ética 
discursiva. O conteúdo deste DVD divide-se em seis momentos: Habermas e a 
Teoria Crítica, Habermas e o Pensamento Democrático e Habermas e a Questão 
do Direito Procedimental estão entre eles.

Anderson de Alencar Menezes
Sinopse

Habermas e a Escola de Frankfurt (vol. 4)

Coleção Habermas
Cód.: 7891210011312

Coleção Habermas
Cód.: 7891210011282

A religião, no pensamento habermasiano, ocupa um nicho, um lócus originário 
para a revitalização do sentido da existência humana, ao lado da cultura, da 
arte e da política. Neste sentido, a religião tem um papel fundamental no 
âmbito da racionalidade comunicativa, que é o de potencializar o discurso 
intercultural e inter-religioso, possibilitando a sedimentação da tolerância 
religiosa e o respeito às minorias étnico-culturais em oposição a uma 
racionalidade técnico-científica que promove a xenofobia e o etnocentrismo. 
Este programa está disposto em sete partes. Destaque para a última, que indica 
obras complementares ao conteúdo assistido.

Anderson de Alencar Menezes
Sinopse

Habermas e a religião (vol. 1)

Coleção Habermas
Cód.: 7891210011299

O diálogo entre o filósofo Jungen Habermas e o teólogo Joseph Ratzinger 
se configura como uma possibilidade do diálogo entre razão e fé, filosofia e 
teologia. Os temas enfrentados foram o fanatismo religioso, as formas de 
governo e os diálogos intercultural, inter-religioso e ecumênico, os quais foram 
dados como caminhos para a construção de um Estado Democrático de Direito. 
Neste Estado, a liberdade religiosa e humana são profundamente reconhecidas 
nas sociedades contemporâneas. Toda a riqueza das discussões é apresentada 
pelo professor Anderson de Alencar Menezes, licenciado em Filosofia e bacharel 
em Teologia.

Anderson de Alencar Menezes
Sinopse

Habermas e Ratzinger (vol. 2)
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Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 25 min.
Cód.: 7891210010810

Hegel é um dos pensadores mais importantes e complexos da Filosofia ocidental. 
Além de produtivo e revolucionário, ele foi professor e reitor de universidades. 
Embora nunca tenha escrito uma obra sobre educação, formulou, em discursos 
que fazia ao final dos anos letivos, algumas propostas educacionais em campos 
como currículo e metodologia, destacando sempre o papel do professor como 
exemplo e inspiração para o educando. No vídeo, Antonio Joaquim Severino 
assinala a dialética e os discursos sobre educação desse filósofo alemão.

Sinopse

Antonio Joaquim Severino

Hegel

Coleção Grandes Educadores
Duração: 43 min.
Cód.: 7891210007926

Uma das originalidades da teoria Wallon é sua tentativa de ver a criança de um 
modo integral. Ele busca compreender o desenvolvimento de forma integrada, 
levando em conta os domínios cognitivo, afetivo e motor e considerando 
que a escola é um lugar onde se educa, mas, principalmente, onde se deve 
estudar a personalidade da criança. A perspectiva teórica de Wallon traz ainda 
uma preocupação bastante atual: como construir uma educação para todos, 
independentemente da condição social, origem ou raça, e, ao mesmo tempo, 
uma educação para cada um, que contemple a complexidade do indivíduo em 
todas as suas dimensões?

Sinopse

Izabel Galvão 

Henri Wallon

Coleção Grandes Educadores
Duração: 36 min.
Cód.: 7891210010926

Helena Antipoff teve contato direto com os principais centros de pesquisa e 
prática pedagógica da Europa no início do século XX. Fez estágio no Laboratório 
Binet-Simon, em Paris, foi assistente de Claparède em Genebra e participou 
das pesquisas iniciais da psicologia sócio-histórica soviética. No Brasil, aliando 
formação científica e preocupação com os excluídos, Helena vai ser responsável 
por importantes contribuições práticas na formação de professores, educação 
básica, educação de excepcionais e educação rural.

Regina Helena de Freitas Campos
Sinopse

Helena Antipoff
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A história das origens/As narrativas dos pais (vol. 1)

Roberto Di Diodato e Stefania Giuliani
Sinopse
A coleção O Caminho de Deus com a Humanidade é a mais recente e profunda 
pesquisa das páginas mais difíceis e menos conhecidas do Antigo Testamento. 
Seu objetivo é aproximar as pessoas da Palavra de Deus, para fazê-las descobrir 
seu fascínio eterno e misterioso. As imagens foram feitas nos lugares mais 
importantes e nos mais antigos e sugestivos sítios arqueológicos do antigo 
Oriente Próximo. O DVD é dividido em duas partes, as quais intitulam o vídeo, 
que apresentam ao telespectador considerações sobre a Criação, as duas 
narrativas do dilúvio e o significado da Torre de Babel, as origens de Abraão, o 
ritual e o sinal da circuncisão, o sacrifício de Isaac e demais abordagens.

Coleção O Caminho de Deus 
com a Humanidade
Duração: 120 min.
Cód.: 7891210008138

Esta história irresistível é destinada a ser um clássico do entretenimento 
familiar. A garotinha Tillie encontra a aventura de sua vida com ninguém menos 
do que Herman, um simpático dragão. Entre os criativos animadores do filme 
há muitos talentos, como os diretores de arte dos filmes Rei Leão, Hércules e 
Fantasia 2000, da Walt Disney. Diversão garantida para toda a família!

Mike Stribling

A história de Tillie e seu dragão 

Avulso
Duração: 50 min.
Cód.: 7891210007513

Catálogo de Vídeo

A história da filosofia e os textos 
na experiência filosófica (vol. 3)

Sílvio Gallo, Celso F. Favaretto e Renata Lima Aspis
Sinopse
Ao tornar obrigatória a inclusão da Filosofia no currículo do Ensino Médio, o 
MEC reconhece uma necessidade que era praticamente considerada por todos 
os educadores. Para tornar o ensino da disciplina eficaz e consistente, este 
programa fala da importância de se dar atenção às operações de pensamento 
necessárias ao fazer filosófico e ainda traz reflexões a respeito da utilização 
do texto filosófico em sala de aula e da avaliação no ensino de Filosofia. O 
vídeo também mostra depoimentos de alunos e os pontos de vista dos maiores 
especialistas do país na área.

Coleção Filosofia no Ensino Médio
Duração: 40 min.
Cód.: 7891210008503

Sinopse
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História e contexto

Sinopse

Sinopse

Silvia Pompéia e Sonia Muhringer

A educação ambiental — metodologia, práticas, conceitos, vivências — é um 
instrumento para a formação de um novo olhar, um novo pensar, novas soluções 
e uma melhor qualidade do viver. A história da educação ambiental se confunde 
com a do movimento ambientalista no Brasil e no mundo. Neste programa 
você vai conhecer a evolução dos conceitos, olhares e formas de atuação que 
nortearam a educação ambiental nas últimas décadas, desde a de 40 até a de 90.

Coleção Educação Ambiental na Escola
Duração: 36 min.
Cód.: 7891210008787

Howard Gardner

Kátia Cristina Stocco Smole

Howard Gardner, psicólogo e ph.D. da Universidade de Harvard, tornou-se 
mundialmente conhecido ao publicar sua Teoria das Inteligências Múltiplas, 
mostrando que a inteligência é composta de pelo menos oito competências: lógico-
-matemática, linguística, interpessoal, corporal, sinestésica, musical, espacial e 
naturalista. Essa teoria teve enorme receptividade entre educadores do mundo 
todo, pois traz uma nova forma de enxergar o aluno e tem profundas implicações 
nas práticas pedagógicas. Passados cerca de vinte anos de sua publicação, o 
que fica cada vez mais clara é a importância da contribuição de Gardner para o 
entendimento de como funciona nosso cérebro e do modo como aprendemos.

Coleção Grandes Educadores
Duração: 40 min.
Cód.: 7891210007919

Inspirações

Vera Barreto
Sinopse
Ao longo de sua vida, Paulo Freire surpreendeu a muitos por não ter uma 
visão nostálgica de suas primeiras e fundamentais descobertas. Não achava 
que deveria ser copiado, mas valorizava aqueles que, inspirando-se em 
seu pensamento, traziam novas visões e práticas educativas. E foi este o 
caso da Escola Amorim Lima, exemplo de promoção da convivência com 
responsabilidade pessoal e coletiva e de construção da autonomia moral e 
intelectual dos estudantes.

Coleção Paulo Freire
Duração: 62 min.
Cód.: 7891210008831

Sinopse
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Irmão sol, irmã lua
A emocionante história de São Francisco e Santa Clara

Franco Zeffirelli

A superprodução Irmão sol, irmã lua (Fratello sole, sorella luna) é apresentada 
pela primeira vez no Brasil na versão completa falada em italiano. Este 
inesquecível filme mostra a vida e os feitos de São Francisco de Assis 
(1182-1226) e Santa Clara (1194-1253). A direção é do consagrado cineasta 
italiano Franco Zeffirelli (de Romeu e Julieta), à frente de um ótimo elenco que 
traz grandes nomes do cinema mundial, como Alec Guinness (A ponte do Rio 
Kwai). Indicado ao Oscar de Melhor Direção de Arte, Irmão sol, irmã lua é um 
filme essencial na casa de todas as famílias cristãs.

Avulso
Duração: 122 min.
Cód.: 7891210006530

Biólogo de formação, psicólogo cognitivo, filósofo por afinidade, Piaget construiu 
uma obra longa, coerente e sistematizada. Os conceitos que cunhou marcaram 
o campo da Pedagogia a tal ponto que muitos o consideram, erroneamente, um 
educador. Para guiar o professor interessado em conhecer melhor o tema, este 
vídeo apresenta os principais conceitos piagetianos. Conforme o professor Yves 
de La Taille, “a teoria de Piaget é importante para todos os adultos que lidam 
com crianças, pois oferece instrumentos que ajudam a entender não apenas o 
desenvolvimento da inteligência, mas suas decorrências, como a formação do 
comportamento e da personalidade da criança”.

Yves de La Taille

Jean Piaget

Coleção Grandes Educadores
Duração: 60 min.
Cód.: 7891210007872

Catálogo de Vídeo

Coleção Emilia Ferreiro
Duração: 41 min.
Cód.: 7891210009036

Em uma entrevista a Telma Weisz, Emilia Ferreiro fala sobre a cultura escrita. Um 
material inédito, fundamental para os educadores que buscam compreender o 
processo de aprendizagem de leitura e escrita em toda a sua riqueza e complexi-
dade. No vídeo, a psicolinguista que dá nome à coleção fala sobre letramento e 
alfabetismo, história da cultura escrita, fracasso escolar, multiplicidade de textos e 
cartilha, código para a compreensão de textos, caligrafia, articulação entre leitura 
e escrita e a constituição de uma escrita oficial.

Telma Weisz

Introdução à cultura escrita

Sinopse

Sinopse

Sinopse
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Jesus (vol. 3)
Foco da espiritualidade cristã

Francisco Augusto Carmil Catão
Sinopse
“Jesus é nosso salvador porque nos amou. E nos amou ao ponto de entregar a 
sua vida pela nossa salvação, pois não há maior amor do que aquele de quem 
dá a vida pelos seus amigos. O gesto de Jesus é um gesto de amor e o amor é 
o gesto pelo qual nós conseguimos tudo o que há de melhor em nossa vida.” As 
palavras do professor Catão, presentes no terceiro volume da série Minicurso de 
Teologia, ilustram tanto a importância de Jesus na história da salvação quanto 
importantes passagens de Sua vida, como seu batismo feito por João, suas 
palavras e milagres, entre outras.

Coleção Minicurso de Teologia
Duração: 39 min.
Cód.: 7891210010766

Johann Heinrich Pestalozzi

Alessandra Arce

A escola idealizada por Pestalozzi deveria ser não só uma extensão do lar como 
inspirar-se no ambiente familiar, para oferecer uma atmosfera de segurança e 
afeto. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, o pensador suíço não 
concordava totalmente com o elogio da razão humana. Para ele, só o amor 
tinha força salvadora, capaz de levar o homem à plena realização moral — 
isto é, encontrar conscientemente, dentro de si, a essência divina que lhe dá 
liberdade. As ideias e práticas de Johann Heinrich Pestalozzi representam um 
legado fundamental para a compreensão da pedagogia atual.

Coleção Grandes Educadores
Duração: 41 min.
Cód.: 7891210010865

John Dewey 

Marcus Vinicius da Cunha

John Dewey foi um dos mais notáveis filósofos americanos da educação. 
A defesa de uma escola democrática e a valorização da experiência e do 
pensamento reflexivo foram suas marcas mais profundas. Dewey foi um dos 
expoentes do pragmatismo. Aos olhos dessa filosofia o pensamento e a ação 
formam um todo indivisível, e toda formulação teórica é uma hipótese ativa a 
ser demonstrada em situação prática de vida. Para o filósofo, devemos recusar 
verdades incontestáveis, dogmatismos e formulações inquestionáveis, 
e enfatizar a descoberta, o diálogo, a busca do consenso.

Coleção Grandes Educadores
Duração: 40 min.
Cód.: 7891210007933

Sinopse

Sinopse
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Em sua vida, Paulo Freire foi um exemplo de coerência e coragem. Mas também 
de excelente senso de humor e de uma vivacidade transbordante. Deixou uma 
obra profunda e densa para o futuro, legado valioso para os profissionais da 
educação. A valorização da cultura do outro, a visão humanista e a importância 
da conscientização, da democracia e do diálogo são alguns dos assuntos tratados 
neste DVD. 

Vera Barreto

Legado

Coleção Paulo Freire
Duração: 35 min.
Cód.: 7891210008848

Encontramos na Torá ou Pentateuco três códigos de leis: o Código da Aliança 
(Ex 19-24), o Código Deuteronômico (Dt 1-34) e o Código Levítico (Ex 25,1-Nm 
10,10). Em meio a estes códigos elaborados em momentos diferentes da história 
do povo de Israel, encontramos leis antiquíssimas que reportam às experiências 
e à organização dos clãs e das tribos. A busca de paz, justiça e saúde eram 
preocupações que fundavam as leis e proporcionavam a sobrevivência do povo. 
Leis que nasceram sem datas, mas que marcaram a história, fundamentam a 
justiça de hoje e ficarão para a eternidade. 

Rafael Rodrigues Silva (org.)

As leis

Coleção Desvelando os Enigmas da Bíblia
Duração: 45 min.
Cód.: 7891210010551

Catálogo de Vídeo

Immanuel Kant, um dos mais importantes filósofos da história, foi diretor de 
escola e professor. Ele representou o momento mais significativo da filosofia na 
Idade Moderna e ainda influencia profundamente os pensadores da atualidade. 
Para Kant, todos os investimentos pedagógicos devem ser na direção de promover 
a busca pela perfeição, que se dá pela plenitude da moralidade. Valorizava a 
ampliação do conhecimento, particularmente o científico, mas também da arte 
e da estética. Acreditava, enfim, que o sujeito deveria tornar-se cada vez mais 
moral, prudente, culto e emancipado. Com o vídeo o telespectador conhecerá as 
considerações desse expoente da filosofia contemporânea.

Antonio Joaquim Severino

Kant

Coleção Filósofos
e a Educação 
Duração: 28 min.
Cód.: 7891210009159

Sinopse

Sinopse

Sinopse
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Coleção Grandes Educadores
Duração: 45 min.
Cód.: 7891210007889

Lev Vygotsky se preocupa em entender o funcionamento psicológico do ser 
humano, integrando aspectos biológicos e culturais. Com relação à educação, 
sua teoria enfatiza o papel da aprendizagem no desenvolvimento humano, 
valorizando a escola, o professor e a intervenção pedagógica. Talvez por isso, 
suas ideias têm tido tanta repercussão entre os educadores do Ocidente, apesar 
de sua distância no tempo e espaço (viveu na antiga União Soviética e morreu 
há mais de 60 anos). A produção de Vygotsky foi vasta: escreveu cerca de 200 
trabalhos científicos que foram pontos de partida para inúmeros projetos de 
pesquisa posteriores.

Marta Kohl de Oliveira

Lev Vygotsky

John Locke faz parte do grupo de filósofos empiristas ingleses do século XVII. 
Defendiam que a construção do conhecimento passa necessariamente pela 
experiência e não é somente um acervo cultural herdado de geração em 
geração, nem apenas uma intuição intelectual, como imaginava Descartes. 
Locke acreditava que o desenvolvimento intelectual deve ser conseguido a 
partir do exercício do conhecimento científico e que o desenvolvimento moral 
deve buscar a consciência dos princípios básicos do liberalismo, ou seja, das 
condições de liberdade, de igualdade e de propriedade. Para este filósofo 
empirista, a educação deve promover um constante contato com o mundo 
natural e as realidades concretas da vida.

Antonio Joaquim Severino

Locke

Coleção Filósofos
e a Educação 
Duração: 22 min.
Cód.: 7891210010834

Desde os filósofos da Grécia antiga e da escolástica, acreditava-se que 
somente homens éticos poderiam gerar uma sociedade harmoniosa. Maquiavel 
promoveu uma importante ruptura com esse pensamento dominante, não 
vendo a necessidade de um comportamento moralmente correto para 
que haja boa convivência coletiva. Segundo o filósofo italiano, devem-se 
utilizar pragmaticamente os meios que forem precisos a fim de garantir o 
funcionamento da sociedade. E se olharmos somente o conteúdo teórico de sua 
filosofia política, é possível concluir que para ele um bom modelo de escola 
seria aquele que estivesse a serviço da formação de um comportamento cívico. 

Antonio Joaquim Severino

Maquiavel

Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 23 min.
Cód.: 7891210010803

Sinopse

Sinopse

Sinopse
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Maria Elizabeth Gastal Fassa

Maria Montessori foi um exemplo de um pensar e de um agir livres. Primeira 
mulher médica italiana, com profundas preocupações sociais, aliou o espírito 
científico à observação das crianças para contribuir com práticas e conceitos 
pedagógicos de importância fundamental. Neste programa, Maria Elizabeth 
Gastal Fassa, psicóloga, especialista em Psicopedagogia Piagetiana e uma das 
maiores especialistas do país em Montessori, aborda e explica o imenso legado 
deixado à educação pela educadora italiana.

Coleção Grandes Educadores
Duração: 40 min.
Cód.: 7891210010858

Maria Montessori

Marx

Antonio Joaquim Severino

O pensamento de Karl Marx exerce profunda influência nas mais diversas áreas 
da atuação humana: na filosofia, na economia, na sociologia e na educação. Sua 
filosofia é uma análise sobre a dimensão política da sociedade. Traz implícita 
uma proposta político-pedagógica que reconhece que o papel mais importante 
da educação não é o desenvolvimento individual, mas o colaborar para a 
transformação da sociedade em suas dimensões política e econômica.

Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 24 min.
Cód.: 7891210009333

Catálogo de Vídeo

Avulso
Duração: 91 min.
Cód.: 7891210006950

Marcelino pão e vinho

Ladislao Vajda

A Versátil Home Video apresenta, pela primeira vez no Brasil, a versão 
restaurada e remasterizada de Marcelino pão e vinho, um dos filmes mais 
populares da história do cinema. Emocione-se com a história de Marcelino, um 
órfão encontrado na porta de um mosteiro e criado por doze frades. Certo dia 
ele oferece, durante uma refeição, um pedaço de pão e um pouco de vinho a 
uma imagem de madeira de Jesus, que aceita a oferta e passa a conversar com 
o menino. É o início de uma grande amizade. Aplaudido no Festival de Cannes, 
onde recebeu Menção Honrosa, e vencedor do Urso de Prata no Festival de 
Berlim, Marcelino pão e vinho é um clássico inesquecível.

Sinopse

Sinopse

Sinopse



Sinopse

Sinopse

Sinopse

100

>>

100

Catálogo de Vídeo

Metodologia do conhecimento científico

Pedro Demo

Pedro Demo, no programa deste DVD, discute a natureza do discurso científico 
e apresenta as principais metodologias usadas na produção científica. Apresenta 
ainda como deve ser construído um texto para que seja considerado científico 
e volta a defender a opinião de que só quem pesquisa pode ser autor da 
aprendizagem. “Positivismo”, “Estruturalismo”, “Interdisciplinaridade/
Transdisciplinaridade” e “O texto científico e suas partes” são alguns dos pontos 
tratados pelo pesquisador.

Coleção Educação pela Pesquisa 
Duração: 42 min.
Cód.: 7891210009364

Missa, nossa ceia com o Senhor

VV.AA.

Neste vídeo, gravado em uma comunidade da Baixada Fluminense, temos a 
possibilidade de ver uma celebração eucarística coerente com o mandato de 
Jesus, com a tradição da Igreja e com a sede espiritual do povo. Focalizando os 
vários momentos da missa, imagens e comentários realçam a expressão ritual, 
explicitam o sentido teológico e a atitude espiritual correspondente. O objetivo 
é partilhar conhecimentos e experiências de práticas litúrgicas respondendo ao 
anseio de formação litúrgica das comunidades cristãs espalhadas pelo Brasil. 

Avulso
Duração: 30 min.
Cód.: 7898114690476

Coleção Desvelando os Enigmas da Bíblia
Duração: 48 min.
Cód.: 7891210010537

As narrativas das origens (Gn 1-11) são as mais visitadas e carregadas de 
interpretações em toda a Bíblia. Ao ler estes capítulos, nos deparamos com 
textos extremamente ocupados pela teologia moral, pela teologia dogmática e 
pela interpretação alegórica. A intenção aqui é demonstrar que estas narrativas 
se esmeram em olhar para o presente e para a realidade do povo. Os grupos 
que estão por trás das narrativas buscam ler o presente para dentro do passado 
e por isso não estão preocupados em descrever a história das origens na sua 
veracidade, mas sim demonstrar a real situação em que vivem. Vamos desvelar 
mais um enigma da Bíblia: Mitos.

Rafael Rodrigues Silva (org.)

Mitos
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Movimento, corpo e ação

Edison de Jesus Manoel, José Elias de Proença e Osvaldo Luiz Ferraz

Neste programa, os autores destacam a necessidade de olhar o movimento, 
função básica da vida, e mostram a inseparabilidade entre corpo e mente, 
apontando o fato de que a cognição, as emoções, os sentimentos se formam 
nas interações corporais com o mundo. “Vida e movimento”, “Coordenação 
sensório-motora”, “Propriocepção” (capacidade de receber estímulos 
provenientes dos músculos, dos tendões e de outros tecidos internos) e “Corpo 
e cognição” são as pautas discutidas.

Coleção Educação Física na Escola
Duração: 35 min.
Cód.: 7891210010315

Movimento: categorias e conceitos

Edison de Jesus Manoel, José Elias de Proença e Osvaldo Luiz Ferraz

Neste programa, os autores mostram e explicam as categorias funcionais 
locomotora, não locomotora e manipulativa, abordam os conceitos de 
movimento/espaço/tempo/fluência e o relacionamento com objetos e pessoas, 
a propriocepção (capacidade de receber estímulos provenientes dos músculos, 
tendões e de outros tecidos internos), as fases da aprendizagem motora e o 
mecanismo de processamento de informações e complexidade. Tudo ilustrado 
por atividades na escola, da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

Coleção Educação Física na Escola
Duração: 37 min.
Cód.: 7891210010292

Catálogo de Vídeo

Mona, a vampiro

Com dentes caninos reluzentes e vestida com sua capa feita da cortina da 
sala de jantar, nossa detetive de 10 anos está no caso. Junto dos seus amigos 
Dentuço, o gato vampiro, Charlie e Lily, ela acha soluções estranhas para os 
mistérios que atormentam sua cidade. Para Mona, o seu outro “eu” não é um 
disfarce, e sim um modo de vida. Ela pode não ser realmente vampiro, mas 
chega perto: a pequena garota tem uma grande imaginação! O vídeo traz oito 
episódios para a garotada se divertir.

Avulso
Duração: 100 min.
Cód.: 7891210007544

Louis Piché
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Mumble Bumble, o amoroso e imaginativo hipopótamo azul, e seus melhores 
amigos, Chico, um galinho curioso, e Pulinho, um sapo ocupado e saltitante, 
transformam cada dia em um dia especial. Com uma lanterna e um coador, 
os três criam um céu estrelado; com um pouco de imaginação, uma caixa de 
papelão transforma-se em uma impressionante televisão na qual eles são as 
estrelas de seu próprio show. Espirituosos e espontâneos, sempre seguindo seus 
impulsos criativos inacreditavelmente pacientes uns com os outros, Mumble 
Bumble, Chico e Pulinho são companhias maravilhosas para crianças e adultos. 

Karsten Külerich, Louis Piché e Luc Savoie

Mumble Bumble

Avulso
Duração: 100 min.
Cód.: 7891210007100

Segundo o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, a filosofia, a ciência, a religião 
precisam ser superadas para que o homem possa agir por força de suas 
potências vitais, pela pulsação da vida, e não da razão lógica. A educação, 
portanto, deve estar no sentido da busca da liberdade do espírito, na 
potencialização da vontade de poder do indivíduo e da constituição de um 
homem superior, sem as amarras da religião, do Estado e dos valores morais 
ocidentais. Vídeo comentado pelo professor Antonio Joaquim Severino.

Antonio Joaquim Severino

Nietzsche

Coleção Filósofos
e a Educação 
Duração: 23 min.
Cód.: 7891210009173

Objetivos, conceitos e estratégias

Silvia Pompéia e Sonia Muhringer

Quais são os objetivos da educação ambiental? Que conceitos e como estes 
norteiam o trabalho do educador? O programa aborda alguns aspectos de como 
trabalhar a educação ambiental na escola. Para isso, a mestre em Ciência 
Ambiental pela USP Silvia Pompéia e a bióloga também formada pela USP 
Sonia Muhringer discutem a efetividade de alguns projetos — como o “Clube da 
Árvore”, a Escolinha de Saneamento, a Unidade Agroecológica Santa Branca e o 
“Lixo Zero” — e a importância de estudos do meio e vivências com a natureza.

Coleção Educação Ambiental na Escola
Duração: 90 min.
Cód.: 7891210008770
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Paulo Freire

Moacir Gadotti e Ângela Antunes

Paulo Freire é considerado um dos maiores educadores do século XX, por uma 
ousadia até hoje muito pouco praticada: colocar o oprimido como sujeito da 
sua aprendizagem e da transformação da sua realidade. Criou uma metodologia 
que insere a liberdade, o diálogo e a aprendizagem significativa no seio da 
educação, transformadora, e nem por isso menos eficiente que a tradicional. 
Paulo Freire, autor de inúmeros livros, foi professor nas Universidades de 
Harvard e de Genebra, na Unicamp e na PUC-SP. A ele foi outorgado o título de 
doutor honoris causa em vinte e sete universidades de diversos países.

Coleção Grandes Educadores
Duração: 60 min.
Cód.: 7891210007865

O Pentateuco é um conjunto de narrativas que trata da história do povo desde 
os grupos patriarcais até a caminhada rumo à terra prometida. Encontramos 
nesse conjunto os textos míticos sobre a criação da humanidade como uma 
forma de interpretar a realidade. As narrativas e textos míticos são costurados 
pelo grande conjunto de leis que direcionam a vida do povo. Neste DVD, vamos 
refletir sobre a formação desses livros, suas autorias, e começar a desvelar um 
dos principais enigmas da Bíblia: o Pentateuco.

Rafael Rodrigues Silva (org.)

Pentateuco

Coleção Desvelando os Enigmas da Bíblia
Duração: 53 min.
Cód.: 7891210010520

Catálogo de Vídeo

Padre Pio
A vida de São Pio de Pietrelcina

Giorgio Capitani

Padre Pio é uma emocionante minissérie sobre a vida e a obra do padre 
Francesco Forgione (1887-1962), canonizado como São Pio de Pietrelcina pelo 
papa João Paulo II, em 2002. O filme acompanha todas as etapas da trajetória 
de fé dessa grande personalidade da Igreja Católica do século XX: suas visões 
de Jesus Cristo e de Nossa Senhora, os estigmas, sua vida na caridade e a ajuda 
aos necessitados, seus inúmeros milagres e a fundação da Casa do Alívio do 
Sofrimento, o maior hospital do Sul da Itália. Superprodução edificante que 
não pode faltar na coleção das famílias cristãs.

Avulso
Duração: 180 min.
Cód.: 7891210008022
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A inabilidade para lidar especificamente com os conflitos é muito evidente nas 
escolas. A reação básica a eles são procedimentos coercitivos. Então, em vez 
de se trabalharem as causas, atacam-se as consequências. Existe uma outra 
proposta, a perspectiva construtivista dos conflitos, que vê o desequilíbrio 
causado nessas situações como motor da aprendizagem, do desenvolvimento. 
O esforço pedagógico passa a ser o de aprender a partir de conflitos, e não
o de aprender a evitá-los.

Telma Vinha

Perspectiva construtivista dos conflitos

Coleção Conflitos na Escola
Duração: 29 min.
Cód.: 7891210009456

O antropólogo Darcy Ribeiro (1913-1997) foi um dos maiores intelectuais 
brasileiros do século XX. Este DVD duplo traz todos os dez programas da 
elogiada série inspirada na obra-prima de Darcy: O povo brasileiro. Nela, o 
autor responde à questão “quem são os brasileiros?” investigando a formação 
do nosso povo. A série conta com as participações de Chico Buarque, Tom Zé, 
Antonio Candido, Aziz Ab’Saber, Paulo Vanzolini, entre outras personalidades. 
Indispensável para educadores, estudantes e todos os interessados em conhecer 
mais sobre o nosso país.

Isa Grinspum Ferraz

O povo brasileiro

Avulso
Duração: 260 min.
Cód.: 7891210008091

Neste vídeo, César Nunes aborda os conceitos presentes na sociedade quanto à 
definição dos papéis masculino e feminino nos primeiros anos de vida e discorre 
sobre as fases do desenvolvimento psicossocial das crianças até 4 anos de idade. 
O autor analisa nossa forma usual de pensar e agir e indica caminhos para uma 
atuação de pais e professores que leve em conta o desenvolvimento natural e 
emancipatório de nossas crianças.

César Nunes

Os primeiros 4 anos

Coleção Educação Sexual
Duração: 52 min.
Cód.: 7891210010322
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Apesar dos enormes benefícios que a inclusão da Filosofia nos currículos 
escolares trará aos estudantes, há também muitas dúvidas entre os educadores 
em torno dos fundamentos, da forma e do conteúdo a serem trabalhados. 
Neste programa, em forma de conversa entre colegas, os autores debatem 
possíveis práticas de sala de aula, dando exemplos e comentando um pouco de 
suas experiências docentes.

Sílvio Gallo, Celso F. Favaretto e Renata Lima Aspis

Procedimentos didáticos na aula de filosofia (vol. 4)

Coleção Filosofia no Ensino Médio
Duração: 44 min.
Cód.: 7891210008510

A psicogênese da língua escrita, de Emilia Ferreiro, causou uma verdadeira e 
profunda revolução no modo como compreendemos o processo de alfabetização. 
Suas repercussões no mundo todo, particularmente no Brasil, reorientaram as 
discussões sobre um dos mais graves problemas nacionais: o fracasso escolar. Se 
antes Emilia Ferreiro debatia-se como ensinar, a partir de sua obra começamos 
a refletir sobre como se aprende. Sua obra faz com que educadores tenham 
elementos fundamentais para poderem repensar suas práticas e, assim, 
tentarem transformar a Educação.

Telma Weisz

Psicogênese da língua escrita e a didática

Coleção Emilia Ferreiro
Duração: 60 min.
Cód.: 7891210009012

Catálogo de Vídeo

Neste programa, os autores apresentam algumas teorias, pesquisas, conceitos 
e práticas que consolidam uma didática sobre a qual todos os que lidam com 
educação física na escola devem refletir. Exemplos de práticas da Educação 
Infantil ao Ensino Médio são dados ao longo do DVD, cujo conteúdo discorre 
sobre os indicadores da ludicidade das atividades, a relação hierárquica e de 
reciprocidade e os métodos de ensino de jogos e esporte, entre demais assuntos.

Edison de Jesus Manoel, José Elias de Proença e Osvaldo Luiz Ferraz

Princípios e orientações pedagógicas

Coleção Educação Física na Escola
Duração: 68 min.
Cód. 7891210010285
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A presença da disciplina de Sociologia no Ensino Médio do Brasil se caracteriza 
pela intermitência. Ora por motivos políticos, ora pela tentativa de integrá-
la nos conteúdos de outras disciplinas. O que fica claro atualmente é que 
ela desempenha um papel educativo singular, tanto é que passou a ser, 
desde 2008, matéria obrigatória nos currículos escolares. Este DVD prepara 
os professores que lecionarão Sociologia nas escolas, a partir de conteúdos 
didáticos e de fácil compreensão.

Amaury Cesar Moraes e Nelson Tomazi

Questões práticas (vol. 4)

Coleção Sociologia no Ensino Médio
Duração: 50 min.
Cód.: 7891210008886

Inúmeros conflitos são causados ou criados na escola em decorrência da 
qualidade e da quantidade de regras. É comum se fazerem regras sem uma séria 
justificativa, sem pensar quais são os princípios que as fundamentam. Mas como 
formular uma regra? O que levar em conta ao instituí-la? Para responder 
a essas e muitas outras questões, Telma Vinha aponta para a importância de 
nos basearmos nos princípios e de como a escola pode aproveitar as situações 
conflitantes como oportunidades de desenvolver valores e normas.

Telma Vinha

Regras e princípios

Coleção Conflitos na Escola
Duração: 35 min.
Cód.: 7891210009463

Antonio Joaquim Severino

Em uma época em que a Filosofia tratava o homem como um ser abstrato, 
Rousseau propõe uma visão radicalmente diferente e passa a pensar o homem 
como um ser concreto e histórico. Preocupado com a felicidade dos seres 
humanos, busca saber o que os torna infelizes, que julga nascerem felizes e 
em harmonia com a natureza. Rousseau acredita que a sociedade e suas regras 
corrompem o homem, e faz uma proposta concreta e sistemática de como a 
convivência social pode se dar sem violentar a liberdade, a consciência e a 
criatividade do indivíduo. Para ele, a Educação está no centro dessa construção.

Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 23 min.
Cód.: 7891210009302

Rousseau
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Sagwa, a gatinha siamesa retrata as peripécias de uma jovem e curiosa gata 
em meio à intrigante cultura da antiga China. Com sua sublime imaginação, 
ela conduzirá as crianças por um caminho de aventura e descoberta. Junte-se 
a ela e sua família nestas divertidas histórias. Alguns episódios do DVD: “Gatos 
acrobatas — Valorizar os talentos individuais e a herança pessoal”, “Os gatos 
ciganos — Valorizar as diferenças” e “O canto do cisne — Reconhecer diferentes 
pontos de vista”.

Joseph Jacques

Sagwa (vol. 1)
A gatinha siamesa

Avulso
Duração: 70 min.
Cód.: 7891210008275

Sagwa, a gatinha siamesa retrata as peripécias de uma jovem e curiosa gata 
em meio à intrigante cultura da antiga China. Com sua sublime imaginação, ela 
conduzirá as crianças por um caminho de aventura e descoberta. Junte-se a 
ela e sua família nestas divertidas histórias. Alguns episódios do DVD: “O clube 
dos exploradores — Desenvolver a amizade e grupos de discussão”, “Mestre em 
errar — Perseguir e superar desafios” e “O desaparecimento — Reconhecer a 
responsabilidade e assumir a liderança”.

Joseph Jacques

Sagwa (vol. 2)
A gatinha siamesa

Avulso
Duração: 70 min.
Cód.: 7891210008268

Catálogo de Vídeo

Rudolf Steiner foi o criador da antroposofia que se expressou na área da 
educação pela Pedagogia Waldorf, conjunto de conceitos e práticas pedagógicas 
espalhadas em escolas de todo o mundo. A antroposofia é uma doutrina mística 
que, com base em questionamentos filosóficos, políticos e religiosos, procura 
refletir a respeito da condição humana. Neste programa, Peter Biekarck, um 
dos maiores estudiosos do assunto no país, aborda e explica a fundamental 
contribuição do legado pedagógico de Rudolf Steiner. 

Peter Biekarck

Rudolf Steiner

Coleção Grandes Educadores
Duração: 43 min.
Cód.: 7891210010872
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Saiba mais sobre a vida e os milagres de Santa Rita de Cássia (1386-1457), 
conhecida pelos católicos como a santa das causas impossíveis. A superprodução 
é o melhor e mais completo filme já feito sobre essa importante personagem 
da história do cristianismo. Filmado em belíssimas locações na Itália, sua terra 
natal, o filme acompanha toda a trajetória de Santa Rita: o casamento na 
juventude, a morte trágica do esposo e dos filhos, a entrada no convento e 
sua exemplar vida religiosa. 

Giorgio Capitani

Santa Rita de Cássia
A vida da Santa das causas impossíveis

Avulso
Duração: 100 min.
Cód.: 7891210007742

Com direção do mestre italiano Roberto Rossellini, Santo Agostinho é uma 
cinebiografia de Agostinho de Hipona (354-430 d.C.), um dos grandes nomes 
do cristianismo e um dos maiores filósofos da humanidade. Rossellini focaliza 
a principal fase da vida e obra de Agostinho: o momento em que ele se torna 
bispo de Hipona. Com rigor histórico e realismo, o filme mostra seu combate
aos heréticos donatistas, sua famosa oratória, suas ideias e a realização de 
seus primeiros livros, Confissões e Cidade de Deus. 

Roberto Rossellini

Santo Agostinho

Avulso
Duração: 123 min.
Cód.: 7891210008336

Esta é uma superprodução filmada em Pádua, Assis e outras belíssimas locações 
italianas. Nascido numa família nobre portuguesa, Antônio desafiou o pai ao se 
negar a participar das cruzadas contra os mouros. Converteu-se ao catolicismo 
em 1220, abdicando de toda a sua riqueza para viver como um frade franciscano. 
O filme mostra as passagens mais importantes de sua vida: seu encontro com São 
Francisco, sua viagem ao Marrocos, os milagres e, sobretudo, sua pregação da 
Palavra de Deus. Programa recomendado para todas as famílias cristãs.

Umberto Marino

Santo Antônio de Pádua
A emocionante vida do Santo de Pádua

Avulso
Duração: 100 min.
Cód.: 7891210006981
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Pela primeira vez no Brasil, São Francisco é o filme mais completo sobre a vida 
e os feitos do Santo de Assis, um dos maiores nomes da cristandade. Filmada 
em locações históricas italianas, esta superprodução acompanha a trajetória de 
São Francisco desde sua juventude até seus últimos dias como líder da Ordem 
Franciscana, mostrando inclusive sua amizade com Santa Clara. São Francisco 
é o retrato fascinante de um homem cujo legado inspira milhões de corações 
cristãos até os dias de hoje.

Michele Soavi

São Francisco
O filme mais completo sobre a vida do Santo de Assis

Avulso
Duração: 126 min.
Cód.: 7891210007261

Disposto em oito capítulos — “Partir da vida”, “A condição humana”, “Imagem 
de Deus”, “Chamado a viver em busca de Deus”, “Espiritualidade e moral”, “A 
unidade do ser humano”, “Pluralidade” e “A condição humana e Jesus” —, o 
vídeo é apresentado pelo respeitado professor Francisco Augusto Carmil Catão. 
Ele ressalta a singularidade do ser humano entre todos os seres do universo e 
frisa um importante fundamento da tradição judaico-cristã: a inseparabilidade 
entre o homem e Deus. O programa tanto aprofunda as reflexões do 
telespectador já iniciado no ramo teológico quanto inicia aquele que começa
a conhecer essa ampla área de estudo.

Francisco Augusto Carmil Catão

O ser humano (vol. 2)
Criado à imagem de Deus

Coleção Minicurso de Teologia
Duração: 41 min.
Cód.: 7891210010759

Catálogo de Vídeo

Embora Santo Agostinho se vincule à tradição platônica, de caráter idealista, 
e Santo Tomás de Aquino retome a tradição aristotélica, de cunho realista, 
suas concepções de educação convergem quanto à sua finalidade, que é a 
de formar o cristão. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino constituem os 
pilares da escolástica, essencialmente uma pedagogia fundada na teoria cristã 
e que se constituiu ao longo da Idade Média. Ambos os filósofos estão na base 
doutrinária da pedagogia do cristianismo e ainda têm profunda influência na 
pedagogia laica contemporânea.

Antonio Joaquim Severino

Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino

Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 23 min.
Cód.: 7891210009319
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Antonio Joaquim Severino

Sócrates, Platão e Aristóteles inauguram uma filosofia ocidental. Afirmam que 
a condição do homem está fundada numa essência imutável e eterna, perfeita 
em si mesma, mas comprometida por seu vínculo à matéria. O pensamento 
desses filósofos gregos está profundamente ligado à educação. Sócrates faz uma 
defesa intransigente do conhecimento, Platão apresenta a perfeição do mundo 
das ideias e Aristóteles acredita que a educação é a transformação em ato das 
potencialidades dos homens. Para eles, a educação deve ser o processo que leva 
o ser humano ao máximo de sua perfeição.

Sócrates, Platão e Aristóteles

Coleção Filósofos
e a Educação
Duração: 25 min.
Cód.: 7891210009166

A presença da disciplina de sociologia no Ensino Médio do Brasil se caracteriza 
pela intermitência. Ora por motivos políticos, ora pela tentativa de integrá-
-la nos conteúdos de outras disciplinas. O que fica claro atualmente é que ela 
desempenha um papel educativo singular, tanto é que passou a ser, desde 2008, 
matéria obrigatória nos currículos escolares. Alguns dos maiores especialistas no 
ensino de sociologia do país falam, no vídeo, sobre a formação do professor e a 
transformação de temas em temas sociológicos.

Amaury Cesar Moraes e Nelson Tomazi

Temas sociológicos (vol. 3)

Coleção Sociologia no Ensino Médio
Duração: 39 min.
Cód.: 7891210008879

Coleção Educação Sexual
Duração: 45 min.
Cód.: 7891210010353

César Nunes, no programa, traça um amplo painel da Educação Sexual hoje e 
instiga pais e professores a refletir sobre as consequências de se ausentarem 
do processo de educação sexual das crianças e jovens, convidando-os a uma 
necessária, preparada e amorosa intervenção. Dentre os temas abordados 
destacam-se: “Conceitos de Educação Sexual”, “Histórico da sexualidade no 
Brasil”, “A mídia como (des)educadora sexual”, “Sexo e sexualidade” 
e “Orientação para uma intervenção adequada — Referências e estudos”.

César Nunes

Uma educação emancipatória

Sinopse

Sinopse

Sinopse
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Coleção O Caminho de 
Deus com a Humanidade
Duração: 120 min.
Cód.: 7891210008251

A coleção O Caminho de Deus com a Humanidade é a mais recente e profunda 
pesquisa das páginas mais difíceis e menos conhecidas do Antigo Testamento. 
Seu objetivo é aproximar as pessoas da Palavra de Deus, para fazê-las descobrir 
seu fascínio eterno e misterioso. As imagens foram feitas nos lugares mais 
importantes e nos mais antigos e sugestivos sítios arqueológicos do antigo 
Oriente Próximo. A exemplo do primeiro volume da coleção, este DVD também 
se organiza em duas partes: “Uma história de escravidão e libertação” e “A 
terra onde corre leite e mel”. “A escravidão no Egito”, “As dez pragas” e “A 
passagem do mar dos Juncos” são alguns dos assuntos encontrados na primeira, 
ao passo que “O período histórico da instalação na Terra Prometida” e “A arca, 
sinal da presença de Deus” estão na segunda.

Roberto Di Diodato e Stefania Giuliani

Uma história de escravidão e libertação
A terra onde corre leite e mel (vol. 2)

No programa, Rafael dos Santos aborda a questão das principais minorias que 
compõem a sociedade brasileira. Discute ainda as diferenças religiosas e o ensino 
religioso e várias possibilidades do trabalho desses assuntos no âmbito escolar. 
Algumas passagens do vídeo: “Educação, cultura e promoção das minorias”, 
“Pluralidade dos povos indígenas”, “Ser negro no Brasil”, “Deficiências e 
superações”, “Estado laico”, “A mulher brasileira”, entre outras.

Rafael dos Santos

Vida cotidiana (vol. 3)

Coleção Pluralidade Cultural
Duração: 56 min.
Cód.: 7891210009135

A presença da disciplina de sociologia no Ensino Médio do Brasil se caracteriza 
pela intermitência. Ora por motivos políticos, ora pela tentativa de integrá-
la nos conteúdos de outras disciplinas. O que fica claro atualmente é que ela 
desempenha um papel educativo singular, tanto é que passou a ser, desde 
2008, matéria obrigatória nos currículos escolares. Este vídeo apresenta as 
teorias, os conceitos e os temas pertinentes à área, as origens sociais do 
conhecimento e trabalha temas como comunidade e sociedade, ideologia, 
pluralidade cultural e racial.

Amaury Cesar Moraes e Nelson Tomazi

Teorias e conceitos:
ferramentas do pensar sociológico (vol. 2)

Coleção Sociologia no Ensino Médio
Duração: 40 min.
Cód.: 7891210008862

Sinopse

Sinopse

Sinopse
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FAPCOM
Rua Major Maragliano, 191

Vila Mariana — São Paulo/SP
Tels.: (11) 2139.8500 / 0800.709 8707

secretaria@fapcom.com.br
www.fapcom.com.br

Catálogo de Música & Vídeo
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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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