
Bíblico
Catálogo





1

Coleções

O texto bíblico .............................................

Bíblias infantis .............................................

A Bíblia e o povo ..........................................

Academia bíblica .........................................

Apocrypha .....................................................

Bíblia e sociologia .......................................

Biblioteca de ciências bíblicas ................

Biblioteca de estudos bíblicos ................

Catequese bíblica .......................................

Como ler a Bíblia .........................................

Dicionários e gramáticas ..........................

Documentos do mundo da Bíblia ...........

Espiritualidade bíblica .............................

Grande comentário bíblico .....................

Jesus, salvador do mundo .......................

Lendo a Bíblia ..............................................

Nova coleção bíblica .................................

O mundo da Bíblia .....................................

Palimpsesto .................................................

Por trás das palavras .................................

Temas bíblicos .............................................

Narrativa ......................................................

Outras leituras ............................................

4

7

9

10

12

13

18

19

24

25

40

43

44

46

48

49

50

52

52

54

56

58

59

SUMÁRIO



2

APRESENTAÇÃO

Quem somos

A PAULUS é uma instituição fundada na Itália, em 1914, pelo Bem-Aventurado Pe. Tiago Alberione, 
com a missão de evangelizar na cultura da comunicação. Convicta de que bons conteúdos são capa-
zes de transformar as pessoas, a PAULUS herdou de seu fundador o compromisso com a promoção 
de valores humanos, a formação integral dos indivíduos e a construção de um mundo melhor, mais 
humano, mais cristão.

A Bíblia é toda pastoral. É o convite de Deus aos homens: “Venham ao paraíso”. A estrada é apontada ali. 
É preciso considerá-la o livro divino. Mas, particularmente para nós, é o modelo do apostolado, o livro por 
excelência. Portanto, este é o livro!
       Bem-Aventurado Pe. Tiago Alberione
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Sobre o Catálogo Bíblico 

Desde o primeiro Evangelho impresso no Brasil em língua portuguesa, em 1931, a PAULUS 
Editora tem a Bíblia como sua principal publicação. Traduções da Sagrada Escritura, coleções 
de estudos e subsídios bíblicos têm como objetivo proporcionar o conhecimento e auxiliar na 
compreensão e vivência da Palavra de Deus. Analisando aspectos sociais, políticos, econômicos 
e outros fatores que influenciaram na redação e formação do texto bíblico, as publicações aqui 
oferecidas vão ao encontro das pessoas que desejam abrir horizontes em relação à Bíblia, que 
hoje se propõe como a animação da pastoral inteira. A PAULUS Editora mantém, assim, seu 
compromisso fundamental com a divulgação da Palavra de Deus.
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NOVA BÍBLIA PASTORAL

A Nova Bíblia Pastoral foi elaborada para responder às necessidades pastorais da realidade atual. A tradução, 
a partir dos idiomas originais, é apresentada em linguagem corrente, com notas explicativas a todos os textos. 
A preocupação é oferecer um texto acessível ao povo, principalmente às comunidades de base, círculos 
bíblicos, catequese, escolas e celebrações. A PAULUS disponibiliza ainda a versão de Salmos e do Novo 
Testamento, em diferentes formatos. Esta proposta de edição da Sagrada Escritura visa renovar a vida cristã 
no contexto de nossa realidade.

BÍBLIA SAGRADA
Edição Pastoral

Esta edição histórica da Bíblia é marcada por uma leitura que privilegia a relação entre fé e vida, evi-
denciando a ação de Deus na história concreta dos seres humanos.

Versões disponíveis em formato grande (20 cm x 27,5 cm), médio (13,5 cm x 21 cm), bolso (9,5 cm x 13,3 cm), 
luxo (18,5 cm x 26,5 cm) e e-book.

BÍBLIA SAGRADA
Edição Pastoral
Luxo

Com capa dura resistente e bordas em dourado nas extremidades das páginas.

O TEXTO BÍBLICO

Características 
• Tradução das línguas originais
• Linguagem simples e corrente
• Introdução a cada livro, apresentando contexto e 
tema central
• Títulos e subtítulos descritivos ou interpretativos
• Notas que ajudam a compreender e atualizar o texto

• Mapas para situar a leitura
• Ilustrações para cada livro bíblico
• Disponível nas versões com capa cristal, 
zíper e encadernada
• Formato: 13,7 cm x 21 cm (média) 

Grande azul – Encadernada 
Cód.: 9788534923880

Média – Capa cristal
Cód.: 9788534912570

Média – Encadernada
Cód.: 9788534902281

Média – Zíper
Cód.: 9788534913249

Novo Testamento 
Cód.: 9788534901222

Evangelho
Cód.: 9788534900850

Salmos
Cód.: 9788534903820

Novo Testamento e Salmos
Cód.: 9788534903899

Capa Santa Ceia
Cód.: 9788534941396

Capa Sagrada Família 
Cód.: 9788534941402

Capa Cruz
Cód.: 9788534922821

TAMBÉM 
DISPONÍVEL 
EM EBOOK

A PAULUS é referência na publicação de Bíblias no Brasil e oferece a maior variedade de traduções 
do texto bíblico para a língua portuguesa, com edições cuidadosamente elaboradas para atender 
às necessidades de diferentes públicos. Assim, a editora busca reforçar sua missão de difundir o 
Evangelho e colaborar na construção de um mundo melhor, à luz da Palavra de Deus. Confi ra as 
opções da Sagrada Escritura que disponibilizamos em nosso catálogo!
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Média – Edição Especial 
(papel branco)
Cód.: 9788534946711

Média – Edição Especial 
(papel branco) – Letra Grande
Cód.: 9788534946728

Média – Encadernada
Cód.: 9788534936019

Média – Zíper
Cód.: 9788534936026

Bolso – Encadernada
Cód.: 9788534939423

Bolso – Zíper
Cód.: 9788534939416

Média – Zíper Rosa
Cód.: 9788534945493

Bolso – Zíper Rosa
Cód.: 9788534940948

Novo Testamento e Salmos
Média – Capa Cristal
Cód.: 9788534944359

Novo Testamento – Bolso
Cód.: 9788534941099

Salmos – Bolso
Cód.: 9788534940603

Bolso – Zíper Lilás
Cód.: 9788534940184

Evangelhos – Bolso
Cód.: 9788534938716

Média – Capa Cristal
Cód.: 9788534936002

Bolso – Capa Cristal
Cód.: 9788534939409

Média – Letra Grande
Cód.: 9788534941754

Média – Letra Grande – Zíper
Cód.: 9788534945455

Média – Estojo branco
Cód.: 9788534943277

Média – Zíper Creme
Cód.: 9788534941686

Bolso – Zíper Creme
Cód.: 9788534940191

Média – Zíper Jeans
Cód.: 9788534941693
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BÍBLIA DO PEREGRINO

Esta Bíblia se destaca pela tradução idiomática, com equivalências proporcionais. O que se busca é 
reproduzir a feição das línguas originais. As notas de rodapé foram elaboradas com dois objetivos: 
exegético e teológico-pastoral. A exegese permite compreender o sentido do texto; as notas se abrem à 
interpretação teológico-pastoral. A mais bela e elegante tradução da Bíblia em nossa língua, reprodu-
ção fiel do estilo poético original. 

BÍBLIA DE JERUSALÉM

A Bíblia de Jerusalém é, ao mesmo tempo e num só volume, Bíblia, síntese histórica, enciclopédia, 
vocabulário teológico e atlas. Sem deixar de proporcionar à comunidade de fé sua vivência e reflexão, a 
edição busca, por meio de introduções, títulos e referências marginais, oferecer um estudo aprofundado 
da Palavra de Deus, tornando-a referência para os estudos bíblicos.

BÍBLIA DE VENEZA 
Tradução da Nova Bíblia Pastoral

Nesta edição de luxo do Novo Testamento, a grandeza dos textos sagrados é ilustrada com as imagens dos 
mosaicos que revestem as paredes da Basílica de São Marcos, em Veneza, na Itália. Com acabamento primo-
roso e tradução impecável, a edição é perfeita para apreciadores de arte ou para presentear alguém especial.

Formato: 28 cm x 38 cm
Páginas: 416
Cód.: 9788534942195

BÍBLIA JOVEM
Fundação YOUCAT

Com prefácio do Papa Francisco, a edição atende aos apelos da juventude – e do próprio Francisco – por 
uma Igreja mais conectada à realidade e às necessidades dos jovens fi éis. Iniciativa da Fundação YOUCAT, 
a Bíblia Jovem oferece uma exegese e comentários de alguns textos da Bíblia, em linguagem descontraída, 
contemporânea e atraente.

Formato: 14,5 cm x 22,5 cm
Páginas: 440
Cód.: 9788534945691

O TEXTO BÍBLICO

Média – Encadernada
Cód.: 9788534920056

Média – Capa cristal
Cód.: 9788534920063

Novo Testamento
Média – Encadernada
Cód.: 9788534915984

Capa cristal
Cód.: 9788534916325

Média – Encadernada
Formato: 13,7 cm x 21, cm
Páginas: 2208
Cód.: 9788534919777

Média – Capa zíper
Formato: 13,7 cm x 21, cm
Páginas: 2208
Cód.: 9788534920001

Grande – Encadernada
Formato: 18,5 cm x 27, cm
Páginas: 2208
Cód.: 9788534935852
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BÍBLIAS INFANTIS

A BÍBLIA DA FAMÍLIA
Pais e fi lhos aprendendo juntos
José Bortolini

Você conhece Raquel e José, Gabriel e Débora? Eles são grandes personagens bíblicos, membros de 
uma bela família que ama a Bíblia e vive ótimos momentos. Raquel e José querem nos conduzir pelos 
caminhos da Palavra de Deus, contando grandes histórias. Vamos descobrir, com Gabriel e Débora, as 
fantásticas histórias da Bíblia?

Formato: 17,5 cm x 24,5 cm
Páginas: 272
Cód.: 9788534927314

DEUS TE CONTA
Histórias bíblicas para crianças
Fredy Augusto León Buitrago

Bela seleção de histórias da Bíblia com as quais se pode aprender muitas coisas sobre o grande amor 
que o bom Deus Pai tem por nós. Tão grande é esse amor que Ele enviou seu único Filho para que, 
também por amor, desse a vida por nós. Cada história propõe uma pequena lição de vida, para que nos  
tornemos cada dia melhores.

Formato: 20,5 cm x 20,5 cm
Páginas: 376
Cód.: 9788534938266

HISTÓRIAS MARAVILHOSAS DA BÍBLIA
12 histórias para as crianças
Pauline Youd
Ilustrações de Elaine Garvin 

Pequenas perguntas para as crianças, acompanhadas de respostas que enfatizam os gestos simples da vida, 
são trabalhadas neste livrinho, que traz 12 relatos de histórias cativantes da Bíblia. O volume é ideal para 
apresentar a Palavra de Deus aos pequenos que ainda não conhecem as narrativas da Sagrada Escritura.

Formato: 12 cm x 12 cm
Páginas: 178
Cód.: 9788534932929

A Palavra de Deus é fonte de vida também para os pequeninos! A PAULUS conta com diversas Bíblias 
elaboradas especialmente para as crianças, com belas ilustrações e linguagem adequada à realidade 
infantil. Confi ra as edições disponíveis.
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MINHA BÍBLIA
Milagros Moleiro
Ilustrações de Oswaldo Rosales

Este livro foi elaborado para iniciar as crianças na leitura da Palavra de Deus. As ilustrações foram 
criadas para desenvolver a imaginação e acompanham um texto de fácil compreensão, dois elementos 
que, juntos, farão deste livro o favorito das crianças.

Formato: 9,5 cm x 12 cm
Páginas: 232
Cód.: 9788534928854

MINHA PRIMEIRA BÍBLIA 
Uma história de amor
Omar Asdrúbal León Carreño

A maior história de amor do mundo também é para gente pequena! Minha primeira Bíblia: uma história de amor 
foi pensada para introduzir as crianças na leitura da Palavra de Deus. Com textos leves, belas ilustrações e 
brincadeiras interativas, esta Bíblia infantil ensina, diverte e desperta para a fé ao mesmo tempo. Com Minha 
primeira Bíblia, a maior história de amor do mundo promete conquistar também o coração dos pequeninos!

Formato: 21 cm x 24 cm
Páginas: 248
Cód.: 9788534945790

MINHA BÍBLIA DIVERTIDA
Vv.Aa.

Minha Bíblia divertida é uma grande introdução à Bíblia. Vinte das mais amadas histórias bíblicas foram 
selecionadas e recontadas de maneira simples para os pequenos. Minha Bíblia divertida contém todas 
as histórias que você espera encontrar numa Bíblia para iniciantes, além de trazer dois quebra-cabeças 
que exercitarão a lógica e as habilidades motoras das crianças.

Formato: 15 cm x 19 cm
Páginas: 36
Código: 9788534939614

BÍBLIAS INFANTIS

MINHA BÍBLIA
Karin T. Juhl

Minha Bíblia é uma grande introdução à maravilhosa Palavra de Deus. As vinte mais queridas histórias da 
Bíblia e as parábolas favoritas de Jesus foram selecionadas e recontadas em frases simples para as crianças. 

Formato: 20,5 cm x 16 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534926393



9

A BÍBLIA E O POVO 

APRENDENDO COM O EVANGELHO DE MARCOS
Paulo César Nodari e Everaldo Cescon 

A obra auxilia a compreender a centralidade da pergunta “quem é Jesus para os discípulos, para a 
comunidade e para a Igreja”? O discípulo é quem assume o compromisso de testemunhar e anunciar a 
Boa Notícia do Reino de Deus. Assim, ser discípulo está associado ao ser missionário, como nos mostra 
o Documento de Aparecida. Trata-se de duas dimensões fundamentais de cada cristão, de cada comuni-
dade e de toda a Igreja.

Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534930086

CONHECER E REZAR OS SALMOS
Comentário popular para nossos dias
José Bortolini 

Este comentário popular dos salmos procura reconstruir o chão em que nasceu cada uma dessas ora-
ções, fazendo-nos sentir que há um Deus aliado e muito próximo de cada pessoa ou grupo, agindo por 
dentro dos sonhos, esperanças, lutas e sofrimentos das gerações passadas e presentes. Incentiva-nos a 
criar nossos próprios salmos, habitando essa casa aconchegante e familiar, saciando a sede nessa fonte 
que jorra para sempre.

Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 624
Cód.: 9788534916851

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A BÍBLIA
159 respostas esclarecedoras
José Bortolini 

A Bíblia é a carta que Deus escreveu à humanidade e desconhecê-la é ignorar o Cristo. Por isso, este 
livro contém respostas a 159 perguntas que o povo fez em torno da Bíblia. São aquelas questões mais 
comuns, aquilo que se ouve dizer no portão de casa, nas ruas, nos encontros comunitários e nas prega-
ções dos fundamentalistas.

Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 272
Cód.: 9788534911047
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ACADEMIA BÍBLICA

ALÉM DA HIPÓTESE ESSÊNIA
A separação dos caminhos entre Qumran e o judaísmo enóquico
Gabriele Boccaccini 

Esta obra oferece uma nova visão provocativa da ideologia da seita de Qumran, a antiga comunidade 
do deserto, intimamente relacionada aos Manuscritos do Mar Morto. O autor se move para além da 
hipótese essência e postula uma relação única entre o que ele denomina “judaísmo enóquico” e o grupo 
tradicionalmente conhecido como os essênios.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 280
Cód.: 9788534932356

O ANTIGO TESTAMENTO EXPLICADO AOS QUE CONHECEM POUCO OU 
NADA A RESPEITO DELE
Jean-Louis Ska 

A obra propõe a leitura de textos do Antigo Testamento destacando a importância da familiaridade com 
a linguagem, a cultura e a mentalidade das pessoas daquela época. O autor sugere algumas perguntas: 
o que é o Antigo Testamento? Quem escreveu os livros da Bíblia? Quem fez a escolha deles e segundo 
quais critérios? Por que alguns livros ficaram de fora? Qual a ordem cronológica em que foram compos-
tos? Comece já a leitura e descubra as respostas. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 164
Cód.: 9788534941822

A IMAGINAÇÃO APOCALÍPTICA
Uma introdução à literatura apocalíptica judaica
John J. Collins

Esta obra parte da ideia de que a literatura apocalíptica evoca um mundo imaginativo colocado em con-
traponto deliberado com o mundo empírico do presente, apontando que o apocaliptismo se desenvolve 
especialmente em tempos de crise e funciona por meio do oferecimento de uma solução para a crise em 
questão, não em termos práticos, mas em termos de imaginação e fé. Um elogiado estudo de literatura 
apocalíptica judaica.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 480
Cód.: 9788534932448

LITERATURA JUDAICA ENTRE A BÍBLIA E A MIXNÁ
Uma introdução histórica e literária
George W. E. Nickelsburg 

Nesta edição totalmente revisada e ampliada, Nickelsburg introduz o leitor no amplo campo da literatura 
judaica, em que inclui especialmente os apócrifos (como 1 Macabeus), os pseudepígrafos (como 1 Henoc), 
os Manuscritos do mar Morto, as obras de Josefo e as de Filo. O cenário histórico e a análise de conteúdo de 
muitas composições literárias são essenciais para uma compreensão profunda não apenas dessa literatura, 
mas do cristianismo primitivo e da civilização como um todo. Excelente manual para os cursos universitários.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 664
Cód.: 9788534932318
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O MISTICISMO APOCALÍPTICO DO APÓSTOLO PAULO
Um novo olhar nas Cartas aos Coríntios pela perspectiva da experiência religiosa
Jonas Machado 

Paulo de Tarso é apresentado na perspectiva da experiência religiosa, com destaque para os elementos 
místicos visionários. É reconhecido como um grande teólogo da Antiguidade e, às vezes, acusado de per-
verter os ensinamentos de Jesus. Entretanto, seus escritos, sobretudo sua Carta aos Coríntios, revelam 
as impressões digitais de um judeu típico do primeiro século. Foi um entusiasta carismático, que fundou 
comunidades cristãs no Ocidente, tendo como base a revelação de Jesus ressuscitado que recebera. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 296
Cód.: 9788534930895

PAULO, O CONVERTIDO
Apostolado e apostasia de Saulo fariseu
Alan F. Segal 

Nesta abordagem revisionista da obra de Paulo, Alan Segal argumenta que a vida do apóstolo pode ser mais 
bem compreendida ao se considerar seriamente sua qualidade judaica – e que a história judaica pode ser 
grandemente iluminada pelo exame de seus escritos. Ao ler Paulo do ponto de vista da religião que ele aban-
donou, Segal coloca nova luz sobre o homem cujo papel foi decisivo tanto no Judaísmo como no Cristianismo. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 488
Cód.: 9788534931618

PSICOLOGIA HISTÓRICA DO NOVO TESTAMENTO
Klaus Berger 

O diálogo moderno entre a psicologia e a exegese, segundo especialistas, está prejudicado por polê-
micas e ainda tem muito que evoluir. O acento particular está na intenção de não encobrir os textos 
bíblicos pelas respostas e conceitos das psicologias modernas. Antes, os textos são cuidadosamente 
analisados acerca da maneira como a experiência humana é elaborada neles. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 392
Cód.: 9788534921503

REVISÃO LEGAL E RENOVAÇÃO RELIGIOSA NO ANTIGO ISRAEL
Bernard M. Levinson 

Um estudo que examina a doutrina da punição transgeracional encontrada no Decálogo, isto é, a ideia 
de que Deus pune os descendentes até a terceira ou quarta geração. Embora fosse uma lei “dada por 
Deus”, a injustiça de punir pessoas inocentes por serem da prole dos malfeitores foi claramente reco-
nhecida no Antigo Israel. Uma série de respostas intrabíblicas e pós-bíblicas ao preceito demonstra que 
os escritores posteriores foram capazes de criticar, rejeitar e substituir essa doutrina por uma noção 
alternativa de retribuição individual. Esta obra integra a contribuição de vários estudiosos.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 168
Cód.: 9788534932790
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VIAGEM AOS CÉUS E MISTÉRIOS INEFÁVEIS
A religião de Paulo de Tarso
Sebastiana Maria Silva Nogueira  

O tema “viagem celestial” é familiar para aqueles que estudam o mundo mediterrâneo antigo. Ele pode 
ser encontrado na Liturgia de Mitra, na literatura pseudoepigráfica dos apocalipses judaicos, nos textos 
herméticos como Poimandres, nos Códices de Nag Hammadi, em textos apócrifos do Novo Testamento, 
como o Apocalipse cristão de Paulo, e no Novo Testamento em si. Influenciado por ideias apocalípticas, 
Paulo não apenas relata uma experiência, mas também fala de algo do qual ele toma parte. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 257
Cód.: 9788534943222

APOCRYPHA 

O APOCALIPSE SIRÍACO DE DANIEL 
Marcus Vinicius Ramos 

O Apocalipse siríaco de Daniel, pseudepígrafo cristão posterior ao século VII, embeleza a história bíblica 
de Daniel. Apresenta as visões sobre a revolta dos povos do Norte e culmina com a chegada do Mes-
sias, a grande cena do julgamento e o banquete messiânico na nova Jerusalém. Nesta edição, o leitor 
encontrará, além do texto integral do Apocalipse siríaco, uma introdução e um comentário ao texto.

Formato: 13,5 cm 21 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534944960

ACADEMIA BÍBLICA
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BÍBLIA E SOCIOLOGIA

BANDIDOS, PROFETAS E MESSIAS
Richard A. Horsley e John S. Hanson  

Este livro estuda os movimentos populares no tempo de Jesus (banditismo social, pretendentes reais, 
movimentos messiânicos populares, profetas, sicários, zelotas etc.), lançando novas luzes sobre a reali-
dade social da Palestina do primeiro século.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 232
Cód.: 9788534904469

ARQUEOLOGIA, HISTÓRIA E SOCIEDADE NA GALILEIA
O contexto social de Jesus e dos Rabis
Richard A. Horsley

Os estudos sobre Jesus, os estudos rabínicos e a arqueologia podem hoje estimular-se mutuamente en-
quanto buscam uma compreensão mais plena da Galileia como contexto histórico-social, tanto de Jesus 
como dos Rabis. O livro mostra os desenvolvimentos nos três campos inter-relacionados, esclarecendo 
algumas implicações para diversos aspectos importantes da vida na Galileia. A partir de significativas 
descobertas, possibilita aos leitores uma revisão das generalizações e pressuposições que anterior-
mente eram consideradas como padrão.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 200
Cód.: 9788534915670

CRISTIANISMO E PAGANISMO
A pregação do evangelho no mundo greco-romano 
Christine Prieto 

Este livro estuda o processo de “inculturação” do cristianismo no mundo romano durante os anos 
80-90 d.C. e analisa textos extraídos dos evangelhos de Lucas e de João, dos Atos dos Apóstolos e 
do Apocalipse. Dá destaque ao contexto histórico dos textos, permitindo uma maior compreensão da 
cultura em que os autores neotestamentários estavam inseridos. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 136
Cód.: 9788534927857

CRISTO É A QUESTÃO
Wayne A. Meeks  

Esta é a reflexão de um mestre com quatro décadas de experiência em pesquisa e docência. Para 
Wayne Meeks, “a questão de quem é Cristo não pode ser resolvida apenas mediante investigações 
histórico-científicas. Para ele, o Jesus histórico é o Jesus que ‘faz’ história, como ele foi compreendido 
por seus seguidores através dos séculos e no próprio tempo” (Barth D. Ehrman).

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534927826
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O EVANGELHO SOCIAL DE JESUS
O reino de Deus em perspectiva mediterrânea
Bruce J. Malina 

Este livro propõe um exercício de desconstrução e reconstrução na maneira de ler os textos bíblicos. 
Ele parte da pergunta: “O que significa ‘Reino de Deus’ para uma pessoa do mediterrâneo antigo?”. Tal 
método nos impede de projetar nosso mundo no mundo bíblico, destituindo-o da oportunidade de nos 
falar sua distinta, estranha e mesmo estrangeira palavra.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 176
Cód.: 9788534921732

CRISTO E IMPÉRIO
De Paulo aos tempos pós-coloniais
Joerg Rieger 

Neste livro, o desafi o de Cristo é repensado em uma estrutura ampliada e complexa. O autor examina como 
as imagens que temos dEle foram moldadas em pontos decisivamente signifi cativos, em uma pesquisa que 
possibilita lançar novos olhares no estudo da teologia e, particularmente, no estudo da fi gura de Jesus Cristo.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 264
Cód.: 9788534930253

BÍBLIA E SOCIOLOGIA

INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO 
Vol. 1 – História, cultura e religião do período helenístico
Helmut Koester

Escrita de forma mais literária e menos técnica, a Introdução ao Novo Testamento de Koester destaca-se 
por abordar os primeiros escritos cristãos, canônicos e não canônicos, a partir dos contextos judaico e 
greco-romano. Reconstitui o desenvolvimento histórico do Cristianismo primitivo, discutindo, além das 
questões políticas e religiosas, a economia, a sociedade, a filosofia, a educação e a literatura do período 
helenístico. É imprescindível para estudo e pesquisa.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 456
Cód.: 9788534922807

INTRODUÇÃO AO ANTIGO TESTAMENTO NUMA PERSPECTIVA LIBERTADORA
Anthony Raimond Ceresko  

Neste livro, o autor, servindo-se das recentes conquistas dos exegetas, trata das questões clássicas, 
como a formação literária dos textos e seus temas religiosos, e também procura descobrir por meio dos 
textos qual é o contexto social e a história dos interesses conflitantes refletidos na Bíblia.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 54
Cód.: 9788534906517
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INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO 
Vol. 2 – História e literatura do cristianismo primitivo
Helmut Koester 

Depois de tratar dos problemas relacionados à interpretação dos primeiros escritos cristãos, no 
volume 1, Koester, mantendo a forma mais literária e menos técnica, aborda a história das primeiras 
comunidades cristãs e a literatura de João Batista até os Santos Padres. Analisa 27 textos canônicos e 
não canônicos, trazendo informações sobre seus autores, datas, contextos, além de glossário, mapas e 
uma extensa bibliografia relacionada a cada tema.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 414
Cód.: 9788534923293

INTRODUÇÃO SOCIOLITERÁRIA À BÍBLIA HEBRAICA
Norman K. Gottwald 

Neste livro, o autor reúne os métodos críticos tradicionais aos novos enfoques literários e sociais que 
ganharam grande impulso nas últimas décadas. Desse modo, ele cria uma nova base para a leitura e estudo 
do Antigo Testamento. Os textos são enriquecidos por inúmeros mapas, gráfi cos e quadros que ajudam a 
resumir e a localizar os livros bíblicos dentro de sua época e contexto social.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 652
Cód.: 9788534904216

JESUS E A ESPIRAL DA VIOLÊNCIA
Resistência judaica popular na Palestina Romana
Richard A. Horsley  

A partir deste fascinante retrato da Palestina do primeiro século, Jesus emerge como o catalisador da revo-
lução social não violenta que antecipa a renovação de Israel. Esta é uma nova perspectiva sobre a Palestina 
Judaica do tempo de Jesus dominada pelos Romanos, encarando-a como uma situação imperial em que os 
atos individuais de violência foram as respostas à repressão e à injustiça institucionalizada.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 304
Cód.: 9788534926355

JESUS E O IMPÉRIO
O reino de Deus e a nova desordem mundial
Richard A. Horsley  

Uma crítica fundamentada e convincente às abordagens predominantes do Jesus histórico, que o des-
crevem como individualista e despolitizado e ignoram o contexto real em que ele exerceu suas ativida-
des. Horsley apresenta fortes argumentos a favor do seu enfoque relacional-contextual, possibilitando 
uma compreensão mais apropriada do Novo Testamento e de outras evidências disponíveis. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534921886
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BÍBLIA E SOCIOLOGIA

O NOVO TESTAMENTO EM SEU AMBIENTE SOCIAL
John E. Stambaugh e David L. Balch  

Para o estudo do Novo Testamento é determinante conhecer os aspectos político, religioso, econômico 
e social da Palestina e das cidades do Império Romano. Este livro sintetiza a recente pesquisa acadêmi-
ca nessa área, com o objetivo de ajudar a entender o relacionamento entre os cristãos mais antigos e o 
mundo que os cercava.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 176
Cód.: 9788534906425

JESUS, UM JUDEU DA GALILEIA
Nova leitura da história de Jesus
Sean Freyne   

Em Jesus, um judeu da Galileia, Sean Freyne explica muitos comportamentos de Jesus. O leitor é convida-
do para fazer uma viagem pela Palestina sob a perspectiva de Jesus, olhando aquele mundo com os olhos 
de um judeu plenamente educado nas suas tradições. O trabalho é enriquecido pelo detalhado e amplo 
conhecimento que o autor tem das fontes literárias e arqueológicas.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 190
Cód.: 9788534928946

ORIGEM DO SOFRIMENTO DO POBRE
Teologia e antiteologia no livro de Jó
Luiz Alexandre Solano Rossi 

Os ricos agradecem a Deus nos mais diversos altares como se a riqueza fosse uma recompensa divina, mas 
nenhum sistema econômico que produz injustiça pode ser abençoado. A obra apresenta a experiência de 
Jó, que proclama que não existe relação entre pecado e sofrimento e entre virtude e recompensa. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 152
Cód.: 9788534946148

PAULO E O IMPÉRIO
Religião e poder na sociedade imperial romana
Richard A. Horsley 

Há quase dois mil anos se vê e se lê Paulo como alguém que não ousou discordar de todo o aparato 
ideológico, econômico e político do Império Romano. Essa leitura só serviu para justifi car os imperialismos 
do passado e para conservar os do presente. A obra propõe ver e ler Paulo no contexto do imperialismo 
romano como alguém que ousou caminhar contra a corrente e com propostas alternativas.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 248
Cód.: 9788534922326
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PAULO, UM HOMEM DE DOIS MUNDOS
C. J. den Heyer  

Paulo foi um homem contraditório e assim permanece até hoje. Mal se fez discípulo de Jesus Cristo, 
provocou oposição de um setor da comunidade cristã, que discutia sua condição de apóstolo. Ele não 
fez segredo de sua intenção de manter-se independente da comunidade cristã primitiva de Jerusalém. 
Entrou em conflito com seu companheiro de viagem, Barnabé, e não hesitou em repreender duramente 
o próprio Pedro.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 224 
Cód.: 9788534929905

PAULO NO MUNDO GRECO-ROMANO
Um compêndio
J. Paul Sampley (org.)

Este livro singular representa uma contribuição signifi cativa para os estudos a respeito de Paulo e suas 
cartas, reunindo ensaios, escritos por especialistas neste apóstolo, que se debruçam sobre tópicos como 
honra/vergonha, patrono/cliente, pater familias, autodomínio, tribulações, atletismo/milícia, amizade/
inimizade, recomendações, adoção, virtudes/vícios, entre outros. Não é apenas um valioso compêndio de 
pesquisa, mas um livro importante que merece ser lido como uma séria contribuição aos estudos paulinos. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 608
Cód.: 9788534929318

AS TRIBOS DE IAHWEH
Uma sociologia da religião de Israel liberto – 1250-1050 a.C.
Norman K. Gottwald 

Neste livro, usando métodos e conclusões da sociologia e da antropologia, o autor formulou modelos alter-
nativos prováveis do tribalismo israelita, chegando a um modelo do primitivo Israel como um movimento 
de retribalização que conseguiu autonomia dentro da sociedade cananeia. O distintivo da contrassocie-
dade israelita era uma forma igualitária de organização sociopolítica e de uma produção econômica que 
revolucionou a ordem do Estado. É um livro que dá notável contribuição à teologia da libertação.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 944
Cód.: 9788534922333

A SABEDORIA NO ANTIGO TESTAMENTO 
Espiritualidade libertadora
Anthony Raimond Ceresko

Este livro ajuda a entender melhor a literatura sapiencial do Antigo Testamento. Para tanto, o autor 
apresenta o livro dos Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e o livro da Sabedoria. Expõe o desenvolvi-
mento e a função da literatura sapiencial no mundo antigo e em Israel, não só como forma de literatura, 
mas também como guia para a vida cotidiana. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 216
Cód.: 9788534920483
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EVANGELHOS SINÓTICOS
Comentário à luz das ciências sociais
Bruce J. Malina e Richard L. Rohrbaugh

O objetivo deste trabalho é transpor o texto do continente de cultura mediterrâneo no qual foi escrito 
para o novo contexto nas sociedades ocidentais, industrializadas, onde agora é lido. O resultado será 
outra recontextualização, de modo que os leitores possam ser auxiliados na compreensão do que os 
autores bíblicos disseram e pretenderam dizer a seus contemporâneos.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 504
Cód.: 9788534946377

BÍBLIA E SOCIOLOGIA

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS BÍBLICAS

AS CARTAS DE PAULO, TIAGO, PEDRO E JUDAS
Maurice Carrez, Pierre Dornier, Marcel Dumais e Michel Trimaille

As cartas apostólicas testemunham a expansão missionária do cristianismo do primeiro século e da fé viva da 
Igreja nascente. Elas fornecem informações preciosas sobre a vida, os costumes e a religião da época, e de como 
o cristianismo se confrontou com as diversas situações dos diferentes povos. As cartas comentadas neste volu-
me foram reunidas pelo seu gênero literário. Seu conjunto compreende a maioria dos escritos apostólicos.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 368
Cód.: 9788534906272

HISTÓRIA POLÍTICA DE ISRAEL
Desde as origens até Alexandre Magno
Henri Cazelles

Este livro é um instrumento de trabalho que ajuda a abordar o panorama político da história de Israel. 
De modo claro e sintético, o autor se serve das pesquisas mais recentes sobre o Oriente Antigo, permi-
tindo ao leitor captar o essencial de cada período da história de Israel.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 256
Cód.: 9788534902182
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BIBLIOTECA DE ESTUDOS BÍBLICOS

ARGONAUTAS DO DESERTO
Philippe Wajdenbaum 

O livro apresenta um comentário revolucionário sobre a Bíblia e suas origens inspiradas na literatura 
grega. De Gênesis a Reis, os livros da Bíblia podem ter sido escritos por um único autor, um judeu 
helenizado que teria usado o Estado ideal de Platão no diálogo “As Leis” como fonte primária. O Israel 
bíblico seria uma recriação das doze tribos-Estado. Apresenta o material bíblico comparando a equiva-
lentes gregos ou romanos, discutindo similaridades e diferenças.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 408
Cód.: 9788534941778

A ARROGÂNCIA DAS NAÇÕES
A Carta aos Romanos à sombra do Império
Neil Elliott 

O autor desta obra articula uma tese que, ao mesmo tempo, vai contra a antiga compreensão de Roma-
nos como um resumo da teologia paulina da lei e do Evangelho e também contra a “nova perspectiva” 
sobre Paulo, centrada na visão do apóstolo sobre a relação entre judeus e gentios. Assim, encontra 
surpreendentes paralelos entre a antiga ideologia de Roma e o mundo ocidental de hoje. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 216
Cód.: 9788534932325

A BÍBLIA SEM MITOS 
Uma introdução crítica
Eduardo Arens  

Esta obra destaca a Bíblia como documento fundacional da comunidade cristã, a Palavra de Deus como 
manifestação do Espírito, o problemático texto, antigo, de centenas de anos, e a mensagem nova para cada 
pessoa e para cada dia. Aborda o contexto cultural e religioso dos textos bíblicos, com apoio das ciências 
históricas, valorizando-os como aquilo que são: testemunhos de vida e de fé de numerosas comunidades.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 416
Cód.: 9788534927703

BÍBLIA, PALAVRA DE DEUS
Curso de introdução à Sagrada Escritura
Valério Mannucci  

Com a ajuda das ciências modernas, o autor apresenta temas antigos e novos de maneira cativante. A 
história de Deus com os homens que culminou em Jesus Cristo – história criada, vivida e transmitida 
oralmente, depois finalmente escrita por homens inspirados – é reconhecida pela Igreja. E a Igreja en-
trega a todo homem essa Palavra, expressa em linguagens humanas, como norma de verdade e de vida. 

Formato: 14 cm x 21 cm
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Cód.: 9788534920636
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COMPREENDER O ANTIGO TESTAMENTO
Um projeto que se tornou promessa
Gilles Drolet  

Neste estudo, o autor leva  em conta a História e as tradições presentes na fonte dos textos. O Antigo 
Testamento revela que o próprio Cristo ilumina nossa caminhada e nos conduz em direção à Terra 
Prometida da ressurreição. O livro que nutriu a esperança do Cristo pode sustentar a esperança de 
cada um de nós.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 528
Cód.: 9788534928755

CHAVE PARA A BÍBLIA
A revelação, a promessa, a realização
Wilfrid J. Harrington 

A obra apresenta uma introdução aos escritos da Bíblia, com foco na inspiração, verdade e sentido da 
Escritura. Traz a história de Israel e dos tempos do Novo Testamento. Muitas interrogações são feitas 
sobre a Bíblia: Deus criou mesmo o mundo em seis dias? Tudo o que a Bíblia narra é histórico? Houve 
ou não houve dilúvio? O livro vem para esclarecê-las.

Formato: 14,5 cm x 21 cm
Páginas: 656
Cód.: 9788534910033

EBOOK
DA RELIGIÃO BÍBLICA AO JUDAÍSMO RABÍNICO                   
Origens da religião de Israel e seus desdobramentos na história do povo judeu
Donizete Scardelai 

Esta obra apresenta uma visão contínua da história de Israel do período bíblico, avaliando os principais 
desdobramentos que conduziram à formação do povo judeu sob o advento do judaísmo rabínico, após 
a destruição do Segundo Templo. Mostra ainda os períodos da formação da religião bíblica de Israel e 
os elementos norteadores desse processo em relação aos momentos históricos até a emergência dos 
sábios rabis da Mixná, no século II d.C.

Formato: Epub
eISBN: 9788534940047

O ESCRIBA ESDRAS E O JUDAÍSMO
Um estudo sobre Esdras à luz da tradição
Donizete Scardelai 

Esta obra faz um levantamento dos principais textos da tradição judaica, o Talmude e o Midrash Rabá, 
apresentando a contribuição dada pelo escriba Esdras ao judaísmo rabínico. O contexto histórico do 
retorno do Exílio e a prática judaica espelhada no livro de Esdras-Neemias. Esdras tornou-se um dos 
personagens mais influentes e enigmáticos nas tradições orais judaicas. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 272
Cód.: 9788534932783
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EVANGELHOS APÓCRIFOS
Luigi Moraldi  

A palavra “apócrifo” vem do grego e significa escondido, secreto. Os evangelhos apócrifos pretendem 
preencher a vida de Jesus, Maria e José com narrativas fantásticas e irreais, acrescentando dados e 
fatos ausentes nos evangelhos canônicos. Os evangelhos apócrifos mais importantes superam a casa 
dos vinte. Este livro, percorrendo alguns desses antigos manuscritos sobre a vida de Jesus, apresenta 
as misteriosas narrativas.

Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 400
Cód.: 9788534911962

O JESUS DO POVO
Trajetórias no cristianismo primitivo
Robin Scroggs 

O que pensavam as pessoas comuns a respeito de Jesus? Em busca dos padrões de pensamento que 
moldaram as crenças primitivas a respeito dEle, o autor distingue três concepções fundamentais: como 
Cosmocrator, como Filho do Homem apocalíptico e como Christos. Ele correlaciona essas concepções 
com as realidades e necessidades sociais de comunidades primitivas distintas e traça as “trajetórias” ao 
longo das quais essas concepções evoluíram do início do século II adiante.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 304
Cód.: 9788534933292

JESUS E AS ESTRUTURAS DE SEU TEMPO
Émile Morin 

Estudar as estruturas da sociedade judaica, o contexto econômico, social e cultural, familiar e religioso 
em que o Evangelho foi escrito é descobrir como Jesus produziu um novo sentido da vida na Palestina 
do primeiro século e, ao mesmo tempo, significa estabelecer uma confrontação viva das estruturas atu-
ais da sociedade, bem como permitir ao Evangelho sacudir e desestabilizar nossa maneira de viver e agir.

Formato: 14,5 cm x 21 cm
Páginas: 160
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JESUS E A SOCIEDADE DE SEU TEMPO
Juan Mateos e Fernando Camacho 

Este livro contextualiza o cenário em que os Evangelhos foram escritos, trazendo informações sobre a 
organização da vida judaica, a maneira como Jesus se colocava nesse ambiente e os aspectos do coti-
diano das comunidades cristãs. Diante do distanciamento histórico desses acontecimentos, os cristãos 
modernos podem ter dificuldade em compreender o sentido de muitas passagens. A obra busca acessar 
a mensagem essencial de Jesus contida nos quatro Evangelhos.

Formato: 14,5 cm x 21 cm
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BIBLIOTECA DE ESTUDOS BÍBLICOS

JESUS E AS TESTEMUNHAS OCULARES
Os Evangelhos como testemunhos de testemunhas oculares
Richard Bauckham 

A questão que levanta a possibilidade de os Evangelhos terem sido baseados em relatos de testemunhas 
oculares tem sido longamente discutida. Richard Bauckham, referência nos estudos sobre o Novo Testa-
mento, demonstra que os Evangelhos não só contêm evidências de testemunhas oculares, mas também 
que seus primeiros leitores as teriam certamente reconhecido como tais.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 664
Cód.: 9788534904957

JESUS SEGUNDO O JUDAÍSMO
Rabinos e estudiosos dialogam em nova perspectiva a respeito de um antigo irmão
Beatrice Bruteau (org.) 

Este livro é uma tentativa, liderada por pensadores judeus, de chegar a um acordo com “nosso remoto, 
combativo e escandaloso primo Yeshua”. A série de ensaios pretende dar enorme contribuição ao diálo-
go, hoje em rápido desenvolvimento, entre cristãos e judeus, além de constituir importante auxílio para 
a busca humana de substituir o preconceito pelo conhecimento, permitindo que os profundos poços de 
energia espiritual levem a uma humanidade mais plena.

Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 256
Cód.: 9788534920476

LIBERTANDO PAULO
A justiça de Deus e a política do apóstolo
Neil Elliott 

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

Formato: 14,5 cm x 21 cm
Páginas: 356
Cód.: 9788534909761

LITURGIA JUDAICA
Fontes, estrutura, orações e festas
Carmine di Sante

Muitos textos do Novo Testamento evidenciam elementos constitutivos do judaísmo, como a cultura e 
as práticas religiosas. O próprio Jesus, sua mãe Maria, os apóstolos e as comunidades primitivas alimen-
taram-se dessa liturgia, dos seus símbolos e ritos. Este livro reconstrói o significado e o dinamismo da 
oração israelita, reencontrando as origens da liturgia cristã na liturgia judaica. 

Formato: 14,5 cm x 21 cm
Páginas: 272
Cód.: 9788534922593
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O MEMORIAL DE DEUS
História, memória e a experiência do divino no Antigo Israel
Mark S. Smith  

Formada com o amplo conhecimento do autor sobre a literatura do Oriente Médio, a obra trata da com-
plexa e fascinante história evolutiva da tradição e das crenças do Antigo Israel. O Memorial de Deus deve 
ser leitura obrigatória para todos, leitores gerais e especialistas, que desejam entender como a memória 
coletiva e a amnésia trabalharam juntas para produzir o monoteísmo que se tornou o sinal de qualidade 
da escritura hebraica.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 264
Cód.: 9788534925174

A LOUCURA DE DEUS
O Cristo de João
Alberto Maggi

“A loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens” 
(1Cor 1,25). Somente um louco, um samaritano endemoninhado, podia, com efeito, denunciar os chefes 
religiosos como filhos do diabo e assassinos (Jo 8,48), e desejar o fim da instituição religiosa que se 
acreditava fosse desejada pelo próprio Deus.

Formato: 18,5 cm x 21 cm
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PARA LER O APÓSTOLO PAULO
Chantal Reynier  

Testemunha do início do cristianismo, Paulo nos faz participar de sua experiência com Cristo ressuscitado, 
que fez dele pregador do Evangelho. Suas cartas não são de fácil compreensão para leitores cujo contexto 
social, literário, teológico e religioso é tão diferente daquele dos destinatários do século I. Por isso, a obra 
fornece os esclarecimentos necessários para que os interessados na temática paulina tenham acesso a 
toda a profundidade de sua mensagem. 
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A ORIGEM DA BÍBLIA
Um guia para os perplexos
Lee Martin McDonald 

Este grandioso trabalho oferece respostas e explica os caminhos percorridos pela Bíblia até os dias 
atuais. Em estilo acessível, o autor descreve como a Bíblia cristã teve seu início, desenvolveu-se e, por 
fim, se fixou. Lee Martin McDonald analisa textos desde a Bíblia hebraica até a literatura patrística.
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BIBLIOTECA DE ESTUDOS BÍBLICOS

A TEOLOGIA DO APÓSTOLO PAULO
James D. G. Dunn 

A obra apresenta Paulo a partir da Carta aos Romanos a fi m de compreender e explicar sua teologia. Para 
tanto, o autor desenvolve os temas: Deus, a humanidade (Adão, pecado, lei), o Evangelho, Jesus (homem, 
crucifi cado, ressuscitado, preexistente, aquele que há de vir), a salvação (justifi cação pela fé, participação 
em Cristo, o dom do Espírito, o batismo), o processo da salvação, a Igreja (o Corpo de Cristo, mistério e 
autoridade, a Ceia do Senhor) e como devem viver os cristãos (motivação e ética na prática). 

Formato: 14 cm x 21 cm
Páginas: 912
Cód.: 9788534918725

PAULO E O DOM
John M. G. Barclay

O título Paulo e o dom tem uma dupla nuance. Vai ao encontro do enquadramento de nossa discussão dentro 
da antropologia do dom, mas também indica que nosso foco primário será a doação divina do dom, o que, 
para Paulo, é realçado e realizado no dom de Cristo (o dom). Este livro é um estudo das interpretações de 
benefi cência divina no período do Segundo Templo e, dentro desse contexto, uma nova avaliação da teologia 
de Paulo do evento Cristo como dom, como se expressa em Gálatas e Romanos.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 584
Cód.:  9788534948111

SIGNIFICADO DE NOMES BÍBLICOS
Antigo e Novo Testamento
José Carlos Pereira

Trata-se de um dicionário resumido dos nomes de personagens bíblicas, com muitas referências a 
trechos da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, em que tais personagens são apresen-
tadas. Não apenas traz os nomes de pessoas das histórias da Bíblia, mas as situa com brevidade em 
seu contexto de narração, dando-lhes a relação de parentesco com outras pessoas também citadas; às 
vezes, conforme a importância, traz informações sobre suas características, feitos etc.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 192
Cód: 9788534946926
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PENTATEUCO

COMO LER A BÍBLIA

HISTÓRIA

HISTÓRIA DO POVO DE DEUS
Euclides Martins Balancin

A novidade desta obra está justamente no modo como é contada a História do Povo de Deus: a partir da 
organização e mobilização de grupos que desejam construir uma sociedade em que haja liberdade e 
vida para todos. Esses grupos vão se encontrando com Javé, o Deus aliado e companheiro, que deseja 
para seu povo o que ele mais procura: liberdade, terra e vida.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 168
Cód.: 9788534913386 

COMO LER O LIVRO DO GÊNESIS
Origem da vida e da história
Euclides Martins Balancin e Ivo Storniolo 

A preocupação deste livro é fazer com que a leitura do texto bíblico leve às mesmas questões que o povo 
de Deus tinha no tempo em que o Gênesis foi escrito. Conhecer as raízes da humanidade e do povo de 
Deus é tarefa importante, pois também nós somos seres humanos e também pertencemos a esse povo. 
Isso nos possibilitará continuar construindo essa história.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534902410

COMO LER O LIVRO DO ÊXODO
O caminho para a liberdade
Euclides Martins Balancin e Ivo Storniolo

O livro do Êxodo exige do leitor uma tomada de posição porque trata de um confl ito de interesses: um grupo 
quer sua liberdade (hebreus), mas a estrutura social em que vive (Egito) não lhe permite conquistá-la, pois é 
criada e mantida por outro grupo (Faraó), que detém o poder. Diante disso, como encontrar o caminho para a 
liberdade? De que lado está Deus?

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534901956

COMO LER O LIVRO DO LEVÍTICO
Formação de um povo santo
Ivo Storniolo

Fruto de longo desenvolvimento histórico, o livro do Levítico apresenta a ideologia sacerdotal no pós-
-exílio. O centro dessa ideologia é a função de mediador que pouco a pouco invadirá todos os campos 
da vida judaica, desde o religioso propriamente dito até o moral e social. É graças às disposições desse 
livro que progressivamente o poder sacerdotal acumulará todos os outros poderes, econômico, políti-
co, religioso e judiciário. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534906371
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HISTÓRICOS

COMO LER O LIVRO DOS NÚMEROS
A pedagogia do deserto
Ivo Storniolo

Este livro apresenta uma chave de leitura para entender o livro dos Números. Ajuda a entrar nesse 
livro bíblico, mostrando como é difícil passar de um sistema (tributário) para outro (igualitário), e quão 
necessário se torna um longo processo de educação: sem ele, o novo nunca aparece, ou então regride 
logo para o velho.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534908801

COMO LER O LIVRO DO DEUTERONÔMIO
Escolher a vida ou a morte
Ivo Storniolo

O Deuteronômio é uma vasta coleção das pregações dos levitas itinerantes, que se apresentavam como 
pregadores catequistas com a missão de ensinar a Lei (31,9-13), explicando-a, aprofundando-a e aplicando-a 
às situações concretas do povo. Este livro é o resultado de um esforço pastoral dos levitas, que procuravam 
tornar concreta na vida prática a aliança que era renovada nos santuários, por ocasião das festas.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534908924

COMO LER O LIVRO DE JOSUÉ
Terra = vida: dom de Deus e conquista do povo
Ivo Storniolo

O autor escreveu este livro para os exilados, um povo que havia perdido a própria terra e, consequente-
mente, tudo o que a ela estava ligado: liberdade e organização econômica, política, social e ideológica. 
O anseio pela liberdade e pela vida era o mesmo vivido no Egito e em Canaã ou, talvez, ainda maior, 
visto que esses exilados já haviam experimentado a liberdade e a vida. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534910026

COMO LER O LIVRO DE RUTE
Pão, família, terra
Carlos Mesters 

O livro de Rute é como uma casa fechada. Basta que a gente encontre a chave, abra a porta e entre para 
que tudo se torne familiar, como se sempre tivéssemos morado nela. Quem encontrar a chave e entrar, 
encontrará um espelho para a própria vida e se identificará com Rute e Noemi, “à procura de pão, famí-
lia e terra”, pois “quem vai por aí não erra!”. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534906296
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COMO LER OS LIVROS DE SAMUEL
A função da autoridade
Euclides Martins Balancin e Ivo Storniolo 

Os livros de Samuel relatam acontecimentos situados entre 1040 e 971 a.C., tempo que marcou uma 
reviravolta nos rumos da vida de Israel. De confederação tribal, passa a ser uma nação com poder polí-
tico centralizado no rei e com o progressivo aparecimento da burocracia estatal. Apresentam uma aná-
lise crítica dessa grande transformação e avaliam as circunstâncias e as consequências que acarretou.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534907378

COMO LER OS LIVROS DOS REIS
Da glória à ruina
Ivo Storniolo

Os livros dos Reis abrangem acontecimentos que cobrem um período de mais de quatrocentos anos e 
podem ser chamados de “canteiros de obras” da análise do historiador deuteronomista. Situado no fi m do 
período da monarquia, o autor procura avaliar criticamente a partir da fé em Javé as consequências desse 
regime, seguindo os parâmetros da aliança expressos no livro do Deuteronômio.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534915441

COMO LER OS LIVROS DAS CRÔNICAS
Quem conta um conto aumenta um ponto
Alfredo dos Santos Oliva 

O objetivo das crônicas é mostrar a legitimidade da dinastia de Davi, bem como de seus atos. Davi é a fi gu-
ra principal desses livros. A construção do templo na cidade de Jerusalém, a constituição de um sacerdócio 
profi ssional e a execução regular do culto, idealizados por Davi e concretizados por seu fi lho, receberam 
atenção especial do cronista.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 68
Cód.: 9788534919968

COMO LER OS LIVROS DE ESDRAS E NEEMIAS
A fé em Deus vem antes da política
Alfredo dos Santos Oliva 

Esdras e Neemias estão entre os livros da Bíblia que não são consultados com muita frequência. No 
entanto, são textos com potencial muito grande para ajudar a promover as lutas de libertação do povo, 
embora seja preciso garimpar bastante antes de chegar ao tesouro de sua mensagem. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534914680
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COMO LER O LIVRO DE JUDITE
A viúva que salvou o seu povo
Ivo Storniolo

O livro de Judite é uma obra de ficção que tem tudo a ver com a realidade. Por trás da ficção transpa-
rece o tema da luta dos oprimidos e explorados contra o poder imperialista, que a tudo e a todos quer 
engolir. É um livro que continua a iluminar e a alimentar a constante luta do povo de Deus pela justiça.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534902908

COMO LER O LIVRO DE ESTER
O poder a serviço da justiça
Ivo Storniolo
 
O livro de Ester é um conto ou romance sapiencial dirigido aos judeus que, no pós-exílio, vivem dominados 
pelos impérios, principalmente no estrangeiro. Calcado sobre o êxodo, o livro procura manter vivo o ideal 
da luta pela verdade e pela justiça, em vista da liberdade e da vida.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534904711

SAPIENCIAIS

COMO LER O LIVRO DE JÓ
O desafi o da verdadeira religião
Ivo Storniolo

O livro de Jó é mais uma antiteologia do que uma teologia. Ele força o leitor a tomar partido, identifi cando-
-se ou não com Jó, e isso com graves consequências. Existe religião gratuita? O que é a religião: relação que 
depende do conhecimento intelectual ou da experiência de Deus? Quem é que faz a experiência de Deus e 
como a faz, revelando o que é a verdadeira religião e dando origem a um novo modo de falar de Deus?

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534909334

COMO LER O LIVRO DOS SALMOS
Espelho da vida do povo
Marc Girard  

Os salmos não são apenas ferramenta antiga, que nos ajudam a rezar melhor. Através deles, o povo pode 
celebrar e ver como num espelho os aspectos mais diversos que compõem a sua vida cotidiana. No fi nal da 
caminhada, vê-se que os Salmos favorecem não somente a oração, mas também o mutirão.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534905220
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COMO LER O LIVRO DOS PROVÉRBIOS
A sabedoria do povo
Ivo Storniolo

O livro dos Provérbios levou aproximadamente seiscentos anos para chegar à forma atual – tempo 
suficiente para comprovar sua respeitabilidade e atrair a nossa atenção. Como a experiência da vida é 
universal, podemos nos servir dele para comparar e, quem sabe, confirmar a experiência dos antigos 
com a nossa experiência, ou vice-versa. Poderemos também aprender a 
técnica de expandir o discernimento e aplicá-la à sabedoria do nosso povo.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534908108

COMO LER O LIVRO DO ECLESIASTES
Trabalho e felicidade
Euclides Martins Balancin e Ivo Storniolo

O que é a felicidade e como chegar até ela? Existem muitas propostas, mas nem sempre verdadeiras e 
ao alcance do povo. Para este, a maior parte da vida se resume a trabalhar. E é aqui que entra a propos-
ta do livro do Eclesiastes: felicidade é usufruir o fruto do próprio trabalho. Contudo, quando o povo é 
impedido de usufruir o fruto do próprio trabalho, que felicidade lhe pode restar?

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534910019

COMO LER O LIVRO DA SABEDORIA
A sabedoria de Israel é o senso da justiça
Ivo Storniolo

A mensagem do livro ensina a sabedoria que leva à justiça e à vida para todos. Não a cultura da erudi-
ção, mas a sabedoria que vem de Deus e produz a justiça, opondo-se à idolatria, que produz a injustiça. 
Esta é a grande contribuição que o povo de Deus do Antigo Testamento deixou a toda a humanidade: o 
senso que produz o discernimento da justiça.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534900522

COMO LER O LIVRO DO ECLESIÁSTICO
A identidade de um povo
Ivo Storniolo

Este livro faz uma introdução e análise de cinco temas no livro do Eclesiástico (A sabedoria de Israel; O 
confl ito social; A verdadeira religião; Jesus fi lho de Sirac e a mulher; Os heróis do povo). Saliência contínua 
no tema da identidade cultural do povo.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534900706
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COMO LER O PRIMEIRO ISAÍAS (Is 1-39)
Confi ar em Javé, o santo de Israel
Shigeyuki Nakanose e Enilda de Paula Pedro 

Cada um de nós é marcado pela época, pelo lugar social, pela situação política e religiosa em que vive. O 
mesmo podemos afirmar sobre os profetas: cada um é fruto de suas escolhas e do seu contexto social. 
O profeta Isaías vivenciou a injustiça praticada pela elite e as suas consequências. Ele acreditava que 
um rei justo e bom poderia criar uma sociedade humana e fraterna.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534915465

PROFETAS

COMO LER O SEGUNDO ISAÍAS (40-55)
Da semente esmagada brota nova vida
Shigeyuki Nakanose e Enilda de Paula Pedro 

O livro registra a memória de fé e esperança do povo judeu durante o exílio da Babilônia. Em meio à miséria 
e opressão, pessoas simples se solidarizam para superar o desafi o da sobrevivência e do sofrimento. A 
convivência solidária faz brotar a experiência da misericórdia e da ternura de Deus. Desperta a consciência 
de uma liderança baseada na justiça e na solidariedade. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534922562

COMO LER O TERCEIRO ISAÍAS (56-66)
Novo céu e nova terra
Shigeyuki Nakanose, Enilda de Paula Pedro e Cecilia Toseli

Este livro reflete a luta e os sonhos de um pequeno grupo de pessoas empobrecidas que resistem à 
exploração da elite religiosa judaica no pós-exílio.  O povo carrega a dor da miséria, da fome, da doença 
e da morte. A solidariedade anima a resistência e renova a esperança de tempos melhores. Aos poucos 
renasce a experiência do Deus da vida que caminha com seu povo em busca da libertação. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534922579

COMO LER O LIVRO DE JEREMIAS
Profecia a serviço do povo
Luiz Alexandre Solano Rossi 

Jeremias nasceu aproximadamente em 645 a.C., em Anatot, povoado próximo a Jerusalém. Era de 
família sacerdotal. Um de seus maiores problemas é o conflito com as autoridades políticas. Tinha cerca 
de dezoito anos quando recebeu sua vocação. Pregava a submissão ao imperialismo babilônico como 
única saída para o momento. Preso, acusado e torturado, vê o cumprimento de todas as catástrofes que 
Javé lhe mandara anunciar.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 152
Cód.: 9788534919951
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COMO LER O LIVRO DAS LAMENTAÇÕES
Não existe sofrimento estranho
Luiz Alexandre Solano Rossi

Lamentações é o livro que tem por objetivo descobrir o significado dos acontecimentos e a face de Deus 
em meio à dor. É como se estivesse presente uma atmosfera de morte e decomposição. Afinal, quem 
sente dor também clama.  Lamentações contém um clamor que liberta. É também um texto pedagógico, 
que ensina que quem não sabe gritar a sua dor perde a capacidade de lutar com Deus e de exercitar a 
própria fé.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534914673

COMO LER O LIVRO DE BARUC
Releituras do exílio: criatividade na crise
Rafael Rodrigues da Silva 

Um dos textos deuterocanônicos de nossas Bíblias, o livro de Baruc traz quatro olhares diferentes de um 
mesmo fato signifi cativo na vida e na história do povo de Deus: o exílio na Babilônia. Por trás de cada uma 
dessas releituras há um grupo específi co, com rosto e lugar social próprios, além de motivações peculiares.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 88
Cód.: 9788534921299

COMO LER O LIVRO DE EZEQUIEL
O profeta da esperança
Luiz Alexandre Solano Rossi

Ezequiel pertence a uma tradição sacerdotal. Provavelmente, antes da deportação para a Babilônia, ele 
tenha atuado no templo de Jerusalém. Ezequiel pode ser colocado como pertencente à elite da cidade 
de Jerusalém. É o primeiro profeta entre os exilados. Sua importância não pode ser diminuída. São 
muitas as suas particularidades: foi o primeiro a profetizar fora da terra de Israel, por exemplo.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 72 
Cód.: 9788534917575

COMO LER O LIVRO DE DANIEL
Reino de Deus × Imperialismo
Ivo Storniolo 

Escrito no tempo da resistência dos judeus contra o imperialismo selêucida, o livro apresenta a crítica 
e a condenação do espírito imperialista para colocar em seu lugar o espírito do Reino de Deus, capaz de 
produzir uma formulação política e econômica radicalmente diferente.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788534903134
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COMO LER O LIVRO DE OSEIAS
Reconstruir a casa
Enilda de Paula Pedro e Shigeyuki Nakanose

Este livro convida para um encontro com Oseias, propiciando um contato com os oprimidos e margi-
nalizados pelo sistema que controlava Israel naquele tempo. Isso permite ao leitor aproximar-se do 
mesmo chão de Oseias, criando a sintonia necessária para entrar em contato com sua mensagem.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534905732

COMO LER O LIVRO DE JOEL
Profecia em tempos de crise
Luiz Alexandre Solano Rossi 

Joel está no período pós-exílico, no tempo de domínio imperialista persa. Em meio à crise e ao deses-
pero, o profeta se posiciona como representante da esperança de Deus. Esse pequeno livro origina-se 
de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhotos. O cotidiano está 
ameaçado e gera crise. O presente se encontra em via de destruição. Contudo, Joel tem algo a dizer. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 52
Cód.: 9788534912181

COMO LER O LIVRO DE ABDIAS
Profeta da solidariedade
Luiz Alexandre Solano Rossi 

Os edomitas estão exultantes com a queda de Jerusalém e se aproveitam disso para ocupar o sul de 
Judá. Abdias diz que eles não têm motivos para tripudiar, pois, afinal, Deus é justo e Judá será restaura-
do, cabendo um destino contrário a Edom: o aniquilamento. A expectativa de retribuição está presente 
nos oráculos de Abdias e vem associada à ideia do Dia de Javé como dia de julgamento para as nações. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534913270

COMO LER O LIVRO DE AMÓS
A denúncia da injustiça social
Euclides Martins Balancin e Ivo Storniolo

O livro é uma denúncia da injustiça social e uma crítica à religião que acoberta um sistema social iníquo 
e viciado pela raiz. Podemos ter uma ideia do signifi cado e da forma da atividade profética, pois o texto 
desse profeta é uma introdução ao profetismo, com todos os elementos básicos que caracterizam os livros 
proféticos que surgirão posteriormente.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534918381
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COMO LER O LIVRO DE JONAS
Deus não conhece fronteiras
Euclides Martins Balancin e Ivo Storniolo

O objetivo deste livro é mostrar Javé como misericordioso com toda a humanidade e não como um 
Deus nacional. Acima de tudo, é o Deus da vida e quer que todos se convertam para tê-la. O desafio 
do livro é se nós estamos dispostos a aceitar um Deus com essas características, o que implicaria ter o 
mesmo comportamento dEle.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534926089

COMO LER O LIVRO DE NAUM
A história pertence a Javé
Luiz Alexandre Solano Rossi 

O nome Naum significa “consolado por Javé”. Naum viveu em um tempo de muitas dificuldades. É 
provável que tenha passado parte de sua vida em Judá, mais especificamente sob o reinado de Manassés 
(698-643 a.C.). Experimentou a perversa política pró-assíria que produziu corrupção e decadência no 
povo de Deus. Naum pode ser considerado profeta que vê e ensina o povo a enxergar.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534913812

COMO LER O LIVRO DE HABACUC
A teimosia do justo
Euclides Martins Balancin e Ivo Storniolo

Num tempo de grande instabilidade política, Habacuc denuncia a situação interna e externa do país, 
e pergunta o que fazer diante da situação. Ele traça um plano de resistência para que o povo justo 
compreenda a situação e realize uma ação crítica que traga esperanças de transformação. Segundo 
Habacuc, o justo não pode ser personagem passivo dentro da história, mas sujeito ativo. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 48
Cód.: 9788534904551

COMO LER O LIVRO DE SOFONIAS
A esperança vem dos pobres
Euclides Martins Balancin e Ivo Storniolo 

Sofonias traz um grande desafio à nossa visão, muitas vezes superficial e ingênua, sobre a história. À 
primeira vista, quem triunfa são os ricos e poderosos, enquanto a maioria do povo empobrecido vive 
em situação marginalizada. No entanto, o profeta inverte essa visão mostrando um Deus justo, que 
ouve o clamor do povo e se levanta para fazer o julgamento.

Formato: 13 cm x 20 cm
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Cód.: 9788534909341
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COMO LER O LIVRO DE AGEU
É urgente reconstruir
Marc Girard 

Como Palavra de Deus, o livrinho de Ageu contém um verdadeiro tesouro para ativar nossa reflexão e 
estimular o nosso compromisso. Esta chave de leitura do livro de Ageu preocupa-se em ser uma inter-
pretação cristã, pastoral e comunitária, sugerindo uma leitura engajada.

Formato: 13 cm x 20 cm
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Cód.: 9788534918398

COMO LER O LIVRO DE ZACARIAS
O profeta da reconstrução
Luiz Alexandre Solano Rossi 

A dominação persa marca o contexto da profecia de Zacarias. Provavelmente o cenário era de distúr-
bios que principiaram depois da morte de Cambises, em 522 a.C., motivados pela sucessão do trono 
persa. A política previa a restauração dos cultos dos povos dominados. O desejo de libertação, acompa-
nhado de esperança, ainda era extremamente necessário. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534916752

COMO LER OS EVANGELHOS
Para entender o que Jesus fazia e dizia
Félix Moracho 

Neste livro, o autor desenvolve aspectos do contexto econômico, político, social e religioso em que 
Jesus viveu e no qual nasceram os evangelhos, resultado da reflexão das comunidades sobre a prática 
de Jesus. Conhecendo essa realidade é possível entender melhor as atitudes de Jesus diante da proble-
mática humana do seu tempo.

Formato: 13 cm x 20 cm
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Cód.: 9788534902250

EVANGELHOS E ATOS

COMO LER O EVANGELHO DE MATEUS
O caminho da justiça
Ivo Storniolo 

Cada evangelista organizou a redação do seu evangelho a partir da compreensão da pessoa de Jesus. 
Mateus vê Jesus como o Deus conosco, que encarnou no mundo e na história para nos ensinar o 
caminho da justiça. Com Jesus é possível construir o mundo novo. O evangelho é lido do começo ao fim 
a partir da frase de Jesus: “Devemos cumprir toda a justiça” (Mt 3,15).

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 216
Cód.: 9788534904322
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COMO LER O EVANGELHO DE MARCOS
Quem é Jesus?
Euclides Martins Balancin

“Agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galileia na frente de 
vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse” (16,7). Isso significa que, se os discípulos quiserem se 
encontrar com Jesus Ressuscitado, terão de retornar para onde Jesus iniciou sua atividade e retomá-la.
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COMO LER O EVANGELHO DE LUCAS
Os pobres constroem a nova história
Ivo Storniolo 

Lucas tem grande preocupação social e está sempre atento aos pobres, humildes e marginalizados. Ele 
mostra um Jesus que veio trazer a justiça e a libertação, não para que se encaixem na sociedade e na his-
tória que conhecemos. Ao contrário, veio libertá-los para que construam nova sociedade e nova história, 
onde a justiça produza partilha e fraternidade.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 224
Cód.: 9788534905817

COMO LER O EVANGELHO DE JOÃO
O caminho da vida
José Bortolini

O Evangelho de João apresenta a prática de Jesus como compromisso contínuo e pleno com o sofredor. 
Jesus revela qual é o projeto que Deus tem para toda a humanidade. Quem o vê, vê o Pai. Quem lhe dá 
adesão e o segue caminha ao encontro do Deus da vida. O maior sinal no Evangelho de João é Jesus 
dando a vida por amor. Esse é o caminho das comunidades comprometidas com Ele.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 208
Cód.: 9788534902465

COMO LER O LIVRO DOS ATOS DOS APÓSTOLOS
O caminho do Evangelho
Ivo Storniolo

O livro dos Atos dos Apóstolos é a continuação do evangelho de Lucas. Mostra o caminho do anúncio 
cristão desde Jerusalém até os extremos da terra, como em At 1,8. O mesmo Espírito que estava em 
Jesus e o levou à missão estará agora com os apóstolos e os animará a continuar dando testemunho de 
Jesus. É o Evangelho penetrando em todos os tempos e lugares.
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INTRODUÇÃO A PAULO E SUAS CARTAS
José Bortolini

Certas leituras de Paulo o apresentam como uma pessoa distante do povo e das comunidades, incapaz 
de manifestar sentimentos. Os que veem Paulo com esses olhos esquecem-se de suas viagens, cadeias, 
sofrimentos, perigos e sua paixão por Jesus e pelo povo. Esta obra conduz o leitor a um contato com 
Paulo antes de ler suas cartas, ou depois, para voltar a elas com sensibilidade nova.
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CARTAS E APOCALIPSE

COMO LER A CARTA AOS ROMANOS
O Evangelho é a força de Deus que salva
José Bortolini
 
A Carta aos Romanos, ao contrário do que se afi rmou por muito tempo, é um texto pastoral como todas as 
cartas de Paulo. Nasceu da sua paixão pela evangelização entre os pagãos. Na carta, Paulo afi rma ser minis-
tro de Jesus Cristo para evangelizar os pagãos. É a tomada de consciência de que o evangelho é o grande 
presente de Deus à humanidade.
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COMO LER A PRIMEIRA CARTA AOS CORÍNTIOS
Superar os confl itos em comunidade
José Bortolini

Paulo não entrou em Corinto pela porta dos poderosos, e sim pela porta dos escravizados, dos crucifi-
cados da história, a fim de lhes anunciar que Jesus crucificado venceu a morte, tornando os empobre-
cidos de Corinto “o povo numeroso que lhe pertence”. A Primeira Carta aos Coríntios é um convite a 
superar os conflitos nas  comunidades.
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COMO LER A SEGUNDA CARTA AOS CORÍNTIOS
O agente de pastoral e o poder
José Bortolini

Esta carta é como uma série de fotografi as tiradas em tempos diferentes e a partir de contextos diferentes. 
É impossível conhecer, com absoluta certeza, a data em que surgiram. Nas entrelinhas do texto podemos 
descobrir a circunstância e as motivações que levaram Paulo a escrever. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 56
Cód.: 9788534908849
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COMO LER A CARTA AOS GÁLATAS
Evangelho é liberdade
José Bortolini

A Carta aos Gálatas pode ser resumida numa única frase: “Cristo nos libertou para que sejamos 
verdadeiramente livres” (5,1). Os gálatas acolheram com grande entusiasmo essa Boa Notícia, pois o 
evangelho anunciado por Paulo era o sonho de vida e liberdade. Essa carta foi e continua sendo o grito 
de liberdade dos que creem em Jesus Cristo.
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COMO LER A CARTA AOS EFÉSIOS
O universo inteiro reunido em Cristo
José Bortolini

Esta carta é portadora de uma boa notícia: o universo inteiro forma um só corpo em Cristo, cabeça de 
tudo. Essa novidade espalha suas raízes, ramos, fl ores e frutos por todo o texto. Apresenta uma introdução 
básica para começar a entender Efésios e um comentário a cada trecho, mostrando continuamente a 
ligação que existe entre o grande hino e as partes menores do texto.
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COMO LER A CARTA AOS FILIPENSES
O Evangelho encarnado
José Bortolini

Esta carta é o anúncio de Jesus encarnado nas realidades humanas mais sofridas. É o Evangelho que 
Paulo anuncia, assumindo também ele a condição de servo disposto a entregar a vida pelo Evangelho. 
A encarnação é a condição primeira e indispensável para que o anúncio do Evangelho seja verdadeiro 
e eficaz.

Formato: 13 cm x 20 cm
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COMO LER A CARTA AOS COLOSSENSES
Reconstruir a esperança em Cristo
José Bortolini

A Carta aos Colossenses gira em torno de um eixo principal, o hino que mostra Jesus Cristo como imagem 
do Deus invisível. O objetivo principal da carta é levar as comunidades a reconstruir a esperança em Cris-
to, “a glória esperada”. Trata-se de chave de leitura que expõe o cerne dessa carta pertencente ao “corpo 
paulino” dos escritos neotestamentários.
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COMO LER A PRIMEIRA CARTA AOS TESSALONICENSES
Fé, amor, esperança
José Bortolini

Qual a função de uma pequena comunidade cristã na grande cidade? Fé ativa, amor capaz de sacrifícios, fi r-
me esperança: aqui está o tripé que sustenta a comunidade dos tessalonicenses. É a mais importante chave 
de leitura de toda a carta. Também o quadro mais bonito e completo que encontramos dessa comunidade à 
qual foi endereçado o primeiro texto escrito do Novo Testamento.
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COMO LER A SEGUNDA CARTA AOS TESSALONICENSES
Esperar é resistir
José Bortolini

A Segunda Carta aos Tessalonicenses se caracteriza pela resistência daqueles que não se conformam com 
o “mistério da impiedade” presente e atuante no meio de nós. Estimula a resistência, na certeza de que o 
“homem ímpio” acabará sendo destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Não há resistência sem fé na 
vitória fi nal da justiça e da verdade sobre a injustiça e a mentira.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 40 
Cód.: 9788534906074

COMO LER A PRIMEIRA CARTA A TIMÓTEO
Organizar a pastoral nos confl itos
José Bortolini

A Primeira Carta a Timóteo pertence a um grupo de textos chamados deuteropaulinos. Essa carta é 
chamada de “pastoral”, apresentando um estágio posterior à fundação e organização iniciais das comu-
nidades. Timóteo aparece como liderança cristã que tem de organizar a pastoral em meio aos conflitos. 
Talvez a característica mais bonita desta carta seja a preocupação com a terceira idade, isto é, as viúvas. 

Formato: 13 cm x 20 cm
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COMO LER A SEGUNDA CARTA A TIMÓTEO
Retratos do pastor e do mártir cristão
José Bortolini

Esta carta apresenta dois temas fundamentais. O primeiro é uma espécie de “elogio do mártir cristão”, 
do qual Paulo se torna importante ponto de referência. O segundo procura traçar um retrato do líder 
da comunidade (pastor) sob vários ângulos: pessoal, comunitário, social. Apresenta sete fragmentos de 
retrato do pastor ou liderança cristã. Juntos compõem um quadro harmonioso, mostrando as principais 
características dessa liderança.
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COMO LER A CARTA A TITO
O cotidiano da fé
José Bortolini

Este é um texto que fala da vivência da fé no cotidiano, uma lâmpada que ilumina a vida das comunida-
des no seu dia a dia. Dirige-se a um pastor, chamado Tito, que na ocasião se encontrava na ilha de Creta 
e devia tomar sozinho todas as decisões referentes às comunidades cristãs daquela ilha. A carta pode 
iluminar nossa pastoral na resolução de conflitos, de organização e liderança das comunidades etc.
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COMO LER A CARTA A FILEMON
Em Cristo todos são irmãos
José Bortolini

A Carta a Filemon é o mais breve e o mais pessoal escrito de Paulo. O grande anúncio deste bilhete é que a 
escravidão é uma agressão ao projeto de liberdade e vida que Deus quer para todos, além de algo totalmente 
inútil. A fraternidade que gera igualdade e partilha é o eixo que movimenta essa carta, pois em Cristo todos 
são irmãos, sem discriminações.
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COMO LER A CARTA AOS HEBREUS
Um sacerdote fi el para um povo a caminho
Pedro Lima Vasconcellos 

Esta carta convida o leitor a percorrer a refl exão proposta por Hebreus do começo ao fi m e deixar que 
ele fale, identifi cando para nós quais são suas maiores preocupações. Texto desafi ador, que convoca a 
comunidade a não abandonar seus compromissos e esperanças, mesmo que isso acarrete perseguições e 
humilhação. Ela tem em quem se apoiar: Jesus Cristo, o único e defi nitivo sacerdote. 
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Cód.: 9788534921282

COMO LER A CARTA DE TIAGO
A fé e a prática do Evangelho
Ivo Storniolo

De caráter sapiencial, esta carta mostra a sabedoria como discernimento do cristão diante das situações. A 
grande ênfase é sobre a vivência prática do Evangelho, que deve se manifestar em atos concretos. A carta 
é um verdadeiro tesouro da tradição cristã primitiva.
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COMO LER AS CARTAS DE PEDRO
O Evangelho dos sem-teto
Paulo Augusto de Souza Nogueira

Livro das pequenas causas. A Primeira Carta de Pedro tem o seu jeito próprio de falar da realidade do 
povo. Ela se preocupa com realidades cotidianas, como o incentivo na hora do sofrimento, a exortação à 
prática do amor e o cuidado para que as comunidades permaneçam unidas na hora da perseguição. 
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COMO LER O APOCALIPSE
Resistir e denunciar
José Bortolini

As chaves usadas nesta obra mostram o livro do Apocalipse como uma denúncia e resistência, que 
convida a celebrar e a testemunhar com urgência, na esperança de que se realize, aqui e agora, um novo 
céu e uma nova terra, fontes de vida e felicidade para todos.
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DICIONÁRIOS E GRAMÁTICAS

DICIONÁRIO BÍBLICO HEBRAICO-PORTUGUÊS
Luis Alonso Schökel

O Dicionário Bíblico Hebraico-Português é de muita importância para os estudos no campo da exegese 
bíblica, pois apresenta os mais relevantes termos da língua hebraica empregados nas Sagradas Escrituras 
e seus correspondentes na língua portuguesa. Não apresenta simples traduções literais, mas, ao contrário, 
procura contextualizar cada verbete, abordando-os em seus múltiplos signifi cados e nuanças estruturais.

Formato: 18,5 cm x 26,5 cm
Páginas: 800
Cód.: 9788534910460
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DICIONÁRIOS E GRAMÁTICAS

DICIONÁRIO DE TERMOS TEOLÓGICOS FUNDAMENTAIS DO ANTIGO E DO 
NOVO TESTAMENTO
Angelika Berlejung e Christian Frevel (orgs.)

Este dicionário é concebido tanto como livro de estudo quanto como obra enciclopédica de consulta. 
Comenta os termos, os conceitos e os temas centrais do Antigo e do Novo Testamento que são fundamen-
tais para a fé cristã até os nossos tempos, tornando-se assim um subsídio e um compêndio indispensável 
de teologia bíblica para teólogos, estudantes e pessoas interessadas na Sagrada Escritura. Foi elaborado 
com a colaboração de renomados cientistas e pesquisadores internacionais, segundo o mais atual estado 
da pesquisa da exegese e da teologia.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 536
Cód.: 9788515037872

DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO DA BÍBLIA
Vv.Aa.

Nesta edição, o aspecto conciso não impede a diversidade dos assuntos bíblicos tratados: os livros bí-
blicos canônicos e apócrifos, os personagens, a fauna e a flora, os utensílios do culto e da vida cotidiana, 
as instituições políticas e religiosas, as comunidades, as línguas bíblicas, as principais traduções, os 
grandes conceitos teológicos e antropológicos, entre tantos outros.

Formato: 17,5 cm x 25 cm
Páginas: 1410
Cód.: 9788534938211

DICIONÁRIO BÍBLICO 
John L. McKenzie

Um olhar panorâmico ao Dicionário Bíblico revela-nos a riqueza dos artigos de teologia bíblica e ao 
mesmo tempo de artigos relativos aos livros do Antigo e do Novo Testamento, às personagens, à 
história, aos costumes, à geografia, aos problemas de natureza teológica e crítica metodológica, entre 
outros suscitados pelos estudos bíblicos atuais. Oferece ao leitor algumas normas indispensáveis para 
uma leitura autêntica da Palavra de Deus.

Formato: 16,5 cm x 23,5 cm
Páginas: 920
Cód.: 9788534903745

DICIONÁRIO DE PAULO E SUAS CARTAS
Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin e Daniel G. Reid (orgs.)

Apresenta a formação judeu-rabínica, a atuação de Paulo no ambiente greco-romano e o período de 
sua conversão, quando se tornou apóstolo cristão. É um instrumento de trabalho e sinopse de subsídios 
bibliográficos e discussões resumidas que fomentarão novos debates e serão importante apoio para 
professores, pesquisadores e mestres.
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GRAMÁTICA DO HEBRAICO BÍBLICO
Thomas O. Lambdin 

Este livro de ensino é projetado para um curso anual do hebraico bíblico elementar de nível univer-
sitário. Por sua escolha de vocabulário e gramática, é essencialmente uma introdução à prosa, não à 
linguagem poética. Mantendo a discussão gramatical em um nível relativamente rudimentar, tornou-se 
o livro tão útil quanto possível para os que querem estudar o idioma.
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DICIONÁRIO DO GREGO DO NOVO TESTAMENTO
Carlo Rusconi

Este Dicionário do Grego do Novo Testamento contém todos os vocábulos que ocorrem ao menos uma 
vez no Novo Testamento; todos os vocábulos que no Novo Testamento ocorrem ao menos uma vez como 
variantes; numerosos vocábulos que aqueles que conhecem o grego clássico esperariam encontrar em 
uma determinada acepção, mas que o grego neotestamentário não usa, substituindo-os por neologismos 
ou por vocábulos que sofreram evolução de significado em relação ao clássico, e muito mais!
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GRAMÁTICA DO GREGO DO NOVO TESTAMENTO – PARTE 1: MORFOLOGIA
Vol. I – Lições e Vol. II – Chaves e paradigmas
James Swetnam 

Esta gramática é recomendada para o aprofundamento do conhecimento da Palavra de Deus. O estu-
dioso terá o gosto de perceber a língua original que, por melhor que seja traduzida em nossas línguas 
modernas, jamais esgotará a capacidade significativa dos termos ouvidos pelas primeiras comunidades 
cristãs da Palestina, da Ásia Menor e da antiga Europa. Com esta obra o leitor poderá tranquilamente 
manusear com maior compreensão e proveito todo o Novo Testamento.
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DOCUMENTOS DO MUNDO DA BÍBLIA

FLÁVIO JOSEFO, UMA TESTEMUNHA DO TEMPO DOS APÓSTOLOS
Vv.Aa.

Flávio Josefo é uma testemunha privilegiada da Palestina do século I, e sem ele pouco se conheceria sobre o 
meio histórico em que nasceu o cristianismo. Os trechos da obra de Josefo apresentados neste livro consti-
tuem um esclarecimento sobre a região da Palestina e, por conseguinte, sobre as origens do cristianismo.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534918244

A CRIAÇÃO E O DILÚVIO
Segundo os textos do Oriente Médio Antigo
Vv.Aa.

Este suplemento oferece uma contribuição limitada, mas preciosa para a compreensão dos primeiros 
capítulos do Gênesis. A comparação entre os textos do Oriente Médio Antigo, pertencentes às culturas 
vizinhas, com os textos da Bíblia esclarecem e aprofundam os temas da criação e do dilúvio.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 128
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A TORAH ORAL DOS FARISEUS
Textos da tradição de Israel
Pierre Lenhardt e Matthieu Collin

Este livro procura tornar conhecida dos cristãos a realidade em que viveram Jesus de Nazaré, Paulo de 
Tarso e muitos outros. Levará também a uma reflexão teológica renovada sobre os laços que unem, no 
catolicismo, Escritura e Tradição.
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ESPIRITUALIDADE BÍBLICA

O ESPÍRITO SANTO NO MUNDO 
José Comblin

Jesus envia e acompanha os seus discípulos e, para realizar a missão, eles não recebem nenhum poder 
terrestre, nem dinheiro, nem poder político, nem superioridade cultural. O poder que lhes confere o 
Espírito é somente a força do testemunho. O testemunho não é imposição, não é violência, não é con-
quista, mas apelo para a liberdade. A conquista da liberdade é o sinal da chegada do Reino de Deus. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 136
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EVANGELIZAR
José Comblin

Evangelizar é o centro da missão da Igreja. A mensagem dos evangelhos consiste nisto: o anúncio de 
Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi o evangelizador por excelência: anunciou o advento do reino do Pai, que 
é vida e liberdade para as criaturas humanas. A fonte última da evangelização é, portanto, o Evangelho 
que foi anunciado por Jesus, a mensagem que foi proclamada na Palestina por Jesus, Filho de Deus 
e homem verdadeiro. Compreender o Evangelho é vivê-lo de novo, reinventá-lo a cada situação que 
surge, recebê-lo como resposta a uma interrogação da vida presente.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
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A FÉ NO EVANGELHO
José Comblin

A fé é bem diferente daquilo que se ensinava há poucos anos. Ensinava-se que a fé consiste em acreditar 
em toda a doutrina proposta pelo magistério eclesiástico.  A fé era justamente crer no inacreditável. Já 
faz tempo que os teólogos procuraram mudar essa longa prática catequética. A fé não é ato intelectual. 
A fé consiste em entregar a vida a Jesus. Ele proclama uma nova vida, um novo mundo e convida a traba-
lhar com ele nessa tarefa. A fé consiste em nos entregar a Jesus sem saber por onde passará o caminho 
pelo qual nos conduz. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 104
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JESUS DE NAZARÉ
José Comblin

Pretendemos meditar sobre a vida humana, simplesmente humana, de Jesus Cristo. Queremos abordar 
esse Jesus de Nazaré tal como os discípulos o conheceram e o compreenderam – ou não o compreen-
deram – quando caminhavam com ele pelas estradas da Galileia, percorrendo os povoados de Israel, 
quando ainda não o conheciam como Senhor e Filho de Deus. Desejamos ver esse Jesus tal como ele 
aparecia quando ainda não manifestava sua relação pessoal com Deus; quando, aos olhos dos discípu-
los, ele ainda era um homem, simplesmente homem.
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JESUS, ENVIADO DO PAI
José Comblin

O tema Enviado do Pai é o eixo do evangelho segundo João. A missão de Jesus na terra foi revelar 
o Pai. João condensa toda a sua mensagem nisto: dar a conhecer o que é Deus. Deus quis mostrar o 
que ele é realmente. Ele tem uma palavra que tudo diz, e essa palavra é Jesus. A vida de Jesus na terra 
mostra o que é Deus: “Quem me vê, vê o Pai”. Pois Jesus não lhe dá o nome de Deus, mas o nome de Pai, 
o que já anuncia a grande diferença em relação a todas as religiões do mundo.
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A LIBERDADE CRISTÃ
José Comblin 

A liberdade está no centro da mensagem cristã. Jesus é um homem livre e abre caminho para que 
todos se libertem. O evangelho é o anúncio do reino de Deus, e o reino de Deus é a liberdade dos seres 
humanos. A humanidade nova que Jesus anuncia é a humanidade em que todos se ajudam a viver mais 
e melhor. Nas nossas chamadas democracias se diz que a lei é a vontade dos cidadãos. Será assim na 
prática? Como funciona a lei na prática? Ela serve para justificar e defender a situação atual, com todas 
as suas injustiças. 
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A ORAÇÃO DE JESUS
José Comblin 

As orações de Jesus são o modelo perfeito para a oração dos discípulos. Não podemos garantir que as 
orações que se encontram nos evangelhos reproduzem literalmente a palavra de Jesus, já que foram 
escritas pelos evangelistas muito tempo depois de pronunciadas. Mas elas expressam a forma como 
a oração de Jesus foi transmitida e entendida pelas gerações sucessivas de discípulos. Foram escritas 
com a intenção de fornecer os modelos da aceitação de um desafio. São expressão da fidelidade de 
Jesus à sua missão de revelar Deus aos pobres e ignorantes. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 104
Cód: 9788534930956

VIVER NA ESPERANÇA
José Comblin 

A esperança cristã está fundada no anúncio do Reino de Deus por Jesus. O Reino de Deus já está pre-
sente, e a própria vida de Jesus mostra essa presença. Os discípulos foram encarregados de anunciar 
da mesma maneira o Reino de Deus. Não se trata de discursos, e sim de suas vidas. Com esses discípu-
los, um novo mundo aparece, uma nova humanidade. A esperança já tem uma existência neste mundo. 
Os pobres são os encarregados de anunciar o Reino de Deus, pela sua vida animada pelo Espírito. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 112
Cód: 9788534932554
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GRANDE COMENTÁRIO BÍBLICO

ECLESIASTES OU QOHÉLET
José Vílchez Líndez 

Qohélet revela a importância absoluta do homem diante dos mistérios da vida e do além. Ele, homem 
experimentado e derrotado em todas as batalhas transcendentais da vida, descobre como ninguém o 
sabor das coisas simples no cotidiano da existência e na natureza que o rodeia.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 512
Cód.: 9788534912617

O EVANGELHO DE SÃO JOÃO
Juan Mateos e Juan Barreto

O método usado para compor este comentário é o da análise linguística e literária, para chegar ao 
significado da obra em seu conjunto. Os autores leem o texto a partir do próprio texto, levando em 
consideração a linguagem e o ambiente cultural judaico da época em que foi redigido este Evangelho. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 960
Cód.: 9788534911917

O EVANGELHO DE SÃO MATEUS
Comentário sociopolítico e religioso a partir das margens
Warren Carter 

O autor deste livro lê o Evangelho de Mateus como contranarrativa (resistência), mas também como 
obra de esperança. Resistência quando procura subsistir diante do status quo dominado pelo poder 
imperial romano; esperança quando se calca na promessa da vinda de Jesus, que estabelecerá o império 
de Deus e a salvação de forma definitiva.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 720
Cód.: 9788534919289

JÓ
Samuel Terrien 

O livro de Jó é um desafio tanto para a exegese como para a teologia e a hermenêutica. A tradução do 
texto bíblico é inteiramente nova e o comentário é pertinente e instigante. Indispensável para equacio-
nar corretamente o problema da relação Deus-homem e, em nosso meio, para construir uma teologia 
que tenha como ponto de partida a experiência que o pobre tem de Deus.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 312
Cód.: 9788534900379
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PROFETAS I
Luis Alonso Schökel e J. L. Sicre Diaz 

Este comentário sobre os Profetas se caracteriza pelo maior respeito e atenção para com o texto original, pela 
abundância de análises literárias, sobretudo de estruturas, símbolos, sonoridade e técnicas de desenvolvi-
mento, pela riqueza e densidade da análise teológica e pela análise da estrutura literária, especialmente nos 
comentários de unidades ou de conjuntos.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 680
Cód.: 9788534922357

PROFETAS II
Luis Alonso Schökel e J. L. Sicre Diaz 

A segunda parte deste grandioso trabalho sobre os Profetas é um comentário completo: abrange os 
profetas Isaías e Jeremias, discute problemas de introdução, texto, gramática e léxico, composição e 
formas literárias, além de propor  o sentido unitário e parcial dos textos.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 1416
Cód.: 9788534919913

SALMOS I 
(Salmos 1-72)
Luis Alonso Schökel e Cecilia Carniti 

Este trabalho é fruto de trinta anos de estudo e de ensino dos salmos, acompanhados por muito tempo 
de oração e meditação. Cada salmo, dentro de seu contexto cultural amplo e de seu gênero particular, é 
um indivíduo no qual uma experiência religiosa se faz palavra poética para ser partilhada. O estudo do 
perfil unitário de cada salmo é o mais importante para compreendê-lo.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 920
Cód.: 9788534901550

SALMOS II 
(Salmos 73-150)
Luis Alonso Schökel e Cecilia Carniti 

Segunda parte desta obra que analisa, após uma visão panorâmica da história da interpretação dos 
salmos, os salmos 73 a 150.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 752
Cód.: 9788534912792
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JESUS, SALVADOR DO MUNDO

JESUS, SALVADOR DO MUNDO 
Vol. 1 – Deixai vir a mim as criancinhas 
Centro Bíblico Paulino

Cafarnaum era um pequeno povoado de pescadores que ficava às margens do Mar da Galileia, o lugar 
onde Jesus morava quando começou a ensinar às pessoas o evangelho. Certa tarde, após terminar seus 
afazeres, Jesus foi caminhar até o mar com alguns amigos. Bateram um papo agradável com Ele sobre 
a sua missão: ensinar o amor de Deus. Venha aprender mais sobre a vida do menino Deus e se divertir 
colorindo os desenhos do livro. 

Formato: 13 cm x 23 cm
Páginas: 16
Cód: 9788534933810

JESUS, SALVADOR DO MUNDO 
Vol. 2 – Na gruta de Belém
Centro Bíblico Paulino

Muitas crianças nascem em hospitais, maternidades ou, em algumas ocasiões, na própria casa. A virgem 
Maria teve que ver seu filho nascer em uma gruta que servia de estábulo, e, para que ele pudesse dor-
mir, acomodaram-no em uma manjedoura. Essa foi a primeira experiência de Jesus neste mundo. Venha 
aprender mais sobre a vida do menino Deus e se divertir colorindo os desenhos do livro. 

Formato: 13 cm x 23 cm
Páginas: 16
Cód: 9788534933827

JESUS, SALVADOR DO MUNDO 
Vol. 3 – Os reis magos
Centro Bíblico Paulino

Maria e José foram a Belém para se registrar no censo romano. Chegou o momento de Maria dar à 
luz Jesus. Eles não encontraram lugar apenas em uma pequena gruta. Jesus veio a este mundo para 
ser nosso amigo e irmão; vieram depois muitas pessoas de muitos lugares para conhecê-lo, entre elas 
Gaspar, Melquior e Baltasar, os três reis magos. Venha aprender mais sobre a vida do menino Deus e se 
divertir colorindo os desenhos do livro. 

Formato: 13 cm x 23 cm
Páginas: 16
Cód: 9788534933834

JESUS, SALVADOR DO MUNDO 
Vol. 4 – A fuga para o Egito
Centro Bíblico Paulino

Quando os três reis magos foram visitar o menino Deus em Belém, o rei Herodes pediu que eles, ao 
regressar, passassem novamente em Jerusalém para contar-lhe onde estava o garoto, para que ele tam-
bém fosse adorá-lo. Como os reis não voltaram, Herodes ordenou aos soldados que matassem todos 
os garotos menores de dois anos. Um anjo, em sonho, alertou José do perigo, e este, tomando Maria e 
o pequeno Jesus nos braços, fugiu para o Egito. Venha aprender mais sobre a vida do menino Deus e se 
divertir colorindo os desenhos do livro. 

Formato: 13 cm x 23 cm
Páginas: 16
Cód: 9788534933841
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JESUS, SALVADOR DO MUNDO 
Vol. 5 – Jesus vai à escola
Centro Bíblico Paulino

No Evangelho de Lucas, encontramos o relato de que Jesus costumava ir à sinagoga aos sábados e, às vezes, 
fazia a leitura em público, comentando as passagens que lia da Bíblia com os que se encontravam presentes. 
Mas onde Jesus aprendeu a ler? Havia escolas naquele tempo? Sabe-se que, naquela época, os meninos judeus 
aprendiam a ler a partir dos cinco anos. Seus livros de leitura eram textos da Bíblia hebraica, a chamada Torá. 
Venha conhecer esta fase da vida do menino Deus e se divertir colorindo os desenhos do livro. 
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Cód: 9788534933858

LENDO A BÍBLIA

LENDO O EVANGELHO SEGUNDO JOÃO
Para que todos tenham vida
Pedro Lima Vasconcellos

Nos primeiros séculos, o Evangelho segundo João foi visto com suspeita por alguns grupos cristãos e 
com entusiasmo por outros. Este Evangelho traz elementos inspiradores de práticas ousadas e criati-
vas, que apontam na direção da vida em abundância prometida por Jesus a quem se compromete com 
sua obra. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 192
Cód.: 9788534946476

LENDO O LIVRO DE JOEL
Profecia em defesa da vida
Luiz Alexandre Solano Rossi e Natalino das Neves  

A hora de Joel é de profunda crise. Às vezes, só nos lembramos desse livro por causa dos versos citados 
em Atos dos Apóstolos. No entanto, o livro de Joel se reveste de muita importância. Quem o conhece 
está mais preparado para viver e passar pela hora de crise. Em meio ao desespero, Joel se posiciona 
bem no centro crítico, como representante da esperança de Deus para todos.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534946445
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NOVA COLEÇÃO BÍBLICA

A COMUNIDADE DO DISCÍPULO AMADO 
Raymond E. Brown  

O autor, especialista na literatura joanina, analisa o significado da expressão discípulo amado ou o 
discípulo que Jesus amava: é uma figura histórica e, ao mesmo tempo, uma personificação simbólica. O 
discípulo amado é todo aquele que acolhe Jesus na fé e se compromete no amor com os irmãos. Assim, 
a verdadeira comunidade do discípulo amado é a Igreja que caminha na verdade, que é o amor.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 216
Cód.: 9788534916141

HISTÓRIA DE ISRAEL
John Bright 

A obra aprofunda-se no processo de formação do Estado de Israel – história, política e religião –, desde 
o período formativo do judaísmo, e discorre sobre os principais dados culturais da região. É a história 
de um povo que começou a existir em determinada época como uma liga de tribos unidas em aliança 
com lahweh. Clássico da literatura da instrução teológica e bíblica.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 640
Cód.: 9788534920889

A BÍBLIA, A ARQUEOLOGIA E A HISTÓRIA DE ISRAEL E JUDÁ
José Ademar Kaefer 

Nas duas últimas décadas, a arqueologia e as pesquisas literárias da Bíblia têm mudado a compreensão da 
história de Israel. Em nossos dias, não é mais apropriado pensar Israel e sua história como única grande entidade 
nacional sob um único governo, mas como duas entidades distintas: Israel Norte e Judá. Esta obra propõe-se a 
“desenterrar” a memória e a história de Israel Norte.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534941549

INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO
Werner Georg Kümmel 

O autor revela o equilíbrio do cientista ao dizer que os amigos da investigação crítica não ficarão satis-
feitos com os resultados nem sempre definitivos da Sagrada 
Escritura. Aqueles que se habituaram a encará-la, exclusivamente, com olhos de piedosa devoção serão 
questionados pela liberdade de investigação utilizada.

Formato: 16 cm x 20 cm
Páginas: 800
Cód.: 9788534906210
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INTRODUÇÃO AOS LIVROS APÓCRIFOS E PSEUDEPÍGRAFOS DO ANTIGO 
TESTAMENTO E DE QUMRAN
Leonard Rost

Servindo-se das recentes conquistas dos exegetas, o autor trata das questões clássicas, como a 
formação literária dos textos e seus temas religiosos, e também procura descobrir através dos textos o 
contexto social e a história dos interesses conflitantes refletidos na Bíblia.

Formato: 13 cm x 20 cm 
Páginas: 216
Cód.: 9788534921220

A ORIGEM DE JAVÉ
O Deus de Israel e seu nome
Thomas Römer  

Se o judaísmo, o cristianismo e o islã proclamam a unidade de um Deus reinando sozinho, sobre o céu e a 
terra, a Bíblia Hebraica dá testemunho de suas raízes politeístas. De onde vem esse Deus e como Ele se 
revelou a “Israel”? Quais eram os seus atributos e o seu nome antes de se tornar impronunciável? Quando 
foi proclamado Deus dos reinos de Israel e Judá? À luz da crítica histórica, fi lológica e exegética, e das 
descobertas da arqueologia e da epigrafi a, o autor responde a essas perguntas.
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Cód.: 9788534944571

AS PARÁBOLAS DE JESUS
Joachim Jeremias  

Esta obra reelabora a forma mais antiga que se possa atingir da pregação de Jesus nas parábolas e 
usa o conhecimento do “milieu” palestinense de Jesus para interpretá-las. O leitor que acompanhar a 
análise crítica oferecida pelo autor perceberá que também esta não tem outra intenção além de abrir 
um acesso, o mais largo possível, à própria palavra original de Jesus. 

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 248
Cód.: 9788534907002

O REINO ESQUECIDO
Arqueologia e história de Israel Norte
Israel Finkelstein 

A obra apresenta a primeira história abrangente do Reino do Norte e a descrição de sua arqueologia 
desde a Idade do Bronze Tardio até a queda do reino em 720 a.C. e além. A narrativa faz uso da pesqui-
sa de campo mais atualizada, com a adição do que é conhecido dos textos do Antigo Oriente Próximo e 
bíblicos. Os trinta anos de trabalho de campo de Finkelstein em sítios relacionados ao Reino do Norte 
abriram caminho para uma nova compreensão da história e da arqueologia do antigo Israel.
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Páginas: 232
Cód.: 9788534942393
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O MUNDO DA BÍBLIA

BÍBLIA: COMUNICAÇÃO DE DEUS EM LINGUAGEM HUMANA
Luiz Alexandre Solano Rossi e Luiz José Dietrich

O livro trata da importância de se aproximar da Bíblia de forma mais consciente, adotando um método de 
leitura que leve em conta a época em que o texto foi escrito, as circunstâncias históricas e sociais, a lingua-
gem, os autores e seus gêneros literários para descobrir a verdadeira Palavra de Deus, que veicula amor, 
compreensão e igualdade.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534946353

OS PROFETAS
Vocação para a liberdade e a solidariedade
Luiz Alexandre Solano Rossi

No segundo volume da coleção “O mundo da Bíblia”, Luiz Alexandre Solano Rossi fala sobre os profetas e 
sua vocação para a liberdade e a solidariedade. Há nos profetas  algo que nos falta, ou seja, uma sensibili-
dade à maldade. A injustiça não era para eles um episódio fortuito, mas um golpe mortal na existência. Eles 
seguiam o caminho e a vontade de Deus pelo caminho dos pobres.

Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Páginas: 88 
Cód.: 9788534947923

SAPIENCIAIS
Sabedoria a favor da libertação
Luiz Alexandre Solano Rossi

Os livros sapienciais representam a expressão do pensamento do povo de Deus no cotidiano. A partir do 
dia a dia, o pensamento se verbaliza e se organiza, e a vontade de Deus se dá a conhecer, com o objetivo de 
que a vida sempre melhore. A obra apresenta os livros sapienciais (Jó, Cântico dos cânticos, Provérbios, 
Salmos, Eclesiastes e Eclesiástico) a partir de sete chaves de leitura, que também poderão ser seguidas 
pelo leitor em seu próprio percurso com os textos.

Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Páginas: 80 
Cód.: 9788534948265

BÍBLIA, LITERATURA E LINGUAGEM
Júlio Paulo Tavares Zabatiero e João Leonel 

A interdisciplinaridade deste trabalho alia pontos importantes das áreas relacionadas e confere criati-
vidade ao tratamento do discurso religioso, com escrita e análises claras e atraentes. O estudo tematiza 
a leitura da Bíblia em diálogo com a teoria semiótica de Algirdas Julien Greimas, linguista lituano de 
origem russa, representando um esforço para ir além dos modos de ler o Livro Sagrado predominantes 
na modernidade e estabelecendo diálogo com a teoria literária e a teologia.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 240 
Cód.: 9788534924894
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PALIMPSESTO

O CAMINHO DO CORDEIRO
Representação e construção de identidade no Apocalipse de João
Valtair Afonso Miranda 

Este título, que inaugura a coleção Palimpsesto, relaciona a situação histórico-social das comunida-
des destinatárias e questões como o papel da literatura na construção do mundo e na formação da 
identidade sectária. Também faz uma análise específica do episódio do cordeiro sobre o Monte Sião, 
concentrando esforços na compreensão de Apocalipse com o auxílio de instrumentos de análise sincrô-
nica, para entender a rede de tradições e intertextos presentes na passagem. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 640
Cód.: 9788534921428

IDENTIDADES E FRONTEIRAS ÉTNICAS NO CRISTIANISMO DA GALÁCIA
José Luiz Izidoro 

Nesta obra, o autor examina a Carta aos Gálatas, como um esboço sobre o início do movimento cristão 
na perspectiva das culturas, das religiões, das etnias e das sociedades, em sua dinâmica de diferenciação 
e interação, identifi cando componentes teológicos e socioantropológicos que subjazem aos confl itos e 
tensões nas Igrejas da Galácia. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 176
Cód.: 9788534937405

MATEUS, O EVANGELHO
João Leonel 

O volume busca esclarecer quem foi, do ponto de vista técnico, o contador de histórias que a tradição con-
vencionou nomear como Mateus. Chega-se ao fi nal da leitura com a sensação de que o Evangelho segundo 
Mateus nos aparece mais luminoso, agudo e instigante. Uma síntese ampla do que tem sido dito e abertura 
a novas possibilidades de leitura: eis o que nos agradaremos em encontrar nas páginas deste livro.
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UMA HISTÓRIA CULTURAL DE ISRAEL
Júlio Paulo Tavares Zabatiero 

Este livro oferece uma abordagem inovadora nos estudos historiográficos do antigo Israel. Utilizando-
-se de elementos teóricos da história cultural francesa e da pesquisa sobre as identidades, o livro relata 
os processos, mecanismos e conflitos na construção e transformação da identidade do antigo Israel, 
desde suas origens. Seu foco recai sobre os modos de organização sociopolítica e suas justificações 
teológicas no testemunho das Escrituras judaico-israelitas. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
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BÍBLIA, LIVRO FEITO EM MUTIRÃO
Carlos Mesters 

Com a acessibilidade e profundidade que lhe são peculiares, Carlos Mesters mostra, de um modo vivo 
e simples, que a Bíblia é o registro da luta e da experiência de um povo.
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POR TRÁS DAS PALAVRAS

ABC DA BÍBLIA
Vv.Aa. 

Trata-se de um livrete-programa para cinco encontros, destinados às comunidades de base, círculos 
bíblicos e outros grupos dedicados ao estudo da Bíblia. É útil também para uma leitura pessoal. De 
apresentação bastante simples, não oferece dificuldade para o leitor de nenhuma categoria social. 

Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534902472

BÍBLIA, LIVRO DA ALIANÇA (Êxodo 19-24)
Carlos Mesters 

A Aliança é, no miolo do povo, a semente da Bíblia! Plantada no chão da vida daquele grupo que saiu 
do Egito, a semente da Aliança foi lançando raízes profundas, foi produzindo tronco e galhos, folhas 
e frutos. E junto com o povo nasceu e cresceu a Bíblia, que até hoje ilumina e alimenta o povo no seu 
compromisso e dele cobra as exigências da Aliança. 

Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534944373

CARTA AOS ROMANOS
Centro de Estudos Bíblicos

A Carta aos Romanos exige muito estudo. De grande importância para a caminhada da libertação que 
o povo está vivendo. Hoje, como no tempo de São Paulo, muitos sistemas querem engolir o Evangelho, 
fazer digestão e tirar dele toda a força de novidade. Temos de entrar na mesma luta em que São Paulo 
entrou, da qual esta carta é um testemunho.

Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 64
Cód.: 9788534907798
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CATECISMO DA BÍBLIA
Paulo Lopes de Faria 

Em forma de perguntas e respostas, o livro trata de dez temas para aqueles que desconhecem a Bíblia, 
dando uma orientação básica para começar a leitura.

Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534904261

OS DEZ MANDAMENTOS
Ferramenta da comunidade
Carlos Mesters 

Os dez mandamentos estão na origem da organização do Povo de Deus. Eles expressam, de maneira 
concreta, concisa e didática, a vontade de Deus para o povo e indicam o caminho seguro para o povo se 
organizar como irmãos, sinal de Deus no mundo.

Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534902205

ESPERANÇA DE UM POVO QUE LUTA
O Apocalipse de São João: uma chave de leitura
Carlos Mesters 

O autor reúne as informações deixadas por João, ao longo das páginas do Apocalipse. Depois as apresenta 
como chave de leitura para este livro considerado tão misterioso e estranho. Íntima introdução e direciona-
mento hermenêutico para a leitura satisfatória e proveitosa do Apocalipse.

Formato: 13,5 cm x 18 cm
Páginas: 84
Cód.: 9788534901444

PAULO APÓSTOLO, UM TRABALHADOR QUE ANUNCIA O EVANGELHO
Carlos Mesters 

A obra presta dois serviços: ajudar a conhecer Paulo, descobrindo sua vida, ouvindo dele como vivia 
o Evangelho, vendo o seu jeito de trabalhar nas comunidades, e ajudar a conhecer as comunidades, 
vendo de perto a situação do povo e os problemas que levaram o apóstolo a escrever. Fala sobre a vida, 
a luta, o trabalho de Paulo nas comunidades e da situação do povo.
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TEMAS BÍBLICOS

PEQUENO VOCABULÁRIO DA BÍBLIA
Wolfgang Gruen 

Este é um minidicionário bíblico que se propõe a dar informações, esclarecimentos e corrigir distor-
ções comuns na primeira leitura da Bíblia. Sugere as pistas iniciais para o aprofundamento dos grandes 
temas bíblicos. Companheiro útil para quem está começando a ler a Bíblia.

Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 80
Cód.: 9788534902144

JESUS, LIBERTADOR DA MULHER
Emile Eddé 

Esta obra analisa a figura da mulher nas antigas civilizações, destacando a presença da mulher nas 
epístolas de São Paulo. O ponto alto deste livro está no capítulo “Participação da Virgem Maria na liber-
tação da mulher”, em que o autor relembra as principais passagens do caminhar de nossa Mãe, desde a 
anunciação ao momento em que esteve ao pé da Cruz.

Formato: 13 cm x 21 cm
Páginas: 144
Cód.: 9788534905022

A ANTROPOLOGIA PASTORAL DE PAULO
Tornar-se humanos juntos
Jerome Murphy-O’Connor 

Em Cristo, Paulo encontrou o modelo histórico concreto de existência humana autêntica. Aí se vê que a 
descrição que Paulo faz da sociedade com que tinha de lidar pode ser aplicada de maneira muito seme-
lhante ao nosso mundo contemporâneo. Nisso ele funda toda a existência cristã autêntica, mostrando 
que a verdadeira característica da comunidade cristã é a liberdade.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 232
Cód.: 9788534900690

LINGUAGENS SOBRE JESUS
Vol. 1 – As linguagens tradicional, neotradicional pós-moderna, carismática, 
espírita e neopentecostal
João Batista Libanio e Carlos Cunha 

Este livro inaugura uma série que pretende deter-se, entre outros pontos, nas diferentes linguagens 
sobre Jesus Cristo.  Apresenta dinâmicas sobre a linguagem abordada e recomenda uma bibliografia 
específica para o leitor interessado em aprofundar-se no assunto. O texto evolui com facilidade, pauta-
do na riqueza da pessoa de Jesus, que nenhuma literatura esgota.

Formato: 13 cm x 21 cm
Páginas: 96
Cód.: 9788534932820
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LINGUAGENS SOBRE JESUS  
Vol. 2 – Linguagens narrativa e exegética moderna
João Batista Libanio 

Neste segundo volume da série, o autor mostra como a exegese moderna trouxe maravilhosas contribuições 
que nos põem bem perto de Cristo. No fi nal, o conjunto das linguagens faz ampliar a fi gura de Jesus diante do 
leitor, de modo a poder pedir, com Inácio de Loyola, a graça de conhecê-lo internamente para amá-lo e segui-lo.

Formato: 13 cm x 21 cm
Páginas: 176
Cód.: 9788534933094

LINGUAGENS SOBRE JESUS
Vol. 3 – De Cristo carpinteiro a Cristo cósmico
João Batista Libanio 

Este terceiro volume da série percorre longo itinerário, atravessando as formulações de fé dos credos 
que se elaboraram ao longo dos séculos. Enfoca os estudos de católicos e evangélicos sobre o Jesus 
histórico. Apresenta a linguagem do cristão anônimo que proclama as maravilhas de Jesus no silêncio 
do amor e da justiça. As linguagens de Jesus não têm limite, pois as palavras humanas não esgotam o 
infinito de Deus presente na vida dele.

Formato: 13 cm x 21 cm
Páginas: 212
Cód.: 9788534935838

LINGUAGENS SOBRE JESUS
Vol. 4 – As linguagens das juventudes e da libertação
João Batista Libanio e Edward Guimarães 

Este quarto volume da série percorre maravilhosa gama de falas e indaga os jovens do tempo de Jesus. Abre-
-se então o campo para avançar na refl exão sobre a linguagem da libertação. Ela foca a relação entre Jesus e 
o Reino de Deus. Conclui dando destaque às comunidades eclesiais de base e sua missão libertadora.

Formato: 13 cm x 21 cm
Páginas: 160
Cód.: 9788534936446

MILAGRES NA BÍBLIA
Luiz Alexandre Solano Rossi e Valmor da Silva (orgs.) 

Este livro é um conjunto de seis artigos que refletem sobre os milagres, tal como aparecem na Bíblia e 
em outros textos sagrados. O objetivo é mostrar como o assunto é tratado nos textos, o que procura-
vam revelar, quais os possíveis significados de cada milagre, qual foi a terminologia usada e as informa-
ções apresentadas em cada escrito. Por fim, trata do milagre nas diversas manifestações literárias do 
cristianismo primitivo.

Formato: 13 cm x 21 cm
Páginas: 152
Cód.: 9788534946773
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PAULO PARA OS CONQUISTADOS
Reimaginando a missão de Paulo
Davina C. Lopez 

Os “gentios” de Paulo ganham um novo e crucial sentido teopolítico. 
O gênero, na visão de Paulo, também ganha surpreendentes novos horizontes, que reordenam toda a 
discussão. Com imagens impressionantes do mundo antigo e análises incisivas de escritos, os estudos 
paulinos ganham ainda mais em qualidade e comprometimento com a história do Apóstolo das nações.

Formato: 20 cm x 13 cm
Páginas: 368
Cód.: 9788534932059

NARRATIVA

AQUELA QUE ACREDITOU
A vida oculta de Maria de Nazaré
Lúcia Arruda 

Nesta obra, a autora conta, em forma de romance bíblico, e com pesquisa atualizada, a história “daquela 
que acreditou” (Lc 1,45), desde seu nascimento até seus últimos dias em Jerusalém. A figura de Maria 
que emerge destas páginas é a de uma mulher simples, do povo, com suas tristezas, alegrias e realiza-
ções, colaborando no plano de salvação de Deus para toda a humanidade.  

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534944519

MULHERES NA VIDA DE JESUS                             
A história das primeiras discípulas
Lúcia Arruda 

A autora recria em forma de romance a história das primeiras discípulas de Jesus. A intenção é resgatar a visi-
bilidade feminina no contexto do seguimento de Jesus, e para isso procurou-se representar o dia a dia dessas 
primeiras discípulas do modo mais próximo possível da realidade, buscando fornecer um quadro verossímil 
de como poderia ter transcorrido o cotidiano de cada uma. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 200
Cód.: 9788534925853
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NARRATIVA

RISOS E LÁGRIMAS EM BETÂNIA                           
A amizade na vida de Jesus
Lúcia Arruda  

A amizade entre Jesus, Lázaro e suas irmãs é reelaborada em forma de romance. Numa mescla de reali-
dade e ficção, espiritualidade e poesia, um Jesus extraordinariamente humano emerge destas páginas. 
Com pesquisa atualizada sobre o contexto da época, Risos e lágrimas em Betânia informa e instrui e, ao 
mesmo tempo, nos põe em contato com um tema que é eterno: os amigos e a verdadeira amizade.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 120
Cód.: 9788534936125

TEMPESTADES E CALMARIAS
A história de Tiago e João
Lúcia Arruda  

A obra reconstitui, em forma de narrativa e com pesquisa atualizada, o ambiente da época, os percalços 
de um itinerário fascinante e a transformação que os dois discípulos experimentaram no seu relaciona-
mento com o Mestre. A história dos filhos de Zebedeu é uma lição de vida para todos.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128
Cód.: 9788534938587
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365 DIAS COM OS SALMOS
Paulo Bazaglia

Os salmos são as orações do povo de Deus. Nenhum salmo nasceu ao acaso; cada um deles surgiu de 
uma situação específica: sofrimento, doença, injustiça, alegria e gratidão pelo que Deus fez por nós. O 
esquema é igual para cada dia do ano: um trecho de salmo, seguido de um breve comentário e oração. 
O comentário é apenas um ponto de partida para que façamos nossa a experiência que gerou o salmo. 
Já a oração permite que nossa vida seja iluminada pela experiência de Deus presente no salmo.

Formato: 10,5 cm x 15,5 cm
Páginas: 448
Cód: 9788534902243
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ATLAS BÍBLICO INTERDISCIPLINAR
Giacomo Perego 

Com 24 capítulos, a obra é dividida em introdução bíblica, histórica e arqueológica à Sagrada Escritura. 
O conjunto é enriquecido com apêndices e índices. Oferece 87 mapas, 148 ilustrações e 72 docu-
mentos arqueológicos, todos coloridos, com curiosidades, reconstruções, documentações, textos, 
sugestões bíblicas e pastorais.

Formato: 22 cm x 30 cm
Páginas: 124
Cód.: 9788572007511
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ARQUEOLOGIA DAS TERRAS DA BÍBLIA II
José Ademar Kaefer 

No segundo volume da série Arqueologia das terras da Bíblia, o autor traz entrevistas com dois impor-
tantes arqueólogos da atualidade: Israel Finkelstein e Amihai Mazar. Eles apresentam um panorama 
geral dos principais avanços da arqueologia nas últimas décadas na região do Levante. O conteúdo foi 
enriquecido com uma viagem de estudos aos sítios arqueológicos pesquisados, da qual participaram 
estudantes e professores de Bíblia. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 136
Cód.: 9788534943109

ARQUEOLOGIA DAS TERRAS DA BÍBLIA 
José Ademar Kaefer  

As novas descobertas arqueológicas exigem dos estudiosos uma revisão ampla da compreensão dos 
textos bíblicos, particularmente no que diz respeito ao contexto histórico e literário. O livro trata dos 
principais sítios arqueológicos de Israel e alguns da Jordânia, sendo de excelente ajuda para estudan-
tes, professores e também para que peregrinos às terras tenham informações prévias e concisas dos 
lugares a visitar.

Formato: 13 cm x 21 cm
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Cód.: 9788534933773

ATLAS DA BÍBLIA
Vv.Aa. 

Esta obra é um extrato da Enciclopédia da Bíblia, que reconstrói geográfi ca, arqueológica e cronologicamente 
os grandes acontecimentos bíblicos desde Abraão até a expansão da Igreja pelo mundo.
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BÍBLIA: PERGUNTAS QUE O POVO FAZ
Mauro Strabeli 

Neste livro, o autor parte das perguntas mais frequentes que o povo faz ao ler a Bíblia. Embora se 
apoie em especialistas para mostrar como caminham hoje os estudos bíblicos, Strabeli partilha inte-
gralmente das preocupações pastorais que procuram tomar a Bíblia como instrumento de organização 
e reflexão das comunidades engajadas no projeto de Deus. 

Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 208 
Cód.: 9788534902847  

A CAMINHADA DA PALAVRA
Panorama dos Atos dos Apóstolos
Marcelo Cortey

Este material panorâmico oferece uma visão global do livro dos Atos dos Apóstolos, focalizando a “Caminhada 
da Palavra” e os inúmeros obstáculos que este anúncio teve de enfrentar. 

Formato: 16,5 cm x 18 cm
Páginas: 24
Cód.: 9788534907231

CONHEÇA O APÓSTOLO PAULO
José Bortolini

Paulo está quase sempre presente em nossas celebrações eucarísticas dominicais, como segunda leitu-
ra. Mas, infelizmente, ele é quase sempre esquecido nas homilias. Este livro é um meio para conhecer 
melhor a vida do apóstolo Paulo e suas cartas, uma ocasião para criar laços de amizade com ele, sentir 
profundamente sua paixão pelo Senhor Jesus, paixão expressa no amor à evangelização. Quem ama 
Jesus não deixa de anunciá-lo.

Formato: 13 cm x 18 cm
Páginas: 32
Cód.: 9788534928335

CONHEÇA A BÍBLIA
Euclides Martins Balancin e Ivo Storniolo 

A obra é uma viagem rápida, descortinando todo o panorama bíblico.  A intenção é levar o leitor ao pri-
meiro contato com a Bíblia, na certeza de que despertará o interesse para novas explorações no mundo 
da Palavra de Deus. Cria pontos de referência para evitar o risco de um extravio dentro da biblioteca 
do Povo de Deus.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 248
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O CRISTÃO NA TEOLOGIA DE PAULO
Lucien Cerfaux 

Partindo do que o apóstolo Paulo entende como “mistério” de Cristo, o autor expõe o que realmente 
significa “ser cristão” a partir do estudo de suas epístolas. Temas de grande relevância, tais como pa-
rusia, ressurreição do cristão, destino eterno do cristão, dom do Espírito Santo, carismas, justificação, 
santificação, comunhão com Cristo e muitos outros fazem do livro um texto de leitura obrigatória para 
todos os estudiosos do pensamento do Apóstolo dos Gentios. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 640
Cód.: 9788598481562

CRISTO NA TEOLOGIA DE PAULO
Lucien Cerfaux 

Obra fundamental para o estudo da cristologia paulina. Alicerçada em exegese profunda e hermenêutica 
precisa, está associada ao conhecimento exato das infl uências que Paulo recebeu do Antigo Testamento, do 
judaísmo, do helenismo que o cercava e, principalmente, da comunidade cristã primitiva. O uso que o autor faz 
do idioma grego, os vários temas abordados, sua apresentação sistemática e a bibliografi a oferecida tornam a 
obra um valioso manual de cristologia paulina.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 440
Cód.: 9788598481555

DEUS SE REVELA EM GESTOS DE SOLIDARIEDADE
Luiz Alexandre Solano Rossi 

O livro compõe-se de quatro unidades. Na primeira, discorre sobre Deus na história. A segunda, “Deus 
na vocação”, reflete sobre a vocação de Abraão como exemplo de fé. A terceira traz o exemplo de soli-
dariedade de Rute: “Deus se revela nos gestos de solidariedade”. A quarta, “Deus na espiritualidade”, 
aborda a espiritualidade do povo, os momentos de alegria, gratidão, situações de sofrimento, ameaça e 
perseguição. Precioso auxílio para meditar e seguir o caminho do bem e da justiça.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788534926287

O EVANGELHO DE MARCOS
Para uma catequese com adultos
José Bortolini 

Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, tinha como objetivo levar os adultos ao conhecimento de 
“quem é Jesus”. Somente após esse aprendizado seriam admitidos ao batismo. Aqui, o evangelho de Mar-
cos é comentado em 51 capítulos, com o texto bíblico, um aprofundamento e pistas para a vivência. Tem 
a finalidade de revelar como é ser cristão num mundo globalizado e como ser agentes de transformação 
da sociedade.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 288
Cód.: 9788534920438
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OS FUNDAMENTOS BÍBLICOS DA MISSÃO
Donald Senior e Carroll Stuhlmueller

Missão é fazer discípulos de Jesus Cristo em todas as nações. Essa tarefa dificilmente é questionada. 
Mas, por outro lado, quais são as bases bíblicas para tão sagrado empreendimento? Esta obra trata 
justamente disso. E seus autores o fazem apresentando a missão sob a moldura de seus fundamentos 
bíblico-teológicos. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 560
Cód.: 9788598481401

HISTÓRIA DA RELIGIÃO DE ISRAEL
Georg Fohrer 

Esta é uma leitura obrigatória para quem deseja conhecer melhor as crenças, os rituais, os confl itos, os inter-
câmbios, as instituições da religião do antigo Israel nos tempos bíblicos. A possibilidade de estudar a religião do 
antigo Israel com a ajuda desta obra contribuirá para a pesquisa bíblica em língua portuguesa. Certamente, será 
um estímulo ao aprofundamento de nossos conhecimentos sobre a religião israelita antiga.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 544
Cód.: 9788598481135

INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO: HISTÓRIA, LITERATURA E TEOLOGIA
Vol. 1 – Questões introdutórias do Novo Testamento e escritos paulinos
M. Eugene Boring 

Defendendo que todo o Novo Testamento é um conjunto formado pelos gêneros Carta e Evange-
lho, inclusive o Apocalipse, Eugene Boring constitui uma obra referencial para os estudos do Novo 
Testamento. Apresenta mapas, fotos e quadros ilustrativos que ajudam a entender melhor a temática 
apresentada. Este livro vem marcar a segunda década deste terceiro milênio. 

Formato: 15,5 cm x 23 cm
Páginas: 750
Cód.: 9788598481944

INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO: HISTÓRIA, LITERATURA E TEOLOGIA
Vol. 2 – Cartas católicas, sinóticos e escritos joaninos
M. Eugene Boring

Neste segundo volume da Introdução ao Novo Testamento, o autor se debruça sobre as cartas católicas, os 
sinóticos e os escritos joaninos. Além de toda a parte específi ca de cada livro do Novo Testamento, que o 
autor defende ser um livro narrativo de histórias que a Igreja foi editando, ele também apresenta uma pri-
meira parte bastante ampla, sobre questões introdutórias referentes ao Novo Testamento, com diversos 
mapas, fotos e quadros ilustrativos. 

Formato: 15,5 cm x 23 cm
Páginas: 700
Cód.: 9788598481951
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INTRODUÇÃO AO PRIMEIRO TESTAMENTO
Deus e Israel constroem a história
Sylvia Villac e Donizete Scardelai

A principal proposta dos autores é oferecer uma síntese da História de Israel, organizada em treze capí-
tulos. A obra não visa uma exegese bíblica, mas procura fornecer um mapa amplo, prático e descritivo das 
principais etapas da história de Israel.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 224
Cód.: 9788534926812

INTRODUÇÃO AO SEGUNDO TESTAMENTO
Eu vim para que todos tenham vida em plenitude
Vv.Aa. 

Introdução ao Segundo Testamento integra o elenco da produção teológica da Região Episcopal Brasi-
lândia, cujo objetivo é oferecer, com linguagem acessível, boa formação aos irmãos fiéis de todas as 
comunidades, pastorais e movimentos eclesiais. O objetivo dos blocos que compõem esta riquíssima 
obra é conduzir, pela força do amor, os nossos formandos ao mesmo propósito de Jesus: “Eu vim para 
que todos tenham vida em plenitude”.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 224
Cód.: 9788534926829

JERUSALÉM NO TEMPO DE JESUS
Pesquisas de história econômico-social no período neotestamentário
Joachim Jeremias 

Excelente material sobre as condições em que viviam os israelenses no período do Novo Testamento, reunindo 
refl exões que permitem ao leitor compreender muitas passagens da história bíblica. Com o intuito de tornar 
compreensível o cenário daquela época, a obra prima pelo detalhamento das informações, justamente por ter 
como proposta retratar, de maneira fi el, a situação social e econômica de Jerusalém no século I da era cristã.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 520
Cód.: 9788598481418

JESUS DA ESCUTA AMOROSA
As bem-aventuranças ontem e hoje
Carlos Mesters e Mário Lúcio de Miranda

Este livro resgata a narrativa das bem-aventuranças propostas por Jesus à multidão carente e aban-
donada (Mt 5,1-12). Os autores chamam a atenção para a atualidade do texto e a necessidade de se 
buscar uma verdadeira conversão. O caminho proposto é escutar e realizar o mandato de Jesus.

Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Páginas: 272
Cód.: 9788579070358
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JESUS EM NOVA PERSPECTIVA
O que os estudos sobre o Jesus histórico deixaram para trás
James D. G. Dunn 

Nesta obra, o autor examina a fundo o impacto da fé, a natureza da comunicação oral e um foco sobre o Jesus 
“característico”, destacando o contexto em que a fé é, por vezes, desvalorizada. As críticas da forma e da reda-
ção imperam e o Jesus “dissimilar” é tratado como o Jesus autêntico. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Páginas: 272
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O LIVRO DE JONAS 
Uma história de desencontro entre um profeta zangado e um Deus brincalhão
Mercedes Lopes 

O livro de Jonas mistura muito bem fábulas e realidade sobre a história do pobre. Enfrenta o nacionalismo 
religioso e exclusivista de Esdras e Neemias, cujo projeto estava baseado na lei, na raça e no templo, e rea-
ge a esse projeto de maneira muito bem-humorada, mostrando como era ridículo o fechamento do profeta 
Jonas e como era misericordiosa a atitude de Javé diante dos estrangeiros.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72
Cód.: 9788534931885

MARIA, JESUS E PAULO COM AS MULHERES
Textos, interpretações e história
Ivoni Richter Reimer 

Este livro tem Maria, Jesus, Paulo e muitas mulheres como protagonistas de histórias de libertação. 
Eles são referenciais de fé e de vida para toda a Igreja. Dessa relação se manifestam profundas expe-
riências com a divindade e com a humanidade em sua expressão de amor e diaconia. São mulheres e 
homens que buscam construir suas vidas com fé e esperança.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 104
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NOS PASSOS DE ABRAÃO 
Luiz Alexandre Solano Rossi

Abraão é um dos mais queridos personagens do Antigo Testamento. Para que tenhamos razoável 
noção de sua importância para a tradição bíblica, basta levar em conta o fato de o Novo Testamento 
mencioná-lo explicitamente 75 vezes; só é menos citado que Moisés. Conhecido e reconhecido como o 
pai da fé, Abraão pode nos ajudar a pensar e repensar a nossa própria fé. A obra foi elaborada para ser 
utilizada de forma diária. Nela você encontrará trinta meditações para trilhar durante um mês e poderá 
usá-la como livro devocional para ler, meditar e rezar antes de iniciar seu dia de atividades ou, ainda, 
para finalizá-lo. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72
Cód: 9788534933483
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NOS PASSOS DE MOISÉS 
Luiz Alexandre Solano Rossi

Podemos considerar Moisés um homem de muitos adjetivos. Ora o encontramos denominado como 
amigo, ora como homem de Deus, ora como servo de Deus. A vida dele foi marcada pelo constante 
serviço a Deus e ao povo de Israel. Talvez seja possível dizer que Moisés derivava sua força e determi-
nação de seu relacionamento com Javé. Um relacionamento construído a partir das experiências do dia 
a dia. Moisés se decide a partir da vida e da liberdade plena para todas as pessoas. Pela primeira vez na 
história, a força das águas do rio Nilo é superada pela fragilidade de uma cesta de vime.
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Páginas: 88
Cód: 9788534936064

NOS PASSOS DO PROFETA JEREMIAS
Luiz Alexandre Solano Rossi

Jeremias nos ensina a dar passos para dentro da história e a encarnar seus conflitos e dores, sonhos 
e esperanças. Mas, acima de tudo, ensina-nos a caminhar para dentro da história com o projeto de 
Deus no coração. Cada passo, nesse sentido, também significa caminhar em direção a Deus. Assim, 
aprendemos que é necessário assumir um compromisso com a história, e não negá-la. Jeremias fazia do 
cotidiano o lugar preferencial do encontro com Deus. Para ele, a construção de um melhor relaciona-
mento com Deus passava pela maneira como as pessoas se relacionavam umas com as outras.
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Páginas: 86
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NOS PASSOS DE PEDRO
Luiz Alexandre Solano Rossi

Esta leitura foi pensada para ser utilizada de forma diária. Com uma inspiração retirada da Bíblia, o 
autor se inspira na trajetória de Pedro para tocar o leitor. Depois dessa mensagem há ainda a “Oração 
do Dia”, com dizeres breves elaborados para trazer luzes às nossas reflexões diárias. Todo o percurso 
do livro tem o apóstolo Pedro como fio condutor, homem que viveu plenamente sua espiritualidade e 
construiu o verdadeiro caminho rumo ao discipulado.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 88
Cód: 9788534921589

NOS PASSOS DE MARIA
Luiz Alexandre Solano Rossi

O livro foi pensado para ser utilizado de forma diária e constante. Você pode utilizá-lo como um livro 
devocional para ler, meditar e rezar antes de iniciar seu dia repleto de atividades e, dessa forma, sentir-
-se revigorado para mais um dia de vida. Além disso, também é um livro para atividades de retiro, seja 
individual ou coletivo, a fim de vivenciar a espiritualidade mariana. Entre os muitos sons e vozes que 
escutamos no decorrer do dia, necessitamos, urgentemente, separar tempo para ouvir a voz de Maria. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72
Cód: 9788534932233
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A NOVA PERSPECTIVA SOBRE PAULO
James D. G. Dunn 

A obra consiste no mais sério desafio à interpretação tradicional dos escritos paulinos desde os tempos 
de Lutero e Calvino. Restrita quase que inteiramente aos círculos protestantes e evangélicos, a nova 
perspectiva pretende oferecer uma leitura mais natural e histórica de Paulo, advogando, ao mesmo 
tempo, que a leitura que os reformadores fizeram do apóstolo não passou de uma projeção dos atributos 
negativos do catolicismo do século XVI sobre o judaísmo do primeiro século. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 752
Cód.: 9788598481463

NOS PASSOS DE SÃO JOSÉ 
Luiz Alexandre Solano Rossi

A vida de São José foi completamente transformada a partir do momento em que ele se abriu para um 
projeto que era maior do que si mesmo. Ao responder afirmativamente para Deus, José não apenas foi 
o operário da primeira hora da história da salvação, mas também sua presença vai além de sua época 
e se faz sentir a cada momento em que nos reunimos como família e/ou Igreja. Nele encontramos um 
discípulo que se doou completamente a Deus e a seu projeto.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 72
Cód: 9788534941242

NOVO COMENTÁRIO BÍBLICO
São Jerônimo – Antigo Testamento
Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer e Roland E. Murphy (eds.) 

Este comentário bíblico do Antigo Testamento é uma verdadeira enciclopédia bíblica, na qual, além 
de uma introdução e um comentário a cada um dos livros bíblicos, encontram-se também artigos mais 
amplos concernentes à História de Israel, à teologia bíblica e à hermenêutica. A publicação em língua 
portuguesa do Novo Comentário Bíblico a São Jerônimo vem preencher uma lacuna que há muito perma-
necia aberta.

Formato: 18 cm x 25, 5 cm
Páginas: 1264
Cód.: 9788598481197

NOVO COMENTÁRIO BÍBLICO 
São Jerônimo – Novo Testamento e artigos sistemáticos
Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer e Roland E. Murphy (eds.) 

Concisão, objetividade e clareza são apenas algumas das características dos artigos deste comentário, 
destinado não só a exegetas e teólogos, mas a pregadores, missionários, catequistas, cientistas de 
outras áreas do conhecimento e toda pessoa que busca informações consistentes e abalizadas sobre o 
livro da Palavra de Deus. Leitura ágil e agradável, indispensável em qualquer biblioteca, seja acadêmica, 
seja pessoal.

Formato: 17,5 cm x 25 cm
Páginas: 1800
Cód.: 9788598481470
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ORAÇÃO DIÁRIA COM OS SALMOS
Nilo Luza (org.)

Os Salmos nasceram da vida do povo. Expressam os sentimentos, as necessidades, os desejos do povo 
que se dirige a Deus de forma orante. Eles formam um verdadeiro livro de oração: levam as pessoas e 
as comunidades a abrir seu coração diante de Deus, sem tirar os pés do chão. Rezar os salmos diaria-
mente é uma forma de santificar o dia e se aproximar ainda mais de Deus.

Formato: 11,4 cm x 18 cm
Páginas: 198
Cód: 9788534923187

ORAÇÃO DIÁRIA COM A BÍBLIA
David E. Rosage 

Estas páginas oferecem um esquema para nossa oração diária com as Escrituras. As passagens bíblicas 
sugeridas seguem mais ou menos o esquema do retiro espiritual conforme os Exercícios espirituais de 
Santo Inácio de Loiola.

Formato: 11 cm x 19 cm
Páginas: 120
Cód: 9788534903752

A PALESTINA NO TEMPO DE JESUS
Bernard Rolland e Cristiane Saulnier 

O livro trata do ambiente sociopolítico-econômico do tempo de Jesus, mostrando a ingerência do império 
romano e a situação econômica da Palestina no primeiro século. Trata também das instituições religiosas, da es-
trutura da sociedade judaica, dos grupos político-religiosos e da resistência judaica que terminou com a tomada 
de Jerusalém no ano 70 d.C. e com sua ruína no ano 135 d.C.

Formato: 13 cm x 16 cm
Páginas: 96 
Cód.: 9788534904902

PANORAMA DA HISTÓRIA DA BÍBLIA
José M. de Medeiros 

Este livro constitui uma exposição visual e colorida do desenvolvimento da história e literatura bíblicas, 
abarcando os períodos do Antigo e do Novo Testamento. A apresentação facilita situar a história de Israel 
e do cristianismo em paralelo com a história das civilizações vizinhas, permitindo localizar os escritos bíbli-
cos na sua devida época. Importante instrumento para facilitar uma visão de conjunto de toda a Bíblia.

Formato: 18 cm x 17 cm
Páginas: 12
Cód.: 9788534906937
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PARA ALÉM DA BÍBLIA
História antiga de Israel
Mario Liverani 

A obra propõe uma reescrita da história de Israel, levando em consideração os resultados da crítica textual 
e literária, as contribuições da arqueologia e da epigrafi a. Apresenta a história normal de um par de reinos 
da área da Palestina e a rápida volta dos exilados judeus que tinham a missão de dar vida a Jerusalém com 
base no modelo babilônico. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 544
Cód.: 9788515035557

PAULO DE TARSO
História de um apóstolo
Jerome Murphy-O’Connor 

Quem foi Paulo, o Apóstolo? Sua figura permanece obscura por detrás de suas complexas epístolas. Este 
livro busca equilíbrio. A imaginação disciplinada de O’Connor e a pesquisa de toda uma vida trazem 
inúmeros detalhes textuais, históricos e arqueológicos. Esta narrativa cronológica oferece novas visões 
sobre o desenvolvimento intelectual, emocional e religioso de Paulo, situando suas viagens, missões e 
ideias teológicas em um contexto biográfico plausível. 

Formato: 15,5 cm x 23 cm
Páginas: 280
Cód.: 9788515033294

PAULO, A LEI E O POVO JUDEU
Ed Parish Sanders 

O livro propõe uma reavaliação do pensamento paulino através das Epístolas aos Gálatas e aos Roma-
nos, percebendo o legado de Paulo mais do que simples oposições à Lei. Retira o véu posto sobre Paulo 
por leitores antissemitas, para fazer emergir o apóstolo judeu-cristão, proclamador do Messias enviado 
para judeus e gentios. Possibilita um estudo mais coerente das relações entre o judaísmo e o cristianis-
mo desde os primórdios da proclamação da Igreja.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 280
Cód.: 9788598481241

PAULO: VIDA E PENSAMENTO
Udo Schnelle 

Esta obra, que condensa os elementos fundamentais da vida, dos escritos e da teologia de Paulo, chega 
ao leitor brasileiro em momento oportuno. Este material volta-se tanto para o estudante que deseja se 
encontrar de forma ordenada e progressiva com a literatura e o pensamento paulinos como para aquele 
que deseja uma síntese sistemática da vida e do pensamento teológico do apóstolo.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 872
Cód.: 9788598481388
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PRIMEIROS PASSOS COM A BÍBLIA
Paulo Bazaglia 

O livro foi escrito para quem ainda não tem familiaridade com a Bíblia e precisa de um auxílio rápido para dar 
os primeiros passos com os textos sagrados. Aqui o leitor encontrará noções básicas e elementos para come-
çar a compreender a formação das práticas sobre como abreviar os livros e citar os textos bíblicos. Por meio 
desta obra, o autor oferece uma importante ferramenta para o início de uma caminhada. 

Formato: 12,5 cm x 18 cm
Páginas: 40
Cód.: 9788534922340

PROFECIA E SOCIEDADE NO ANTIGO ISRAEL
Robert R. Wilson 

O livro é resultado do estudo do autor a respeito do surgimento da profecia veterotestamentária e sua 
originalidade em relação aos fenômenos proféticos do Antigo Oriente Médio. O fenômeno profético 
foi apanágio do Reino do Norte (Israel), com refl exos no Reino do Sul (Judá). O profeta não só age na 
sociedade, mas é fruto e porta-voz de um grupo determinado, no qual ele tem seu suporte. Um trabalho 
imprescindível para compreender o signifi cado social e histórico do profetismo.

Formato: 17 cm x 24 cm
Páginas: 392
Cód.: 9798599459033

O PROFETA JEREMIAS
Um homem apaixonado
Carlos Mesters 

Este trabalho propõe um olhar através da janela dos textos, para conhecer mais de perto a pessoa de 
Jeremias e segui-lo nos vários períodos da sua vida, desde o nascimento até a morte. Apresenta a vida 
de Jeremias de maneira que ela sirva de espelho para nós e nos ensine a realizar, hoje, nossa missão como 
profetas: ser fi el a Deus e aos pobres! 

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 168
Cód.: 9788534943048

AS REFORMAS DE NEEMIAS
Rudi Tünnermann 

Esta obra analisa a atuação de Neemias em Judá na segunda metade do século V a.C., para  descobrir quais 
foram os elementos que possibilitaram e motivaram a reconstrução da cidade de Jerusalém por Neemias 
e verifi car se havia um objetivo maior, porém não explícito, que estava sendo buscado. O autor utiliza as 
pesquisas bibliográfi cas e a exegese de alguns textos do livro de Neemias para encontrar as respostas.

Formato: 15 cm x 22 cm
Páginas: 212
Cód.: 9788523306571
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A RESSURREIÇÃO DO FILHO DE DEUS
N. T. Wright 

Nesta obra, Wright demonstra que os autores do Novo Testamento acreditavam em uma ressurreição 
corporal literal de Jesus Cristo, não numa ressureição meramente “espiritual” inventada posteriormen-
te, e que sua crença é a melhor explicação da evidência disponível, em prejuízo dos dogmas naturalis-
tas da divisão moderna. A ressurreição do Filho de Deus é uma obra monumental, plena de resultados 
científicos e de significado espiritual.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 1104
Cód.: 9788598481579

OS SÍMBOLOS NA BÍBLIA
Marc Girard 

O autor, que reflete sobre os grandes símbolos há cerca de vinte anos, abre um caminho original para 
um novo tipo de teologia bíblica. Em pleno contexto de modernidade e de explosão cultural, o teólogo 
encontrará muitas pistas para renovar a explicação do dado revelado. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 800
Cód.: 9788534905268

SINOPSE DOS QUATRO EVANGELHOS
Frederico Dattler 

Uma sinopse evangélica é importante para estudar as formas e tradições que preexistiam à redação dos 
evangelhos atuais. Também permite ver comparativamente as diferenças de detalhe que cada evangelista 
introduziu no material por ele usado. A sinopse de Dattler não pretende ser um instrumento técnico, mas uma 
ajuda para o estudioso não especialista.

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 200
Cód.: 9788534911580

“SÓ DEUS É BOM!”
As memórias de um jovem rico
Carlos Mesters 

O caminho que abrimos neste livro são as “memórias do jovem rico”. Levando em conta as informações da 
história bíblica e da ciência exegética a respeito do modo de pensar do povo daquela época, procuramos 
imaginar como o jovem rico, a quem demos o nome de Tiago, se encontrou com Jesus, como se sentiu 
interpelado e como acabou aderindo à Boa-Nova do Reino.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 200
Cód.: 9788534936361
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TEOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO
Udo Schnelle

O autor oferece uma significativa contribuição a uma disciplina que carecia da ampliação do seu escopo 
mediante a apropriação das questões atuais, especialmente a respeito do Jesus histórico e das novas 
contribuições da pesquisa sobre Paulo e sobre a formação da literatura cristã primitiva. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 1123
Cód.: 9788598481432

TEOLOGIA DO ANTIGO TESTAMENTO
Testemunho, disputa e defesa
Walter Brueggemann 

Como exegeta de alto gabarito e grande teólogo, o autor elabora uma teologia com sufi ciente sensibilidade 
para com os aspectos poéticos e sociais das Escrituras. Seu enfoque teológico foge dos contornos tradicio-
nais mais racionalistas e interage com a realidade contemporânea. 

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 994 
Cód.: 9788598481777

UMA INTRODUÇÃO À BÍBLIA
Vol. I – Porta de entrada
Ildo Bohn Gass (org.)

Neste primeiro volume, abre-se a porta para o mundo da Bíblia. Entre outras questões, abordam-se 
assuntos como metodologia e hermenêutica, história do Antigo Israel, formação dos livros da Bíblia, 
línguas em que foram escritos, autoria, Bíblia como Palavra de Deus na palavra humanas e outros. 

Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 104
Cód.: 9788577331369

UMA INTRODUÇÃO À BÍBLIA
Vol. II – Formação do povo de Israel
Ildo Bohn Gass (org.)

O segundo volume da série Uma Introdução à Bíblia traz elementos fundamentais e constitutivos da identida-
de do povo de Israel. A obra dá continuidade à proposta da série, que funciona como instrumento para uma 
leitura libertadora da Bíblia.

Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 95
Cód.: 9788577331345
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UMA INTRODUÇÃO À BÍBLIA
Vol. III – Formação do império de Davi e Salomão
Ildo Bohn Gass (org.)

Este terceiro volume da série Uma Introdução à Bíblia trata sobre a formação do império de Davi e Salomão. 

Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 112
Cód.: 9788589000208

UMA INTRODUÇÃO À BÍBLIA
Vol. IV – Reino dividido
Ildo Bohn Gass (org.)

O quarto volume da série Uma Introdução à Bíblia traz a história das duas monarquias: o Reino do Norte, 
um Estado descentralizado e com grande alternância no poder e Judá, o Reino do Sul, predominantemente 
governado pela família de Davi e cuja capital era Jerusalém.

Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 182
Cód.: 9788589000314

UMA INTRODUÇÃO À BÍBLIA
Vol. V – Exílio babilônico e dominação persa
Ildo Bohn Gass 

O quinto volume da série Uma Introdução à Bíblia descreve o período do exílio babilônico e da dominação 
persa, posterior à destruição do reino de Israel pelos assírios, em 722 a.C.. Os babilônios, governados 
por Nabucodonosor, desmilitarizaram o reino do Sul, levando para o desterro grupos de prisioneiros. Dá 
atenção aos que fi caram em Judá e enfatiza a esperança na vinda de um Messias libertador descendente 
de Davi. 

Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 218
Cód.: 9788589000444

UMA INTRODUÇÃO À BÍBLIA
Vol. VI – Período grego e vida de Jesus
Ildo Bohn Gass 

Este sexto volume da série Uma Introdução à Bíblia estuda a época de dominação dos gregos (332-142 
a.C.) e o período de independência desde (142 até 63 a.C.) Os livros Ester, Eclesiastes, Zacarias 9-14 e 
Tobias estão na pauta desse estudo. O autor destaca o domínio dos gregos sobre a Palestina a partir da 
Síria, (198-142 a.C.) e a resistência dos macabeus contra essa imposição. Por fim, a época de independên-
cia dos judeus desde (142 a 63 a.C.), período conhecido como dinastia dos hasmoneus.

Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 198
Cód.: 9788577331314
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UMA INTRODUÇÃO À BÍBLIA 
Vol. VII – As comunidades cristãs a partir da primeira geração
Ildo Bohn Gass

O volume sete da série está dividido em duas partes. A primeira é uma introdução aos vinte anos iniciais 
da vida das comunidades cristãs primitivas, desde a primeira experiência com Jesus ressuscitado até o 
Concílio de Jerusalém em 49 d.C. A segunda parte trata da missão de Paulo, de sua equipe pastoral nas 
comunidades helenistas e de seus escritos.

Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 170
Cód.: 9788577332649

UMA INTRODUÇÃO À BÍBLIA 
Vol. VIII – As comunidades cristãs a partir da segunda geração
Ildo Bohn Gass 

O último volume da série Uma Introdução à Bíblia destaca a vida de comunidades primitivas da segunda e 
terceira geração cristã, especialmente a literatura do Segundo Testamento que produziram naquele período.

Formato: 15,5 cm x 21 cm
Páginas: 174
Cód.: 9788589000758

VOCABULÁRIO TEOLÓGICO DO EVANGELHO DE SÃO JOÃO
Juan Mateos e Juan Barreto 

Inicialmente concebido como resumo do comentário ao quarto evangelho, este vocabulário acabou se 
tornando um volume independente, que é de grande ajuda para familiarizar-se com a linguagem de João, para 
relacionar os termos próprios do evangelho e entender o cenário judaico e o sentido simbólico desses termos.

Formato: 13 cm x 20 cm
Páginas: 296
Cód.: 9788534923460
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