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Desde o primeiro Evangelho impresso no Brasil em 
língua portuguesa, em 1931, a PAULUS Editora 
tem a Bíblia como sua principal publicação. Tra-
duções da Sagrada Escritura, coleções de estudos 
e subsídios bíblicos têm como objetivo proporcio-
nar  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 horizon-
tes 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.

Boa leitura!

Catálogo
 bíblico
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Características

• Tradução das línguas originais 
• Linguagem simples e corrente
• Introdução a cada livro,
   apresentando seu contexto e
   tema central
• Títulos e subtítulos descritivos 
   ou interpretativos
• Notas que ajudam a com-
   preender e atualizar o texto
• Mapas para situar a leitura
• Ilustrações para cada livro 
   bíblico

A Nova Bíblia Pastoral surge 24 anos após a publicação da Bíblia Sagrada – Edição Pasto-
ral e com a mesma orientação, linguagem simples e fidelidade aos textos; traz os avanços 
no campo da animação bíblica e atualização dos estudos das últimas décadas.

Média Cristal
Formato: 13,7 cm x 21 cm  
Páginas: 1544
Cód.: 9788534936002

Média Zíper
Formato: 13,7 cm x 21 cm  
Páginas: 1544
Cód.: 9788534936026

Média Encadernada
Formato: 13,7 cm x 21 cm  
Páginas: 1544
Cód.: 9788534936019

Bolso Encadernada
Formato: 9,5 cm x 13,4 cm  
Páginas: 1548
Cód.: 9788534939423

Bolso Cristal
Formato: 9,5 cm x 13,4 cm  
Páginas: 1548
Cód.: 9788534939409

Bolso Zíper
Formato: 9,5 cm x 13,4 cm  
Páginas: 1548
Cód.: 9788534939416

http://www.paulus.com.br/loja/nova-biblia-pastoral-media-capa-cristal_p_3467.html
http://www.paulus.com.br/loja/nova-biblia-pastoral-media-encadernada_p_3469.html
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Bíblia Sagrada
Edição Pastoral

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

Azul Grande encadernada 
Formato: 20 cm x 27,5 cm
Páginas: 1360
Cód.: 9788534923880

Média cristal
Formato: 13,7 cm x 21 cm  
Páginas: 1664
Cód.: 9788534912570

Bolso cristal
Formato: 9,5 cm x 13,3 cm  
Páginas: 1664
Cód.: 9788534913317

Média encadernada
Formato: 13,7 cm x 19 cm  
Páginas: 1584
Cód.: 9788534902281

Média Zíper 
Formato: 14 cm x 21 cm  
Páginas: 1584
Cód.: 9788534913249

Bolso encadernada 
Formato: 9,5 cm x 13,3 cm  
Páginas: 1664
Cód.: 9788534902342

Bolso Zíper
Formato: 9,5 cm x 13,3 cm  
Páginas: 1664
Cód.: 9788534913119

Média PU Marrom/Azul
Formato: 13,7 cm x 21 cm 
Páginas: 1584
Cód.: 9788534932936

Média Zíper Lilás
Formato: 13,7 cm x 21 cm 
Páginas: 1584
Cód.: 9788534933889

Bolso Zíper Lilás 
Formato: 9,7 cm x 13,3 cm
Páginas: 1664
Cód.: 9788534937382

Média PU Rosa
Formato: 13,7 cm x 21 cm  
Páginas: 1584
Cód.: 9788534932943

Média PU Branca
Formato: 13,7 cm x 21 cm  
Páginas: 1584
Cód.: 9788534932950

Média Zíper Rosa
Formato: 13,7 cm x 21 cm 
Páginas: 1584 
Cód.: 9788534933902 

Bolso Zíper Rosa
Formato: 9,7 cm x 13,3 cm 
Páginas: 1664
Código: 9788534937368

Média Zíper Marrom
Formato: 13,7 cm x 21 cm 
Páginas: 1584 
Cód.: 9788534933896

Bolso Zíper Marrom
Formato: 9,7 cm x 13,3 cm 
Páginas: 1664
Código: 9788534937375

Conheça outros modelos de capa da Bíblia Sagrada Edição Pastoral!

http://www.paulus.com.br/loja/biblia-edicao-pastoral-media-capa-cristal_p_606.html
http://www.paulus.com.br/loja/biblia-edicao-pastoral-media-capa-cristal_p_606.html
http://www.paulus.com.br/loja/biblia-edicao-pastoral-media-pu-branca_p_2811.html
http://www.paulus.com.br/loja/biblia-edicao-pastoral-media-pu-rosa_p_2832.html
http://www.paulus.com.br/loja/biblia-edicao-pastoral-media-pu-marromazul_p_2822.html
http://www.paulus.com.br/loja/biblia-edicao-pastoral-media-ziper-lilas_p_2991.html
http://www.paulus.com.br/loja/biblia-edicao-pastoral-media-ziper-rosa_p_2993.html
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O texto bíblico

Bíblia
Bolso
Formato: 9 cm x 13 cm  
Páginas: 320
Cód.: 9788534938716

Evangelhos
Nova Bíblia Pastoral

Este volume traz os quatro 
Evangelhos canônicos (Mateus, 
Marcos, Lucas e João) na tra-
dução da Nova Bíblia Pastoral. 
As introduções e notas que 
acompanham os Evangelhos 
procuram relacionar o texto 
sagrado à realidade atual, a fim 
de que a Boa Notícia, revelada 
em ações e palavras por Jesus 
Cristo, seja mais conhecida, 
celebrada e vivida nas comuni-
dades de fé.

Formato: 16 cm x 23 cm  
Páginas: 576
Cód.: 9788534901222

Novo Testamento
Edição Pastoral

Tradução dos textos originais 
em linguagem corrente, 
com fidelidade ao original. A 
preocupação é oferecer um 
texto acessível ao povo, princi-
palmente às comunidades de 
base, círculos bíblicos, cateque-
se, escolas e celebrações. As 
introduções discorrem sobre o 
tema central de cada livro. As 
notas mostram o conteúdo de 
cada trecho, relacionando--o 
com a vida. Esta proposta visa 
renovar a vida cristã no contex-
to de nossa realidade.

Bíblia Sagrada
Edição Pastoral
Luxo

Esta edição histórica da Bíblia 
é marcada por uma leitura 
que privilegia a relação entre 
fé e vida, evidenciando a ação 
de Deus na história concreta 
dos seres humanos. Possui 
capa dura resistente e bordas 
em dourado nas extremidades 
das páginas.

Formato: 20 cm x 27 cm  
Páginas: 1360
Cód.: 9788534922821

http://www.paulus.com.br/loja/biblia-edicao-pastoral-edicao-luxo_p_2770.html
http://www.paulus.com.br/loja/novo-testamento-edicao-pastoral_p_3024.html
http://www.paulus.com.br/loja/evangelhos-nova-biblia-pastoral_p_3522.html
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Bolso
Formato: 6,5 cm x 8,5 cm  
Páginas: 352
Cód.: 9788534903820 

Salmos
Edição Pastoral

O presente livreto traz o livro 
dos Salmos, de acordo com a 
Bíblia Edição Pastoral. Os Sal-
mos são as orações do povo de 
Deus. A Bíblia está repleta des-
sas orações de súplica, agrade-
cimento, louvor, que retratam 
a realidade e a espiritualidade 
do povo de Deus. Mais do que 
um livro, este volume é fonte 
de vida e inspiração para todas 
as pessoas.

Bolso
Formato: 9 cm x 13 cm  
Páginas: 352
Cód.: 9788534900850

Evangelho
Edição Pastoral

Esta edição dos quatro Evange-
lhos tem como critérios a tra-
dução fiel ao original e pastoral, 
e duas introduções: uma que 
nos situa no contexto do tempo 
de Jesus e outra particular a 
cada livro, além de títulos que 
indicam o tema central do texto 
a ser lido. Em formato reduzido, 
aponta as linhas fundamentais 
para tecer uma relação entre 
Palavra e vida. 

Bolso
Formato: 6,5 cm x 8,5 cm 
Páginas: 352
Cód.: 9788534902601

Evangelho
Edição Pastoral

Esta edição dos quatro Evan-
gelhos tem como critérios 
a tradução fiel ao original e 
pastoral, e duas introduções: 
uma que nos situa no con-
texto do tempo de Jesus e 
outra particular a cada livro, 
além de títulos que indicam 
o tema central do texto a ser 
lido. Em formato reduzido, 
aponta as linhas fundamen-
tais para tecer uma relação 
entre Palavra e vida.

http://www.paulus.com.br/loja/evangelho-edicao-pastoral_p_569.html
http://www.paulus.com.br/loja/evangelho-edicao-pastoral_p_585.html
http://www.paulus.com.br/loja/salmos-edicao-pastoral_p_526.html
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Bíblia Bíblia Bíblia
Média Encadernada
Formato: 13,7 cm x 21 cm 
Cód.: 9788534919777
Páginas: 2.208
Média Zíper
Cód.: 9788534920001
Grande Encadernada
Formato: 18,5 cm x 27 cm  
Cód.: 9788534935852

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, 
busca, por meio de suas 
introduções, notas explicativas, 
seções, títulos e referências 
marginais, oferecer um estudo 
aprofundado da Palavra de 
Deus, tornando-a referência 
para os estudos bíblicos.

Bíblia do Peregrino 

Esta Bíblia se destaca pela tra-
dução idiomática, equivalências 
proporcionais. O que se busca 
é reproduzir a feição das lín-
guas antigas nas línguas atuais. 
As notas de rodapé foram 
elaboradas com dois objetivos: 
exegético e teológico-pastoral. 
A exegese permite compreen-
der o sentido do texto, as 
notas se abrem à interpretação 
teológico-pastoral. A mais bela 
e elegante tradução da Bíblia 
em nossa língua, reprodução 
fiel do estilo poético.

Encadernada
Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Páginas: 3056
Cód.: 9788534920056
Capa Cristal 
Cód.: 9788534920063

O texto bíblico

Encadernada
Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Páginas: 752
Cód.: 9788534915984
Capa Cristal 
Cód.: 9788534916325

Bíblia do Peregrino 
Novo Testamento

Esta Bíblia se destaca pela tra-
dução idiomática, equivalências 
proporcionais. O que se busca 
é reproduzir a feição das lín-
guas antigas nas línguas atuais. 
As notas de rodapé foram 
elaboradas com dois objetivos: 
exegético e teológico-pastoral. 
A exegese permite compreen-
der o sentido do texto, as 
notas se abrem à interpretação 
teológico-pastoral. A mais bela 
e elegante tradução da Bíblia 
em nossa língua, reprodução 
fiel do estilo poético. 

http://www.paulus.com.br/loja/biblia-do-peregrino-capa-cristal_p_472.html
http://www.paulus.com.br/loja/biblia-do-peregrino-novo-testamento_p_491.html
http://www.paulus.com.br/loja/biblia-de-jerusalem-media-encadernada_p_470.html
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A Bíblia da Família
Pais e filhos aprendendo 
juntos 

Pe. José Bortolini

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

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

Minha Bíblia

B. Cabellero

Este livro foi elaborado para 
iniciar as crianças na leitura da 
Palavra de Deus. As ilustrações 
foram criadas para desenvolver 
a imaginação e, juntamente 
com texto de fácil compreen-
são, farão deste livro o favorito 
das crianças.

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

Histórias maravilhosas
da Bíblia
12 histórias para as crianças 

Pauline Youd

Pequenas perguntas para as 
crianças, acompanhadas de res-
postas que enfatizam os gestos 
simples da vida, são trabalhadas 
neste livrinho, que traz 12 relatos 
de histórias cativantes da Bíblia. 
Ideais para serem aplicadas de 
forma descomplicada e prática 
na vida de quem ainda não 
conhece as narrativas da Sagrada 
Escritura. 

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

Bíblia para crianças Bíblia para crianças

Bíblia para crianças

http://www.paulus.com.br/loja/a-biblia-da-familia-pais-e-filhos-aprendendo-juntos-biblia-infantil_p_1515.html
http://www.paulus.com.br/loja/historias-maravilhosas-da-biblia-12-historias-para-as-criancas-biblia-infantil_p_2880.html
http://www.paulus.com.br/loja/minha-biblia-biblia-infantil_p_2628.html
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Minha Bíblia 

Karin T. Juhl

Minha Bíblia é uma grande in-
trodução à maravilhosa Palavra 
de Deus. As vinte mais queridas 
histórias da Bíblia e as pará-
bolas favoritas de Jesus foram 
selecionadas e recontadas em 
frases simples para as crianças. 
Elas irão levar esta Bíblia para 
onde forem. 

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

O Povo da Bíblia

Leyah Jensen

Mergulhe numa aventura que 
começa no livro do Gênesis e 
vai até o livro do Apocalipse. 
Esta Bíblia é narrada por um 
animal diferente a cada capítu-
lo. Traz referências das Escritu-
ras, ilustrações multicoloridas 
e é fiel aos textos sagrados. É 
ideal para crianças. Elas abrirão 
a Bíblia muitas vezes para 
vivenciar novas aventuras.

Formato: 16 cm x 18 cm 
Páginas: 448
Cód.: 9788534926652

Deus te conta 
Histórias bíblicas para 
crianças 

Fredy A. León B.

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

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

Bíblia para crianças Bíblia para crianças

Bíblia para crianças

http://www.paulus.com.br/loja/minha-biblia-infantil_p_3035.html
http://www.paulus.com.br/loja/deus-te-conta-historias-biblicas-para-criancas_p_3473.html
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A imaginação
apocalíptica
Uma introdução à
literatura apocalíptica 
judaica

John J. Collins

A literatura apocalíptica evoca 
um mundo imaginativo. O 
apocalipticismo se desenvolve 
especialmente em tempos de 
crise, e funciona por meio do 
oferecimento de solução para 
a crise em questão, não em 
termos práticos, mas em imagi-
nação e fé. Este livro é um dos 
mais amplamente elogiados 
estudos de literatura apocalípti-
ca judaica. Esta segunda edição 
do estudo de Collins representa 
a atualização e a reescrita 
completas da obra original.

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

Academia BíblicaAcademia Bíblica

Academia Bíblica

Além da hipótese 
Essênia
A separação dos caminhos 
entre Qumran e o judaísmo 
enóquico

Gabriele Boccaccini

Este volume oferece nova 
visão provocativa da ideologia 
da seita de Qumran, a antiga 
comunidade do deserto intima-
mente relacionada aos Manus-
critos do Mar Morto. O autor 
se move para além da hipótese 
essênia e postula uma relação 
única entre o que ele denomina 
“judaísmo enóquico” e o grupo 
tradicionalmente conhecido 
como os essênios. Novo debate 
na discussão sobre a comuni-
dade de Qumran e os famosos 
Manuscritos do Mar Morto.

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

Literatura Judaica, 
entre a Bíblia e a 
Mixná
Uma introdução histórica 
e literária

George W. E. Nickelsburg

Esta edição, revisada e 
ampliada, oferece excelentes 
introduções tanto à literatura 
judaica do período do Segundo 
Templo, quanto à história da 
era. O panorama geral do plano 
de fundo histórico e a análise 
de conteúdo de muitas compo-
sições literárias são essenciais 
para compreensão profunda do 
cristianismo primitivo e, de cer-
to modo, da civilização como 
um todo. Excelente manual 
para os cursos universitários.

Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Páginas: 664
Cód.: 9788534932318

http://www.paulus.com.br/loja/a-imaginacao-apocaliptica-uma-introducao-a-literatura-apocaliptica-judaica_p_538.html
http://www.paulus.com.br/loja/alem-da-hipotese-essenia-a-separacao-entre-qumran-e-o-judaismo-enoquico_p_2492.html
http://www.paulus.com.br/loja/literatura-judaica-entre-a-biblia-e-a-mixna-uma-introducao-historica-e-literaria_p_2797.html
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Academia Bíblica

Academia Bíblica

Psicologia histórica 
do Novo Testamento

Klaus Berger

Este livro propõe avanço na 
exegese. O acento particu-
lar está na intenção de não 
encobrir os textos bíblicos 
pelas respostas e conceitos das 
psicologias modernas. Antes, 
são cuidadosamente analisa-
dos acerca da maneira pela 
qual a experiência humana é 
elaborada neles. São apresen-
tadas as etapas das quais a 
psicologia bíblica se serve para 
compreender como a realidade 
do ser humano se apresenta 
no horizonte da revelação.

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

Paulo, o convertido
Apostolado e apostasia de 
Saulo fariseu

Alan F. Segal

Nessa abordagem revisionista 
da obra de Paulo, Alan Segal 
argumenta que a vida de Paulo 
pode ser mais bem compreen-
dida ao se considerar seria-
mente sua qualidade judaica, e 
que a história judaica pode ser 
grandemente iluminada pelo 
exame dos escritos do conver-
tido. Ao ler Paulo do ponto de 
vista da religião que este aban-
donou, Segal derrama 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

Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Páginas: 168
Cód.: 9788534932790

Revisão legal e 
Renovação Religiosa 
no Antigo Israel

Bernard M. Levinson

A obra examina a doutrina 
da punição transgeneracional 
encontrada no Decálogo – a 
ideia de que Deus pune os 
pecadores de forma vicária 
e estende a punição até a 
terceira ou quarta geração dos 
seus descendentes. Respostas 
intra e pós-bíblicas ao preceito 
com críticas e substituições 
por uma noção alternativa de 
retribuição individual. Ensaio 
bibliográfico com contribuições 
de estudiosos europeus, israe-
lenses e norte-americanos.

http://www.paulus.com.br/loja/paulo-o-convertido-apostolado-e-apostasia-de-saulo-fariseu_p_403.html
http://www.paulus.com.br/loja/psicologia-historica-do-novo-testamento_p_2852.html
http://www.paulus.com.br/loja/revisao-legal-e-renovacao-religiosa-no-antigo-israel_p_2869.html
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Animação Bíblica

Animação Bíblica

O misticismo 
apocalíptico do 
Apóstolo Paulo
Um novo olhar nas
Cartas aos Coríntios na 
perspectiva da experiência
religiosa

Jonas Machado

Esta obra apresenta Paulo de 
Tarso na perspectiva da expe-
riência religiosa, com destaque 
para elementos místicos visio-
nários de sua carreira. Paulo 
foi um místico visionário, com 
crenças apocalípticas, cuja ex-
periência de revelação lhe deu 
visão renovada das Escrituras e 
da tradição judaica. Saiu pelo 
seu mundo fundando comu-
nidades, tendo como base a 
revelação do Jesus ressuscita-
do que recebera.

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

Academia Bíblica

Formato: 13 cm x 18 cm  
Páginas: 48 
Cód.: 9788534933070

A Animação Bíblica 
da Pastoral
Sua identidade e missão

Santiago S. Retamales

A obra estabelece clara dis-
tinção entre pastoral bíblica e 
animação bíblica da pastoral. O 
autor se detém na considera-
ção da natureza da pastoral 
bíblica antes do Concílio e 
expõe as reflexões que a Dei 
Verbum estimulou na área. 
Explica, igualmente, o com-
promisso de Aparecida com a 
animação bíblica da pastoral, 
que, finalmente, é apresentada 
como escola de interpretação, 
de comunhão e oração, e 
também de evangelização 
inculturada.

Da Pastoral Bíblica à 
animação Bíblica da 
Pastoral

Gabriel Naranjo Salazar

Este texto apresenta a inter-
pretação da caminhada bíblica 
latino-americana, a partir da 
ótica da Igreja católica e sob 
o enfoque da Federação 
Bíblica Católica. Os dois fios 
condutores destas páginas são: 
a Bíblia como centro de toda 
a pastoral, e a espiritualidade 
como expressão da vocação 
bíblica de nossas comunidades. 
O autor enfatiza os grandes êxi-
tos que o evento de Aparecida 
representou nesse campo.
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A falsa religião e a 
amizade enganadora
O livro de Jó

Luiz Alexandre Solano 
Rossi

Jó era constante e não cedia 
diante das tentações, dos 
sofrimentos e das insinuações 
perigosas dos seus amigos, da 
sua mulher e de seus parentes. 
Jó era constante, mas não era 
passivo. Discutia com tudo e 
com todos, até com Deus, a 
quem fez vários desafios. 

Formato: 13,7 cm x 21 cm  
Páginas: 216
Cód.: 9788534923088
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Formato: 14 cm x 21 cm 
Páginas: 288
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O Evangelho de 
Marcos
Para uma catequese com 
adultos

Pe. José Bortolini

Comentário popular do evan-
gelho de Marcos em vista da 
catequese com adultos. Marcos 
teve como objetivo levar os 
adultos ao conhecimento de 
“Quem é Jesus” e, consequen-
temente, à descoberta das 
condições para ser discípulo 
(a) dele. Somente após esse 
aprendizado eram admitidos ao 
batismo, porta de entrada para 
o compromisso com o Reino.

Formato: 14 cm x 21 cm 
Páginas: 152
Cód.: 9788534919548

Trabalho e felicidade
O livro do Eclesiastes

Ivo Storniolo

Apresenta a dura realidade 
da maioria absoluta do povo, 
esmagado pelos tributos devido 
ao império e a classe a ele 
subserviente, e ainda explorado 
pelos comerciantes estrangeiros, 
sem nenhuma possibilidade de 
recuperar os próprios direitos. 
Mostra que o povo só pode ser 
feliz se puder usufruir o fruto do 
próprio trabalho. 

http://www.paulus.com.br/loja/o-evangelho-de-marcos-para-uma-catequese-com-adultos_p_452.html


17

Bíblia e SociologiaBíblia e Sociologia

Formato: 16 cm x 23 cm  
Páginas: 216 
Cód.: 9788534920483

A sabedoria no 
Antigo Testamento
Espiritualidade libertadora

Anthony R. Ceresko

Expõe o desenvolvimento e a 
função da literatura sapiencial 
no mundo antigo e em Israel, 
não só como forma de litera-
tura, mas também como guia 
para a vida cotidiana. Visão 
geral dos temas, da estrutura e 
do contexto histórico; estudo 
minucioso de passagens signifi-
cativas de cada livro sapiencial.

Bíblia e Sociologia

Formato: 16 cm x 23 cm  
Páginas: 136
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Cristianismo 
e Paganismo
A pregação do evangelho
no mundo greco-romano

Christine Prieto

O processo de inculturação do 
cristianismo no mundo romano 
durante os anos 80-90 d.C. 
é estudado detalhadamente 
neste livro, graças a uma 
análise de textos extraídos dos 
Evangelhos de Lucas e de João, 
dos Atos dos Apóstolos e do 
Apocalipse. A autoria propõe 
bela análise dos textos bem 
como um quadro do contexto 
histórico, que permite ao leitor 
fazer uma ideia da cultura em 
que os autores neotestamentá-
rios estavam imersos.

Arqueologia, história 
e sociedade na Galiléia
O contexto social de Jesus 
e dos Rabis

Richard A. Horsley

Os estudos sobre Jesus, os es-
tudos rabínicos e a arqueologia 
podem estimular-se mutuamen-
te enquanto buscam compreen-
são mais plena da Galileia, 
como contexto histórico-social, 
tanto de Jesus como dos Rabis. 
Este livro vale-se dos desen-
volvimentos nos três campos 
inter-relacionados, esclarecen-
do implicações para diversos 
aspectos importantes da vida na 
Galileia; possibilita aos leitores 
revisão das generalizações e 
pressuposições.
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As tribos de Iahweh
Uma sociologia da religião 
de Israel liberto

Normam K. Gottwald

Usando métodos e conclusões 
da sociologia e da antropo-
logia, o autor foi capaz de 
formular modelos alternativos 
prováveis do tribalismo israelita, 
visto como um todo estrutural-
-funcional. O resultado é um 
modelo do primitivo Israel 
como um movimento de 
retribalização, que conseguiu 
autonomia dentro da sociedade 
cananeia. É notável contribui-
ção à teologia da libertação.

Formato: 16 cm x 23 cm  
Páginas: 112
Cód.: 9788534927826 

Cristo é a questão

Wayne A. Meeks

Engenhoso, amplo e inteligen-
te, não é simplesmente mais 
um livro sobre Jesus histórico. 
É reflexão de um mestre com 
quatro décadas de experiência 
em pesquisa e docência. Para 
o autor, a questão de quem é 
Cristo não pode ser resolvida 
apenas mediante investigações 
histórico-
-científicas; 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: 13 cm x 23 cm 
Páginas: 264
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Cristo e Império
De Paulo aos tempos pós-
coloniais

Joerg Rieger

Neste livro, o desafio de Cristo 
é repensado em uma estrutura 
mais ampliada e complexa. O 
autor examina como as imagens 
que temos dele foram moldadas 
em pontos decisivamente 
significativos, pesquisa que 
possibilita abrir novos olhares 
no estudo da teologia e particu-
larmente no estudo da figura de 
Jesus Cristo.
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Introdução ao
Novo Testamento
1. História, cultura e 
religião do período 
Helenístico

Helmut Koester

Escrita de forma mais literária 
e menos técnica, aborda os 
primeiros escritos cristãos, 
canônicos e não canônicos, 
a partir do contexto judaico 
e greco-romano em que 
foram gerados. Reconstitui 
o desenvolvimento histórico 
do cristianismo primitivo, 
discutindo, além das questões 
políticas e religiosas, a econo-
mia, a sociedade, a filosofia, 
a educação e a literatura do 
período helenístico. Clássico 
imprescindível para estudo e 
pesquisa.

Introdução ao
Novo Testamento 
2. História e literatura do 
Cristianismo primitivo

Helmut Koester

Depois de tratar dos problemas 
relacionados à interpretação 
dos primeiros escritos cristãos 
(volume 1), Helmut Koester, 
aborda a história das primeiras 
comunidades cristãs e a literatura 
de João Batista até os Santos 
Padres. Analisa 27 textos canô-
nicos e não canônicos, trazendo 
informações detalhadas sobre 
seus autores, datas, contextos 
e resultados, além de glossário, 
mapas e uma extensa bibliogra-
fia relacionada a cada tema.
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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 revolução social 
não violenta que antecipa a 
renovação de Israel. Esta análise 
abre 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.
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O Novo Testamento
Em seu ambiente social

David L. Balch
John E. Stambaugh

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 
acadêmica 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: 190
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Jesus, um judeu 
da Galileia
Nova leitura da história 
de Jesus

Sean Freyne

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

Formato: 16 cm x 23 cm  
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Jesus e o Império
O reino de Deus e a nova 
desordem mundial

Richard A. Horsley

Crítica fundamentada e 
convincente às abordagens 
predominantes do Jesus his-
tórico que o descrevem como 
individualista, despolitizado, e 
que ignoram o contexto real 
em que ele exerceu suas ativi-
dades. Horsley apresenta fortes 
argumentos a favor do seu 
enfoque relacional-contextual, 
possibilitando uma com-
preensão mais apropriada do 
Novo Testamento e de outras 
evidências disponíveis.
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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 aparato ideológico, 
econômico e político do 
Império Romano. Esse tipo de 
leitura só serviu para justificar 
os imperialismos do passado 
e só servirá para conservar os 
do presente. Um grupo de 
estudiosos aceitou o desafio 
de ver e ler Paulo no contexto 
do imperialismo romano, 
como alguém que ousou 
caminhar contra a corrente e 
com propostas alternativas.
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Paulo, um homem de 
dois mundos

C. J. den Heyer

Paulo foi um homem contra-
ditório e assim permanece até 
hoje. Mal se fez discípulo de 
Jesus Cristo, começou a provo-
car a oposição de um setor da 
comunidade cristã. Ele não fez 
qualquer segredo de sua inten-
ção de manter-se independen-
te das figuras dirigentes da 
comunidade cristã primitiva de 
Jerusalém. Entrou em conflito 
com seu companheiro de via-
gem, Barnabé, e não hesitou 
em repreender duramente o 
próprio Pedro.

Paulo no mundo 
greco-romano
Um compêndio

J. Paul Sampley

Este livro é contribuição 
significativa para os recentes 
estudos paulinos, reunindo, 
ensaios escritos por especialis-
tas em Paulo de fama mundial, 
sobre vários tópicos como 
honra/vergonha, pater familias, 
autodomínio, atletismo/milícia, 
amizade/inimizade, adoção, 
virtudes/vícios, comparação 
retórica, vanglória, linguagem 
franca, adiaphora (coisas indife-
rentes), provérbios, escravidão, 
casa/família, educação e 
casamento/divórcio.
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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). 
Rejeitado pela família, de 
modo que “nem mesmo os 
seus irmãos acreditavam nele” 
(Jo 7,5), e abandonado por 
grande parte dos seus segui-
dores – “muitos se afastaram 
e não andavam mais com ele” 
(Jo 6,66). Somente um louco, 
endemoninhado, podia desejar 
o fim da instituição religiosa 
que se acreditava fosse deseja-
da pelo próprio Deus.

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

Bandidos, Profetas 
e Messias
Movimentos populares no 
tempo de Jesus

John S. Hanson
Richard A. Horsley

Estuda os movimentos popu-
lares no tempo de Jesus (ban-
ditismo social, pretendentes 
reais, movimentos messiânicos 
populares, profetas, sicários, 
etc.), lançando novas luzes 
sobre a realidade social da 
Palestina do primeiro século.
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A Bíblia e o desafio 
da interpretação 
sociológica

Valter Luiz Lara

A leitura da Bíblia continua a ser 
um desafio para quem busca, 
na Palavra de Deus, motivação 
para enfrentar os problemas do 
cotidiano. Este livro pretende 
ajudar o leitor a perceber a rele-
vância dos contextos históricos 
e sociológicos no trabalho de 
interpretação. Por isso, prio-
rizamos o método de análise 
sociológica como condição para 
atualização e contextualização 
críticas da Bíblia.
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História política 
de Israel
Desde as origens 
até Alexandre Magno

Henri Cazelles

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 re-
centes sobre o Oriente Antigo, 
permitindo ao leitor captar o 
essencial de cada período da 
história de Israel.

Biblioteca de Estudos Bíblicos

As cartas de Paulo, 
Tiago, Pedro e Judas

Marcel Carrez
Michel Trimaille
Pierre Dornier

As cartas apostólicas testemu-
nham a expansão missionária 
do cristianismo do primeiro 
século e da fé viva da Igreja 
nascente. Elas fornecem infor-
mações preciosas sobre a vida, 
os costumes e a religião da 
época, e de como o cristianis-
mo se confrontou com as di-
versas situações dos diferentes 
povos. As cartas comentadas 
neste volume foram reunidas 
pelo seu gênero literário. Seu 
conjunto compreende a maio-
ria dos escritos apostólicos.
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A teologia do 
Apóstolo Paulo

James D. G. Dunn

O autor expõe a mais completa 
teologia de Paulo; temas que 
o próprio apóstolo desenvolve 
em Romanos. Para ampliá-los, 
desenvolvê-los ou enriquecê-
-los, o autor anexa contribui-
ções de outras cartas paulinas. 
Romanos torna-se o pivô para 
a compreensão e explicação da 
teologia paulina. Desenvolvem-
-se temas, como: Deus, a hu-
manidade, o Evangelho, Jesus, 
a salvação, e como devem viver 
os cristãos (princípios de moti-
vação e ética na prática).
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Para ler o 
Apóstolo Paulo

Chantal Reynier

Paulo nos faz participar de sua 
experiência com Cristo ressus-
citado, que fez dele pregador 
incansável do Evangelho. Suas 
cartas, escritas há dois mil anos, 
não são de fácil compreensão 
para leitores cujo contexto 
social, literário, teológico e 
religioso é tão diferente daquele 
dos destinatários do século I. 
Este guia pretende fornecer os 
esclarecimentos necessários para 
o acesso a toda a profundidade 
de sua mensagem.

O escriba Esdras 
e o Judaísmo 
Um estudo sobre Esdras na 
Tradição Judaica

Donizete Scardelai

Este trabalho se desenvolve em 
quatro capítulos. O primeiro 
foca o livro de Esdras-Neemias 
à luz do judaísmo. O segundo 
trata do contexto histórico do 
retorno do Exílio. O terceiro 
buscará construir a plataforma 
bíblica sobre a qual repousa a 
prática judaica espelhada no 
livro de Esdras-Neemias. E, por 
fim, o quarto fará um levanta-
mento detalhado dos principais 
textos da tradição judaica.
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Bíblia, Palavra de Deus 
Curso de introdução 
à Sagrada Escritura

Valério Mannucci

A Constituição Dei Verbum, do 
Concílio Vaticano II, propunha 
revisão completa das introdu-
ções teológicas à Bíblia. O autor 
aceitou o desafio, com ajuda 
de algumas ciências modernas, 
apresenta temas antigos e novos 
de maneira cativante. A história 
de Deus com os homens que 
culminou em Jesus Cristo - his-
tória criada, vivida e transmitida 
oralmente, e finalmente escrita 
por homens inspirados - é reco-
nhecida pela Igreja.

Formato: 14 cm x 21 cm  
Páginas: 432
Cód.: 9788534920636

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

Chave para a Bíblia
A revelação, a promessa, 
a realização

Wilfrid J. Harrington

Introdução aos escritos da Bí-
blia, com especial referência às 
questões de inspiração, verdade 
e sentido da Escritura. Traz es-
boço da história de Israel e dos 
tempos do NT. Muitas interro-
gações são feitas sobre a Bíblia. 
Como estas, por exemplo: Deus 
criou mesmo o mundo em 
seis dias? Tudo o que a Bíblia 
narra é histórico? Houve ou não 
houve dilúvio? Este livro vem 
para esclarecê-las.
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A Bíblia sem mitos
Uma introdução crítica

Eduardo Arens

A obra atenta para os 
seguintes aspectos: Bíblia 
como documento fundacio-
nal da comunidade cristã (e, 
antes dela, da comunidade 
hebraica); Palavra de Deus 
como manifestação do Espírito 
a partir do texto; e mensagem 
nova para cada pessoa e dia. 
A abordagem dos problemas 
de contexto cultural e religioso 
dos textos bíblicos, com apoio 
das ciências históricas, permite 
respeitá-los e valorizá-los como 
aquilo que são: testemunhos 
de vida e fé.
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Jesus e as 
testemunhas oculares
Os evangelhos como 
testemunhos de 
testemunhas oculares

Richard Bauckham

Richard Bauckham, referência 
nos estudos sobre o Novo 
Testamento, demonstra que 
os Evangelhos não só contêm 
evidências de testemunhas 
oculares, mas também que 
seus primeiros leitores as teriam 
certamente reconhecido como 
tais. Confiar em um testemu-
nho não é um ato irracional de 
fé que deixa de lado a raciona-
lidade crítica; é, ao contrário, 
o caminho racionalmente 
apropriado para reagir a um 
testemunho autêntico.

Jesus segundo 
o Judaísmo
Rabinos e estudiosos dialo-
gam em nova perspectiva a 
respeito de um antigo irmão

Beatrice Bruteau

Livro feito por pensadores judeus, 
com intuito de se chegar a um 
acordo com “nosso remoto, 
combativo e escandaloso primo 
Yeshua”. A série de ensaios 
contribui com o diálogo, hoje em 
rápido desenvolvimento, entre 
cristãos e judeus. Importante 
ajuda para a busca humana, cujo 
objeto é substituir o preconceito 
pelo conhecimento e permitir que 
os profundos poços de energia 
espiritual levem todos nós a uma 
humanidade mais ampla e plena.

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

Formato: 14,5 cm x 21 cm 
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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, 
novo estilo de existência na 
Palestina do primeiro século 
e, ao mesmo tempo, significa 
estabelecer as estruturas atuais 
da sociedade; permitir ao Evan-
gelho sacudir e desestabilizar 
nossa maneira de viver e agir.

http://www.paulus.com.br/loja/jesus-e-as-estruturas-de-seu-tempo_p_521.html
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Libertando Paulo
A justiça de Deus e a 
política do apóstolo

Neil Elliott

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

Formato: 15 cm x 21 cm  
Páginas: 272
Cód.: 9788534922593

Liturgia Judaica
Fontes, estrutura, orações 
e festas

Carmine Di Sante

O Novo Testamento apresenta 
testemunhos da liturgia judaica; 
mais indicativos que descriti-
vos; também apresenta certas 
formas de culto, mas não em 
que consistiam ou se desenro-
lavam. Jesus, sua mãe Maria, 
os apóstolos e as comunidades 
primitivas alimentaram-se dessa 
liturgia, dos seus símbolos e 
ritos. Este livro reconstrói o 
significado e dinamismo da 
oração israelita, reencontrando 
as origens da liturgia cristã na 
liturgia israelita.

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

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 da 
significância de Jesus: como 
Cosmocrator, como Filho do 
Homem apocalíptico e como 
Christos. Ele correlaciona essas 
concepções com as realidades 
e necessidades sociais de co-
munidades primitivas distintas 
e traça “trajetórias”.

http://www.paulus.com.br/loja/libertando-paulo-a-justica-de-deus-e-a-politica-do-apostolo_p_799.html
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Compreender o 
Antigo Testamento
Um projeto que 
se tornou promessa

Gilles Drolet

A obra é um sopro de ar fresco 
na compreensão do Antigo 
Testamento! Leva em conta a 
História e as tradições presen-
tes na própria fonte dos textos, 
estabelece que o projeto de 
Deus, de se cumprir em Cristo, 
está em vias de realização para 
nós. O Antigo Testamento 
revela que o próprio Cristo 
ilumina nossa caminhada e 
nos conduz à ressurreição. O 
livro, que nutriu a esperança do 
Cristo, sustenta a esperança de 
cada um de nós.

Formato: 13,5 cm x 21 cm  
Páginas: 172
Cód.: 9788534928922 

Da religião Bíblica ao 
Judaísmo Rabínico
Origens da religião de Israel 
e seus desdobramentos na 
história do povo judeu

Donizete Scardelai

A obra é uma história contínua 
do Israel do período bíblico; 
com os principais desdobra-
mentos da formação do povo 
judeu sob o advento do judaís-
mo rabínico, após a destruição 
do Segundo Templo. Sumário 
explicativo dos vários períodos 
da formação da religião bíblica 
de Israel. Pontua elementos 
norteadores desse processo em 
relação aos momentos históri-
cos e seus significados dentro 
do universo social, religioso e 
espiritual do povo judeu.
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A origem da Bíblia
Um guia para os perplexos

Lee Martin McDonald

Este é um grandioso trabalho 
que 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 literatu-
ra patrística.

http://www.paulus.com.br/loja/compreender-o-antigo-testamento_p_994.html
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Para uma primeira 
leitura da Bíblia 

Etienne Charpentier

Não só fala dos escritos bíbli-
cos, mas procura localizá-los 
na época em que surgiram, 
mostrando assim as razões 
históricas do seu aparecimento. 
Situa como os livros bíblicos 
acompanharam a própria his-
tória do povo de Deus em suas 
alegrias, tristezas, sucessos e 
derrotas.

Formato: 16 cm x 23 cm 
Páginas: 88
Cód.:  9788534901390

Uma leitura do 
Pentateuco 

Jacques Briend

A Torá ou Lei era, como os 
judeus chamavam, os cinco 
livros do Pentateuco: Gênesis, 
Êxodo, Levítico, Números, 
Deuteronômio. O autor situa o 
contexto histórico e nos permi-
te ler sucessivamente cada um 
desses documentos. Dá-lhes 
vida nova e nos ajuda a ver 
como essas quatro reflexões 
teológicas constituem uma luz 
para o nosso caminho.

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

A Palestina no tempo 
de Jesus

Bernard Rolland
Cristiane Saulnier

Trata do ambiente sociopolítico-
-econômico do tempo de Jesus, 
mostrando a ingerência do 
império romano e a situação 
econômica da Palestina no 
primeiro século. Mostra as 
instituições religiosas, estrutura 
judaica, grupos político-religio-
sos e resistência judaica que 
terminou com a tomada de 
Jerusalém no ano 70 e com sua 
ruína no ano 135.

http://www.paulus.com.br/loja/a-palestina-no-tempo-de-jesus_p_534.html
http://www.paulus.com.br/loja/para-uma-primeira-leitura-da-biblia_p_533.html
http://www.paulus.com.br/loja/uma-leitura-do-pentateuco_p_530.html
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Como ler o livro 
de Oséias
Reconstruir a casa 

Enilda de Paula Pedro 
Shigeyuki Nakanose

O texto deste livrinho convida 
para um encontro com Oséias. 
Propicia contato com os opri-
midos e marginalizados pelo 
sistema que controlava Israel 
no tempo desse profeta. Isso 
permite ao leitor aproximar-se 
do mesmo chão de Oséias, 
criando a sintonia necessária 
para entrar em contato com 
sua mensagem.

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

Como ler o livro 
de Baruc
Releituras do exílio: 
criatividade na crise

Rafael Rodrigues da Silva

Um dos textos deuterocanô-
nicos de nossas Bíblias, traz 
quatro olhares diferentes de 
um mesmo fato significati-
vo na vida e na história do 
povo de Deus: o exílio na 
Babilônia. Por trás de cada 
uma dessas releituras há um 
grupo específico, com rosto e 
lugar social próprios, além de 
motivações peculiares. 

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

Como ler o livro dos 
Números
A pedagogia do deserto 

Ivo Storniolo

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

Como ler a Bíblia
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Como ler a carta 
a Tito
O cotidiano da fé

José Bortolini

Texto que fala da vivência 
da fé no cotidiano, uma 
lâmpada que ilumina a vida 
das comunidades 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 comu-
nidades cristãs daquela ilha. 
A carta pode iluminar nossa 
pastoral, pois alude a proble-
mas e situações que também 
enfrentamos hoje: organização 
e liderança das comunidades, 
conflitos, etc.

Formato: 13 cm x 20 cm 
Páginas: 152
Cód.:  9788534922623

Como ler os livros 
dos Macabeus
Memórias da guerra: o 
livro das batalhas e o livro 
dos testemunhos

Pedro Lima Vasconcellos 
Rafael Rodrigues da Silva

Além de comentar passo 
a passo os dois livros dos 
Macabeus, projeta luzes sobre 
o período difícil e confuso que 
levou à guerra civil ou “revolta 
dos Macabeus”. São muitos 
interesses em jogo, numa 
época histórica mal conhecida, 
porém fascinante.

Formato: 13 cm x 20 cm  
Páginas: 72 
Cód.: 9788534908795

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 Cristo, “a glória 
esperada”. Trata-se de chave 
de leitura que expõe o cerne 
dessa carta pertencente ao 
“corpo paulino” dos escritos 
neotestamentários.

http://www.paulus.com.br/loja/como-ler-os-livros-dos-macabeus-memorias-da-guerra-o-livro-das-batalhas-e-o-livro-dos-testemunhos_p_443.html
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Como ler a carta 
aos Hebreus
Um sacerdote fiel para um 
povo a caminho

Pedro Lima Vasconcellos

A proposta aqui é percorrer a 
reflexão proposta por Hebreus 
do começo ao fim e deixar que 
ele fale, identificando para nós 
quais são suas maiores preocu-
pações. Texto desafiador, 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 definitivo sacerdote.

Como ler a carta 
aos Efésios
O universo inteiro reunido 
em Cristo

José Bortolini

A carta aos Efésios é portadora 
de uma Boa Notícia: o universo 
inteiro forma um só corpo em 
Cristo, cabeça de tudo. Essa 
novidade é celebrada na “gran-
de bênção” que abre o texto 
(1,3-14) e que espalha raízes, 
ramos, flores e frutos. O leitor 
encontrará introdução básica 
para começar a entender 
Efésios e comentário breve a 
cada trecho, mostrando conti-
nuamente a ligação que existe 
entre o grande hino e partes 
menores do texto.

Formato: 13 cm x 20 cm  
Páginas: 72
Cód.: 9788534917827

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 Evange-
lho. A encarnação é a condição 
primeira e indispensável para 
que o anúncio do Evangelho 
seja verdadeiro e eficaz.

Formato: 13 cm x 20 cm  
Páginas: 48
Cód.: 9788534907361
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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 anún-
cio 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 igual-
dade e partilha é o eixo que 
movimenta essa carta, pois em 
Cristo todos são irmãos, sem 
discriminações.

Formato: 13 cm x 20 cm 
Páginas: 48
Cód.:  9788534917841

Como ler a carta 
de Judas
Coragem para lutar pela fé

José Bortolini

A Carta de Judas é um dos 
textos mais desconhecidos 
do Novo Testamento. Livro 
curto (25 versículos), escrito 
em grego elegante, surgido 
no final do primeiro século. O 
tempo dos apóstolos já passou 
e estamos na época pós-
-apostólica. As comunidades 
às quais Judas se dirige não 
têm rosto definido, mas os pro-
blemas são muito concretos: 
divisões internas por causa de 
falsos profetas que dominam e 
exploram as pessoas em nome 
da religião.

Formato: 13 cm x 20 cm  
Páginas: 64 
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Como ler a primeira 
carta a Timóteo
Organizar a Pastoral nos 
conflitos

José Bortolini

A primeira carta a Timóteo 
pertence a um grupo de textos 
chamados deuteropaulinos. 
Essa carta é chamada de “pas-
toral”, apresenta um estágio 
posterior à fundação e orga-
nização iniciais das comunida-
des. Timóteo é liderança cristã, 
organizador de pastoral e de 
conflitos. Talvez a característica 
mais bonita seja sua preocupa-
ção com a terceira idade, isto 
é, as viúvas. As comunidades 
cristãs sempre tiveram carinho 
especial para com elas.

http://www.paulus.com.br/loja/como-ler-a-carta-de-filemon-em-cristo-todos-sao-irmaos_p_552.html
http://www.paulus.com.br/loja/como-ler-a-carta-de-judas-coragem-para-lutar-pela-fe_p_479.html
http://www.paulus.com.br/loja/como-ler-a-primeira-carta-a-timoteo-organizar-a-pastoral-nos-conflitos_p_480.html
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Como ler a segunda 
carta a Timóteo
Retratos do pastor e do 
mártir cristão

José Bortolini

Apresenta dois temas funda-
mentais. O primeiro é uma 
espécie de “elogio do mártir 
cristão”, do qual Paulo se torna 
importante ponto de referên-
cia. O segundo procura traçar 
um retrato do líder da comuni-
dade (pastor) sob vários ângu-
los: pessoal, comunitário, social. 
Apresenta sete fragmentos de 
retrato do pastor ou liderança 
cristã. Juntos compõem um 
quadro harmonioso, mostrando 
as principais características 
dessa liderança.

Como ler a primeira 
carta aos Coríntios 
Superar os conflitos em 
comunidade

José Bortolini

Paulo não entrou em Corínto 
pela porta dos poderosos, mas 
dos escravizados, crucificados, 
a fim de lhes anunciar que Je-
sus crucificado venceu a morte, 
tornando os empobrecidos de 
Corínto “o povo numeroso que 
lhe pertence”. Jesus, que se 
fez escravo, e Paulo, que embo-
ra livre em relação a todos, 
tornou-se o servo de todos, são 
a presença do Deus fiel que 
mantém a aliança e o amor por 
mil gerações.

Formato: 13 cm x 20 cm  
Páginas: 72
Cód.: 9788534907774

Como ler a 
primeira carta aos 
Tessalonicenses
Fé, amor, esperança

José Bortolini

Qual a função ou papel de 
uma pequena comunidade 
cristã na grande cidade? Fé 
ativa, amor capaz de sacrifícios, 
firme esperança: aqui está o 
tripé que sustenta a comu-
nidade 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.

Formato: 13 cm x 20 cm  
Páginas: 48
Cód.: 9788534903554
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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 
fotografias tiradas em tempos 
diferentes e a partir de contex-
tos diferentes. É impossível co-
nhecer, com absoluta certeza, 
a data em que surgiram. Nas 
entrelinhas do texto, podemos 
descobrir o contexto e as 
motivações que levaram Paulo 
a escrever. 

Formato: 13 cm x 20 cm 
Páginas: 40
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Como ler a 
segunda carta aos 
Tessalonicenses
Esperar é resistir

José Bortolini

A Segunda Carta aos Tessa-
lonicenses se caracteriza pela 
resistência teimosa 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 ím-
pio” acabará sendo destruído 
pelo sopro da boca do Senhor 
Jesus. Não há esperança sem 
resistência, como não há re-
sistência sem fé na vitória final 
da justiça e da verdade sobre 
a injustiça
e a mentira.
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Como ler as cartas 
de João
Quem ama nasceu de Deus 
e conhece a Deus

José Bortolini
Paulo Bazaglia

Esse livro começa com uma 
breve história das comunida-
des joaninas, da formação ao 
desaparecimento. Continua 
com introdução às cartas, mos-
trando, entre outras coisas, as 
situações que as provocaram. 
Apresenta também um breve 
comentário a cada uma dessas 
cartas, seguindo a ordem em 
que provavelmente foram 
escritas, inversa àquela em que 
aparecem em nossas Bíblias.
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Como ler o 
Evangelho de Mateus
O caminho da justiça

Ivo Storniolo

Cada evangelista organizou 
a redação do seu evange-
lho a partir de determinada 
compreensão da pessoa de 
Jesus. Mateus vê Jesus como o 
Emanuel, o Deus conosco, que 
se encarnou no mundo e na 
história para nos ensinar o ca-
minho da justiça. É junto com 
Jesus, o mestre da justiça, que 
podemos construir o mundo 
novo. O primeiro evangelho é 
lido do começo ao fim a partir 
da frase-programa de Jesus: 
“Devemos cumprir toda a 
justiça” (Mt 3,15).

Como ler o Apocalipse
Resistir e denunciar 

José Bortolini

As chaves usadas nesta obra 
mostram o livro do Apocalipse 
como 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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Como ler o Evangelho 
de João
O caminho da vida

José Bortolini

O Evangelho de João mostra 
que a prática de Jesus se resu-
me no compromisso contínuo 
e pleno com a vida do povo 
que sofre. Agindo, 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 também o 
caminho das comunidades 
comprometidas com ele.
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Como ler o livro 
da Sabedoria
A sabedoria de Israel 
é o senso da justiça

Ivo Storniolo

O autor do livro da Sabedoria 
ensina a sabedoria que leva 
à justiça e à vida para todos. 
Não a cultura da erudição, mas 
a sabedoria que vem de Deus 
e produz a justiça, opondo-
-se à idolatria, que produz a 
injustiça. Essa é a grande con-
tribuição que o povo de Deus 
do Antigo Testamento deixou 
a toda a humanidade: o senso 
que produz o discernimento 
da justiça.
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Como ler o livro 
das Lamentações
Não existe 
sofrimento estranho

Luiz Alexandre S. Rossi

Dor e oração, tragédia e 
gestação da esperança. Quer 
descobrir o significado dos 
acontecimentos e a face de 
Deus em meio à dor. É como se 
estivesse presente uma atmos-
fera de morte e decomposição. 
É dor que provoca gemidos. 
Afinal, quem sente dor também 
clama. Lamentações contém um 
clamor que liberta. É também 
texto pedagógico, ensina que 
quem não sabe gritar a sua 
dor perde a capacidade de 
lutar com Deus e de exercitar a 
própria fé.
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Como ler o livro 
de Abdias 
Profeta da solidariedade

Luiz Alexandre S. 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, Deus é justo. E, 
por causa da justiça de Deus, 
Judá será restaurado, com 
destino contrário a Edom: o 
aniquilamento. A expectativa 
de justa retribuição está pre-
sente em todos os oráculos de 
Abdias e vem associada à ideia 
do Dia de Javé como dia de 
julgamento para as nações.
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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, procura manter vivo 
o ideal da luta pela verdade 
e pela justiça, em vista da 
liberdade e da vida.

Como ler o livro 
de Ageu
É urgente reconstruir

Marc Girard

Como palavra de Deus, o livro 
de Ageu contém verdadeiro te-
souro para ativar nossa reflexão 
e estimular nosso compromisso. 
A presente chave de leitura do 
livro de Ageu preocupa-se em 
ser uma interpretação cristã, 
pastoral e comunitária e sugere 
leitura engajada.
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Como ler o livro 
de Daniel
Reino de Deus x 
Imperialismo

Ivo Storniolo

Escrito no tempo da resistência 
dos judeus contra o imperialis-
mo 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.
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Como ler o livro 
de Ezequiel
O profeta da esperança

Luiz Alexandre S. Rossi

Ezequiel pertence a uma 
tradição sacerdotal. Possivel-
mente, antes do desterro para 
a Babilônia, ele tenha atuado 
no templo de Jerusalém. Dessa 
forma, pode ser colocado como 
pertencente à elite da cidade 
de Jerusalém - a mesma levada 
ao exílio pelos babilônios. É 
o primeiro profeta entre os 
deportados. Sua importância 
não pode ser diminuída. São 
muitas as suas particularidades: 
foi o primeiro a profetizar fora 
da terra de Israel.
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Como ler o livro 
de Habacuc
A teimosia do justo

Euclides Martins Balancin
Ivo Storniolo

Num tempo de grande instabi-
lidade política, Habacuc denun-
cia 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 passiva dentro da 
história, mas sujeito ativo.
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Como ler o livro 
de Jeremias
Profecia a serviço 
do povo

Luiz Alexandre S. Rossi

Jeremias nasceu por volta de 
645 a.C., em Anatot, povoado 
próximo a Jerusalém. Era de 
família sacerdotal. Um de seus 
maiores problemas era o confli-
to com o clero e autoridades 
políticas. Tinha cerca de dezoi-
to anos quando, em 627 a.C., 
recebeu sua vocação. Pregava 
submissão ao imperialismo ba-
bilônico como única saída para 
o momento. Preso, acusado e 
torturado, vê o cumprimento 
de todas as catástrofes que 
Javé lhe mandara anunciar.
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Como ler o livro 
de Josué
Terra e vida: dom de Deus 
e conquista do povo

Ivo Storniolo

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

Como ler o livro de Jó
O desafio da 
verdadeira religião

Ivo Storniolo

O livro de Jó é mais uma 
antiteologia do que uma 
teologia. Ele força o leitor a 
tomar partido, identificando-
-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?
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Como ler o livro 
de Joel
Profecia em tempos de crise

Luiz Alexandre S. Rossi

O tempo de Joel é o pós-exílio, 
de domínio imperialista persa, 
de precariedade e crise. Em 
meio ao desespero, o profeta 
se posiciona como represen-
tante da esperança de Deus. 
O peculiar de Joel é que o seu 
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 falar.
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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, transparece 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.
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Como ler o livro 
de Naum
A história pertence a Javé

Luiz Alexandre S. Rossi

Naum é forma abreviada de 
Nehumya, “consolado por 
Javé”. O tempo dele é mar-
cado por dificuldades. Tempo 
difícil de viver e sobreviver. 
É provável que tenha vivido 
parte de sua vida em Judá, 
mais especificamente sob o 
reinado de Manassés (698-643 
a.C.). E deve ter percebido a 
perversa política pró-assíria que 
tanta corrupção e decadência 
produziu no povo de Deus. 
Naum pode ser considerado 
profeta que vê e ensina o povo 
a enxergar.
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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, rapidamente, familiar 
e conhecido, como se sempre 
tivéssemos morado nela 
como se fosse, realmente, a 
nossa casa. Quem encontrar 
a chave e entrar, encontrará 
um espelho para a própria 
vida. Identificar-se-á com Rute 
e Noemi, “à procura de pão, 
família e terra”, pois “quem 
vai por aí não erra!”.
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Como ler o livro 
do Eclesiastes
Trabalho e Felicidade

Euclides M. Balancin 
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 é trabalhar. E aqui 
entra a proposta 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 felici-

dade lhe pode restar? 

Como ler o livro 
de Zacarias
O profeta da reconstrução

Luiz Alexandre S. Rossi

A dominação persa marca o 
contexto da profecia de Zaca-
rias. Provavelmente seu pano 
de fundo sejam os distúrbios 
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, acompanhado de es-
perança, ainda era extremamen-
te necessário. É nesse contexto 
que a mensagem de Zacarias se 
faz presente.
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Como ler o livro 
do Deutoronômio
Escolher a vida ou a morte

Ivo Storniolo

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

Ivo Storniolo

Introdução e análise de cinco 
temas no livro do Eclesiástico 
(a sabedoria de Israel, o 
conflito social, a verdadeira 
religião, Jesus filho de Sirac e 
a mulher, os heróis do povo). 
Saliência contínua no tema da 
identidade cultural do povo.
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Como ler o livro 
do Êxodo
O caminho para liberdade

Euclides M. Balancin 
Ivo Storniolo

O livro do Êxodo exige tomada 
de posição, porque trata de 
um conflito de interesses: 
um grupo humano quer sua 
liberdade (hebreus), mas a 
estrutura social em que vive 
(Egito) não lhe permite outra 
alternativa. Essa alternativa é 
impedida porque tal estrutura é 
criada e mantida por um grupo 
(Faraó) que detém o controle à 
custa da exploração e opressão. 
Diante disso, como encontrar o 
caminho para a liberdade? De 
que lado está Deus?
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Como ler o livro 
de Gênesis
Origem da vida e 
da história

Euclides M. Balancin 
Ivo Storniolo

A preocupação é a de fazer 
com que a leitura do texto bí-
blico leve às mesmas questões 
que o povo de Deus tinha no 
tempo em que o Gênesis foi 
escrito, pois continuam sendo 
questões importantes também 
para nós. Conhecer as raízes 
da humanidade e do povo de 
Deus é tarefa importante, pois 
também nós somos seres hu-
manos e também pertencemos 
ao povo de Deus. Isso nos pos-
sibilitará continuar construindo 
a mesma história.
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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 ver 
como num espelho, celebrar 
os aspectos mais diversos que 
compõem a sua vida de todo 
dia. No final da caminhada, 
vê-se que os Salmos favorecem 
não somente a oração, mas 
também o mutirão.

Como ler o livro 
do Levítico
Formação de um 
povo santo

Ivo Storniolo

Fruto de longo desenvolvimen-
to histórico, o livro do Levítico 
apresenta a ideologia sacer-
dotal 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 progressiva-
mente o poder sacerdotal 
acumulará todos os outros 
poderes – econômico, político, 
religioso e judiciário.  
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Como ler o livro 
dos Reis
Da glória à ruína

Ivo Storniolo

Os livros dos Reis abrangem 
acontecimentos que cobrem 
um período de mais de 
quatrocentos anos, e podem 
ser chamados de “cantei-
ros de obras” da análise do 
historiador deuteronomista. 
Situado no fim do período da 
monarquia, o autor procura 
avaliar criticamente a partir da 
fé em Javé as consequências 
desse regime, seguindo os pa-
râmetros da aliança expressos 
no livro do Deuteronômio.
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Como ler o livro
dos Provérbios
A sabedoria do povo

Ivo Storniolo

Provérbios levou aproximada-
mente seiscentos anos para 
chegar à forma atual. Tempo 
suficiente para comprovar a 
sua respeitabilidade e atrair 
a nossa atenção. Como a 
experiência da vida é universal, 
podemos nos servir dele para 
comparar e, quem sabe, confir-
mar 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.
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Como ler o primeiro 
Isaías (1-39)
Confiar em Javé, 
o santo de Israel

Enilda de Paula Pedro
Shigeyuki Nakanose

Cada um de nós é marcado 
pela época, pelo lugar social, 
situação econômica, 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 presenciou e vivenciou 
a injustiça praticada pela elite 
dirigente e as consequências. 
Filho de seu contexto histórico-
-social, acreditava que um rei 
justo e bom poderia criar uma 
sociedade humana e fraterna.

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

Como ler o segundo 
Isaías (40-55) 
Da semente esmagada 
brota nova vida

Enilda de Paula Pedro
Shigeyuki Nakanose

O livro registra a memória de 
fé e esperança do povo judeu 
durante o exílio da Babilônia. 
Em meio à miséria e opressão, 
pessoas se solidarizam para 
superar o desafio da sobre-
vivência 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 solida-
-riedade. O projeto é recons-
truir Jerusalém a partir de uma 
nova ordem social.
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Como ler os 
Evangelhos
Para entender o que Jesus 
fazia e dizia

Félix Moracho

Desenvolve aspectos do contex-
to econômico, político, social e 
religioso em que Jesus viveu e 
no qual nasceram os Evange-
lhos, resultado da reflexão das 
comunidades sobre a prática 
de Jesus. Conhecendo esse 
contexto, podemos entender 
melhor as atitudes de Jesus 
diante da problemática humana 
do seu tempo.

Como ler o terceiro 
Isaías (56-66) 
Novo céu e nova terra

Cecília Toseli
Enilda de Paula Pedro
Shigeyuki Nakanose

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, doen-
ça, do desemprego, da falta de 
moradia e morte. A solidarieda-
de anima a resistência e renova 
a esperança de tempos melho-
res. Pouco a pouco, renasce a 
experiência do Deus da vida, 
que se compadece e caminha 
junto com seu povo, em busca 
da libertação.
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Como ler os Atos 
dos Apóstolos
O caminho do Evangelho

Ivo Storniolo

O livro dos Atos dos Apóstolos 
é a continuação do Evangelho 
de Lucas, mostrando o cami-
nho do anúncio cristão desde 
Jerusalém até os extremos da 
terra, como vem especificado 
em At 1,8. É, portanto, o livro 
do Espírito, o mesmo que esta-
va em Jesus e o levou à missão. 
Esse Espírito estará agora com 
os apóstolos e os levará a 
continuar a palavra e a ação de 
Jesus, ou seja, o testemunho. 
É o Evangelho penetrando em 
todos os tempos e lugares.
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Como ler o livro
das Crônicas
Quem conta um conto 
aumenta um ponto

Alfredo dos Santos Oliva

Escritos num período de crise 
para o povo judeu, tempo de 
domínio imperial persa, em que 
precisavam reinventar a forma 
de fazer política. O objetivo é 
mostrar a legitimidade e atos da 
dinastia de Davi. A constru-
ção do templo na cidade de 
Jerusalém, a constituição de 
um sacerdócio profissional e 
a execução regular do culto, 
idealizados por Davi e concreti-
zados por seu filho, receberam 
atenção especial do cronista.
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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. As pessoas 
perguntam sobre a relevância 
da mensagem desses livros 
feitos de muitos nomes, 
rigor em relação à Lei, cartas 
e memórias de homens 
que estavam a serviço dos 
inimigos do povo de Deus. 
Ajudam a promover as lutas 
de libertação do povo, embora 
seja preciso garimpar bastante 
antes de se chegar ao tesouro 
de sua mensagem. 
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Como ler os livros 
de Samuel
A função da autoridade

Euclides M. Balancin
Ivo Storniolo

Os livros de Samuel relatam 
acontecimentos situados 
entre 1040 e 971 a.C., tempo 
decisivo que marcou reviravolta 
importante nos rumos da vida 
de Israel. De confederação tribal, 
o povo passa a ser nação com 
poder político centralizado na 
figura do rei e com o progressivo 
aparecimento da burocracia es-
tatal. Apresentam análise crítica 
dessa grande transformação, 
avaliam as circunstâncias em que 
se deu e acarretou. 
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Como ler a carta 
aos Romanos 
O Evangelho é a força de 
Deus que salva

José Bortolini

A Carta aos Romanos, contra-
riamente ao que se afirmou 
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 afirma 
ser ministro de Jesus Cristo 
para evangelizar os pagãos. É a 
tomada de consciência de que 
o evangelho é o grande pre-
sente de Deus à humanidade.

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, 
indiferente ao drama de 
milhares de pessoas. Os que 
veem Paulo com esses olhos 
esquecem-se de suas viagens, 
cadeias, sofrimentos, perigos 
e sua paixão por Jesus e pelo 
povo. A introdução conduz o 
leitor ao contato com Paulo 
antes de ler suas cartas. Ou 
depois, para voltar a elas com 
sensibilidade nova.
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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 comuni-
dades permaneçam unidas na 
hora da perseguição. 
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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 pequenos. 
Salienta que Jesus veio para 
eles, trazendo-lhes a justiça 
e a libertação, não para que 
simplesmente se encaixem na 
sociedade e na história que 
conhecemos. Ao contrário, veio 
libertá-los para que construam 
nova sociedade e nova história, 
onde a justiça produza partilha 
e fraternidade, possibilitando 
a todos o acesso à liberdade e 
à vida. 
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Como ler o livro
de Jonas
Deus não conhece 
fronteiras

Euclides M. Balancin
Ivo Storniolo 

O objetivo é ilustrar o tema da 
misericórdia de Javé, mostrando 
que ele não é um Deus nacio-
nal, mas de toda a humanida-
de, também imprevisível que 
muda suas decisões a partir das 
decisões do próprio homem. 
Acima de tudo, é o Deus da 
vida e quer que todos se con-
vertam para tê-la. O desafio do 
livro é se nós estamos dispostos 
a aceitar um Deus com essas 
características, o que implicaria 
em também nós termos o mes-
mo comportamento que ele

Como ler o livro 
de Malaquias
Defender a tradição ou 
a vida? 

Enilda de Paula Pedro 
Shigeyuki Nakanose

O presente livro, como os 
demais dessa série, traz chave 
de leitura para compreender 
o dia a dia da comunidade de 
Malaquias. Sublinha os três 
assuntos mais candentes de 
Malaquias: o templo, o culto 
e o dízimo, os casamentos 
mistos, Javé dos exércitos, o 
Deus único e Senhor.
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Como ler a carta 
de Tiago
A fé e a prática do
Evangelho

Ivo Storniolo

De caráter sapiencial, mostra 
a sabedoria discernimento 
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 o livro 
de Amós 
A denúncia da injustiça 
social 

Euclides Martins Balancin 
Ivo Storniolo

Crítica à religião que serve de 
fachada para a injustiça que 
acoberta um sistema social 
iníquo e viciado pela raiz. Po-
demos ter uma ideia do signi-
ficado e da forma da atividade 
profética, pois é introdução 
ao profetismo, com todos os 
elementos básicos que carac-
terizam os livros proféticos que 
surgirão posteriormente.

Formato: 13 cm x 20 cm  
Páginas: 40
Cód.: 9788534918381

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 encon-
trar com Jesus Ressuscitado, 
terão de retornar para onde 
Jesus iniciou sua atividade e 
retomá-la.
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Dicionário de Paulo 
e suas cartas

Daniel G. Reid
Gerald F. Hawthorne
Ralph P. Martin

Apresenta a formação judeu--
-rabínica, a atuação de Paulo no 
ambiente greco-romano e o pe-
ríodo de sua conversão, quando 
se tornou apóstolo cristão. 
O livro é um instrumento de 
trabalho e sinopse de subsídios 
bibliográficos e discussões resu-
midas que irão fomentar novos 
debates e ser um importante 
apoio para professores, pesqui-
sadores e mestres.
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Dicionário Bíblico

John L. McKenzie

Há mais de meio século, as su-
cessivas edições do Dicionário 
Enciclopédico da Bíblia, em 
diversas línguas, mostram-se 
instrumentos da maior utilida-
de. A presente edição brasileira 
baseia-se na terceira edição em 
língua francesa, de 2002. Um 
livro que não pode faltar na 
estante do estudioso.

História do povo 
de Deus

Euclides M. Balancin

O novo da presente obra está 
justamente no modo como é 
contada a História do Povo de 
Deus: a partir da organização e 
mobilização de grupos que de-
sejam construir uma sociedade 
em que haja liberdade e vida 
para todos, e nessa luta, feita 
de acertos e erros, não se sen-
tem sozinhos. Pelo contrário, 
vão se encontrando com Javé, 
o Deus aliado e companheiro, 
que deseja a seu povo o que 
ele mais procura: liberdade, 
terra e vida.
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Dicionário 
Enciclopédico da Bíblia

Nesta edição, o aspecto con-
ciso não impede a diversidade 
dos assuntos bíblicos tratados: 
os livros bíblicos 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 concei-
tos teológicos e antropológi-
cos, entre tantos outros.
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Nag Hammadi
O Evangelho de Tomé

Jean-Daniel Dubois 
Raymond Kuntzmann

Há quarenta anos, foram 
encontrados os livros de uma 
seita gnóstica em Nag Hamma-
di, no Egito. Os Padres da Igreja 
haviam combatido essas inter-
pretações esotéricas dos evan-
gelhos, então muito em voga. 
Esses textos são testemunhos 
preciosos sobre a transmissão 
das palavras de Jesus fora dos 
quatro evangelhos canônicos. 
Os autores apresentam longos 
trechos desses livros gnósticos, 
mostrando sua relação com os 
textos bíblicos.
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Páginas: 184
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A criação e o dilúvio
Segundo os textos do 
Oriente Médio Antigo 

VV. AA.

Oferece uma contribuição 
limitada, mas preciosa para a 
compreensão dos primeiros 
capítulos do Gênesis. A compa-
ração entre esses documentos, 
pertencentes às culturas vizi-
nhas com os textos da Bíblia, 
esclarecem e aprofundam os 
temas da criação e do dilúvio.
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Flávio Josefo 
Uma testemunha do 
tempo dos apóstolos 

VV.AA.

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

Documentos do Mundo Bíblico

Formato: 16  cm x 23 cm  
Páginas: 160
Cód.: 9788534906647 

As festas judaicas

Anne-Catherine Avril
Dominique de la 
Maisonneuve

A maioria das festas judaicas 
comemora as intervenções de 
Deus na história de seu povo, 
festas que são celebradas hoje 
em dia por milhões de judeus, 
nossos vizinhos, colegas de 
trabalho, amigos. Jesus e seus 
discípulos celebraram essas 
festas. São dois motivos que 
nos impelem a adentrar no 
conhecimento delas.
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A Torah oral 
dos Fariseus
Textos da tradição 
de Israel

Matthieu Collin
Pierre Lenhardt

Este livro procura tornar conhe-
cida dos cristãos a realidade em 
que viveram Jesus de Nazaré, 
Paulo de Tarso e muitos outros. 
Levará também à reflexão teo-
lógica renovada sobre os laços 
que unem, no catolicismo, 
Escritura e Tradição.
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Eclesiastes ou 
Qohélet

José Lindez

Revela a importância absoluta 
do homem diante dos misté-
rios da vida e do além, homem 
experimentado e derrotado em 
todas as batalhas transcenden-
tais da vida, descobre como 
ninguém o sabor das coisas 
simples no cotidiano de nossa 
existência e na natureza que 
nos rodeia.

Profetas II

Luís Alonso Schökel
J. L. Sicre Diaz

Caracteriza-se pelo maior 
respeito e atenção para com o 
texto original; pela abun-
dância de análises literárias, 
sobretudo estruturas, símbolos, 
sonoridade e técnicas de de-
senvolvimento, pela riqueza e 
densidade da análise teológica. 
É um comentário completo; 
abrange os profetas Isaías e 
Jeremias, discute problemas de 
introdução, textos, gramática 
e léxico, composição e formas 
literárias, e propõe o sentido 
unitário e parcial dos textos.
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Profetas I 

Luís Alonso Schökel
J. L. Sicre Diaz

Este comentário sobre os pro-
fetas se caracteriza pelo maior 
respeito e atenção para com o 
texto original; pela abundância 
de análises literárias, sobre-
tudo de estruturas, símbolos, 
sonoridade e técnicas de 
desenvolvimento, pela riqueza 
e densidade da análise teoló-
gica; pela análise da estrutura 
literária, especialmente nos 
comentários de unidades ou 
de conjuntos.
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Jó

Samuel Terrien

Desafio tanto para a exegese 
como para a teologia e her-
menêutica. A tradução do tex-
to bíblico é inteiramente nova 
e o comentário é pertinente e 
instigante. Indispensável para 
equacionar corretamente o 
problema da relação Deus-
-homem e, em nosso meio, 
construir uma teologia que 
tenha como ponto de partida 
a experiência que o pobre tem 
de Deus.
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O Evangelho de 
São Mateus 
Comentário sociopolítico 
e religioso a partir das 
margens

Warren Carter

Evangelho de Mateus como 
contra narrativa (resistência), 
mas também como obra de 
esperança. Resistência quando 
procura subsistir diante do status 
quo dominado pelo poder 
imperial romano. Jesus, que 
estabelecerá o império de Deus 
e a salvação de forma definitiva, 
como texto de esperança. 

O Evangelho de 
São João

Juan Barreto
Juan Mateos

O método usado é o da aná-
lise linguística e literária, para 
chegar ao significado da obra 
no 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. 
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Salmos II
(Salmos 73-150)

Luís Alonso Schökel

Cada salmo, dentro de seu 
contexto cultural amplo e de 
seu gênero particular, é um 
indivíduo no qual uma expe-
riência religiosa se faz palavra 
poética para ser partilhada. O 
estudo do perfil unitário de 
cada salmo é o mais importan-
te para compreendê-lo.

Grande Comentário Bíblico

Grande Comentário Bíblico Grande Comentário Bíblico

Salmos I
(Salmos 1-72)

Luís Alonso Schökel

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 é um 
indivíduo no qual uma expe-
riência religiosa se faz palavra 
poética para ser partilhada. 
O estudo do perfil de cada 
salmo é o mais importante para 
compreendê-lo.
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O Evangelho 
de São Marcos

Ched Myers

Este é o primeiro comentário 
sobre o Evangelho de Marcos 
que aplica sistematicamente 
uma abordagem multidis-
ciplinar, chamada método 
socioliterário. Integra a crítica 
literária, exegese histórico-so-
cial e a hermenêutica política, 
como manifesto do discipulado 
radical. Conforme o autor, o 
Jesus de Marcos apresenta um 
modelo estimulante de uma 
prática cristã de resistência não 
violenta à dominação social, 
econômica e política.
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Jesus Salvador 
do mundo
Deixai vir a mim as 
criancinhas - 1

Centro Bíblico Paulino

Cafarnaum era um pequeno 
povoado de pescadores que 
ficava às margens do Mar da 
Galileia, e foi nele onde Jesus 
morou quando começou a en-
sinar 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. 
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Páginas: 16
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Jesus Salvador 
do mundo
Na gruta de Belém - 2

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 pu-
desse dormir, acomodaram-no 
em uma manjedoura. Essa foi 
a primeira experiência de Jesus 
neste mundo. 
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Jesus Salvador 
do mundo
Os reis magos - 3

Centro Bíblico Paulino

Maria e José foram a Belém 
para se registrar no censo ro-
mano. 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 luga-
res para conhecê-lo, entre elas 
Gaspar, Melquior e Baltasar, os 
três reis magos. 
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A comunidade 
do discípulo amado

Raymond E. Brown

O autor, especialista em litera-
tura joanina, analisa o signifi-
cado 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 verda-
deira comunidade do discípulo 
amado é a Igreja que caminha 
na verdade, que é o amor. 

Nova coleção bíblica
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Jesus Salvador 
do mundo
Jesus vai à escola - 5

Centro Bíblico Paulino

No Evangelho de Lucas, encon-
tramos o relato de que Jesus 
costumava ir à sinagoga aos 
sábados e, às vezes, fazia a lei-
tura em público, comentando 
as passagens que lia da Bíblia 
com os que se encontravam 
presentes. Seus livros de leitura 
eram textos da Bíblia hebraica, 
a chamada Torá. 

Formato: 13 cm x 23 cm  
Páginas: 16
Cód.: 9788534933841

Jesus Salvador 
do mundo
A fuga para o Egito - 4

Centro Bíblico Paulino

Quando os três reis magos 
foram visitar o menino Deus 
em Belém, o rei Herodes pediu 
que passassem novamente em 
Jerusalém para contar-lhe onde 
estava o garoto, para que ele 
também fosse adorá-lo. Mas 
sabia que ele queria era matá-
-lo. Como os reis não voltaram, 
Herodes ordenou aos soldados 
que matassem todos os garotos 
menores de dois anos. 
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Introdução aos 
Livros Apócrifos e 
Pseudepígrafos
Do Antigo Testamento 
e aos manuscritos do 
Qumran

Leonard Rost

Esta obra completa a Introdu-
ção ao Antigo Testamento, 
de Sellin-Fohrer, dando aos 
leitores a possibilidade de co-
nhecer melhor não só os livros 
bíblicos, mas também toda 
uma literatura que surgiu em 
torno do Antigo Testamento, 
principalmente entre os sécu-
los II a.C. e II d.C.

Formato: 13 cm x 20 cm 
Páginas: 800
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Introdução ao 
Novo Testamento 

Werner Georg Kümmel

O autor revela o equilíbrio 
do cientista ao dizer que os 
amigos da investigação crítica 
não ficarão satisfeitos com os 
resultados nem sempre defi-
nitivos da Sagrada Escritura. 
Aqueles que se habituaram 
a encará-la, exclusivamente, 
com olhos de piedosa devo-
ção, serão ofendidos com a 
liberdade de investigação.
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As parábolas de 
Jesus

Joachim Jeremias

As parábolas de Jesus têm 
duplo lugar histórico: o lugar 
original de todas as palavras 
de Jesus e o lugar determina-
do pela vivência na Igreja das 
origens. Nessas condições, 
é necessário buscar a figura 
original, tendo-se em conta 
as várias leis da transforma-
ção: os desvios de sentido, 
enriquecimentos desnecessá-
rios, diferenças de ouvintes. 
O autor procura responder 
qual é o sentido original das 
parábolas de Jesus.

Nova coleção bíblica
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Identidades e 
fronteiras étnicas no 
Cristianismo da Galácia

José Luiz Izidoro

Carta aos Gálatas como início 
do movimento cristão na pers-
pectiva das culturas, religiões, 
etnias e sociedades, na dinâmica 
de diferenciação e interação. 
Componentes teológicos e 
socioantropológicos que subja-
zem aos conflitos e tensões nas 
Igrejas da Galácia. Relevância 
para que fossem inseridos 
no processo de formação de 
identidades.

Formato: 13,5 cm x 21 cm  
Páginas: 200
Cód.: 9788534921428

O caminho do 
Cordeiro 
Representação e 
construção de identidade 
no Apocalipse de João

Valtair Afonso Miranda

Relaciona a situação histórico--
-social das comunidades 
destinatárias, e questões 
como o papel da literatura 
na construção do mundo e 
na formação da identidade 
sectária. Análise específica do 
episódio do Cordeiro sobre 
o Monte Sião, concentrando 
esforços na compreensão de 
Apocalipse, com o auxílio de 
instrumentos de análise sin-
crônica, para entender a rede 
de tradições e intertextos da 
passagem. Título inaugural da 
coleção “Palimpsesto”.
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História de Israel

John Bright

A obra se aprofunda no pro-
cesso de formação do Estado 
de Israel – História, Política 
e Religião, desde o período 
formativo do judaísmo, e dis-
corre 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. Clás-
sico na literatura da instrução 
teológica e bíblica.
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Mateus, o Evangelho

João Leonel

Busca esclarecer quem terá 
sido, do ponto de vista téc-
nico, o contador de histórias 
que a tradição convencionou 
nomear como Mateus. Chega-
-se ao final da leitura com a 
sensação de que o Evangelho 
segundo Mateus aparece mais 
luminoso, agudo e instigante. 
Síntese ampla do que tem sido 
dito, abertura a novas possibili-
dades de leitura, eis o que nos 
agradaremos em encontrar nas 
páginas que se seguem.
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Uma história cultural 
de Israel

Júlio Paulo T. Zabatiero

Abordagem inovadora nos 
estudos historiográficos do 
antigo Israel. Utiliza elementos 
teóricos da história cultural 
francesa e da pesquisa sobre 
as identidades; relata os pro-
cessos, mecanismos e conflitos 
na construção e transforma-
ção 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.

Bíblia, literatura 
e linguagem

João Leonel
Júlio Paulo T. Zabatiero

Pontos importantes das áreas 
relacionadas, confere criativida-
de 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; esforço para ir além dos 
modos de ler o Livro Sagrado 
predominantes na modernidade 
e estabelecendo diálogo com a 
teoria literária e a teologia.
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Passatempo com a 
Palavra que não passa
Vol. 3 – Origem e infância 
de Jesus 

Luiz Miguel Duarte

Todos poderão conhecer os 
relatos da origem e infância 
de Jesus, tendo como fonte os 
evangelistas Mateus e Lucas. 
O prólogo do Evangelho de 
João nos mostra Jesus como 
a Palavra que se fez homem e 
veio habitar entre nós. Desfrute 
de todas as dinâmicas e ativida-
des aqui propostas e deixe-se 
embalar por um horizonte rico 
e muito contagiante!

Passatempo com a Palavra que não passa
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Passatempo com a 
Palavra que não passa
Vol. 2 – Milagres de Jesus 

Luiz Miguel Duarte

Com passatempos, quebra-
-cabeças, caça-palavras e 
outros recursos que favore-
cem o exercício da mente e a 
transmissão de conhecimento, 
todos poderão conhecer 
alguns milagres de Jesus, sinais 
presença e atuação de Deus no 
mundo. Os milagres narrados 
nos Evangelhos demonstram o 
poder divino de Jesus, o Filho 
de Deus. 
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Passatempo com a 
Palavra que não passa
Vol. 1 - Parábolas de Jesus

Luiz Miguel Duarte

Este é o primeiro fascículo 
de um projeto lançado para 
entreter e ensinar bonitas lições 
e valores às crianças. Com 
passatempos, quebra-cabeças, 
caça-palavras e outros recursos 
que favorecem o exercício 
da mente e a transmissão de 
conhecimento. Jesus utiliza 
parábolas para anunciar o 
Reino de Deus. 
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Passatempo com a 
Palavra que não passa
Vol. 4 – Mulheres 
no Evangelho 

Luiz Miguel Duarte

Todos poderão conhecer as 
mulheres presentes no Evan-
gelho. Superando a cultura 
machista do seu tempo, Jesus 
teve grande apreço por elas. 
Algumas foram exemplos de 
profunda humildade e modelos 
de fé. Outras acompanhavam 
o Mestre em suas pregações 
e zelavam pelas necessidades 
dEle e de seus discípulos. 
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Passatempo com a 
Palavra que não passa
Vol. 5 – Jesus e a natureza

Luiz Miguel Duarte

Todos poderão conhecer a rela-
ção de Jesus com a natureza. Ele 
exaltava a beleza dos lírios cam-
pestres, refletia sobre a semente 
plantada na terra e a comparava 
com a Palavra de Deus semeada 
no coração das pessoas, e 
também falava do Reino de 
Deus por meio de vários outros 
elementos naturais. 
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Passatempo com a 
Palavra que não passa
Vol. 6 – Jesus e seus 
discípulos 

Luiz Miguel Duarte

Todos poderão conhecer a rela-
ção de Jesus com seus discípu-
los, escolhidos no início de sua 
vida pública para acompanhá-
-lo por toda a parte. Jesus 
tinha muita paciência para 
ensinar-lhes tudo a respeito de 
Deus, além de muito carinho. 
O objetivo era prepará-los 
para continuar a sua missão: 
anunciar o Evangelho por todo 
o mundo. 

Passatempo com a Palavra que não passa
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Passatempo com a 
Palavra que não passa
Vol. 9 – Jesus, Mestre 
de oração

Luiz Miguel Duarte

Jesus orava com frequência e 
de modo profundo. Essa admi-
rável atitude empolgou de tal 
modo seus discípulos, que estes 
lhe pediram que os ensinasse a 
rezar. Então, brotou do coração 
e dos lábios do Mestre a eficaz 
oração do Pai-nosso.
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Passatempo com a 
Palavra que não passa
Vol. 8 – Jesus e os jovens 

Luiz Miguel Duarte

Muitos jovens conviveram com 
Jesus, a começar por Maria, 
sua doce e incomparável mãe. 
João Batista, que veio preparar 
a chegada do Messias, também 
era jovem e valente. Mães e 
pais jovens recorreram a Jesus, 
a fim de lhe pedir cura e liber-
tação para si e seus filhinhos. 
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Passatempo com a 
Palavra que não passa
Vol. 7 – Jesus e as 
multidões 

Luiz Miguel Duarte

Jesus vivia, normalmente, 
cercado de grande número de 
pessoas. De todas as partes, elas 
saíam à procura de Jesus para 
ouvi-lo e serem curadas de suas 
enfermidades. Ele as recebia e 
lhes dedicava total atenção. 
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Bíblia
Livro da aliança 

Carlos Mesters

A Aliança é, no miolo do povo, 
a semente da Bíblia! Plantada 
no chão da vida daquele grupo 
que saiu do Egito, foi lançando 
raízes profundas, produzindo 
tronco, galhos, folhas e frutos. 
Junto com o povo, ao longo da 
caminhada, nasceu e cresceu 
a Bíblia, que até hoje ilumina 
e alimenta o povo no seu 
compromisso, e dele cobra as 
exigências da Aliança. Está na 
origem da organização do povo 
de Deus.
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Bíblia 
Livro feito em mutirão

Carlos Mesters 

Com a acessibilidade e profun-
didade 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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Passatempo com a 
Palavra que não passa
Vol. 10 – Morte e 
ressurreição de Jesus

Luiz Miguel Duarte

Muitos são os fatos referentes 
à paixão, morte e ressurreição 
de Jesus, narrados pelos quatro 
evangelistas. Selecionamos 
apenas alguns desses episódios, 
suficientes para comprovar a 
total obediência de Jesus ao Pai 
e seu incomparável amor pela 
humanidade.

Por trás das Palavras
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Por trás das Palavras

Por trás das Palavras
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Catecismo da Bíblia

D. 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.
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Esperança de um 
povo que luta 
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 
direcionamento hermenêutico 
para a leitura satisfatória e 
proveitosa do Apocalipse.
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Carta aos Romanos 
Centro de Estudos Bíblicos

CEBI

Essa carta precisa de muito 
estudo. Sua importância é mui-
to grande 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 essa 
carta é um testemunho.
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Paulo Apóstolo
Um trabalhador que 
anuncia o Evangelho

Carlos Mesters

Neste livro o autor quis prestar 
esses dois serviços: ajudar a 
conhecer Paulo - contar a sua 
vida, ouvir dele como vivia o 
Evangelho, ver o seu jeito de 
trabalhar nas comunidades; e 
ajudar a conhecer as comuni-
dades - ver de perto a situação 
do povo e os problemas que 
levaram Paulo a escrever as 
cartas. Esses dois assuntos são 
tratados juntos. O livro fala 
de Paulo, de sua vida, luta e 
trabalho, das comunidades e 
da situação do povo.
 

Pequeno vocabulário 
da Bíblia

Wolfgang Gruen

Minidicionário bíblico que se 
propõe a dar informações, 
esclarecimentos e corrigir 
distorções comuns na primeira 
leitura da Bíblia. Sugere as 
pistas iniciais para o aprofun-
damento dos grandes temas 
bíblicos. Companheiro útil 
para quem está começando a 
ler a Bíblia. 

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

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

ABC da Bíblia

VV. AA.

Trata-se de um livrete-pro-
grama 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.

Por trás das Palavras
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Linguagens sobre 
Jesus - Vol. 1
As linguagens tradicional, 
neotradicional pós-
-moderna, carismática, 
espírita e neopentecostal

Carlos Cunha
J. B. Libanio

Cada capítulo apresenta 
dinâmicas sobre a lingua-
gem abordada e recomenda 
uma bibliografia específica 
para o leitor interessado em 
aprofundar-se no assunto 
tratado. O texto evolui com fa-
cilidade, pautada na riqueza da 
pessoa de Jesus, que nenhuma 
literatura esgota.

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

Jesus
Libertador da mulher

Emile Eddé

Etapas valiosas reúnem profun-
didade, claridade e seriedade 
em suas palavras sobre a 
mulher nas antigas civilizações 
e no Evangelho, sobre o tema 
da libertação da mulher, do 
qual Cristo foi o grande pre-
cursor. A obra inicia sua análise 
discorrendo sobre a figura da 
mulher nas antigas civilizações, 
para concluí-la com a presença 
da mulher nas epístolas de São 
Paulo. Relembra as principais 
passagens do caminhar de 
nossa Mãe.

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

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 
semelhante ao nosso mundo 
contemporâneo. Nisso ele 
funda toda a existência cristã 
autêntica, mostrando que a 
verdadeira característica da co-
munidade cristã é a liberdade.
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Linguagens sobre 
Jesus - Vol. 3
De Cristo carpinteiro 
a Cristo cósmico

J. B. Libanio

As linguagens sobre Jesus 
percorrem longo itinerário, 
atravessam as formulações de 
fé dos credos ao longo dos 
séculos. Merecem enfoque es-
pecial os estudos de católicos 
e evangélicos sobre o Jesus 
histórico à luz da fé cristã. É 
lindo descobrir a linguagem do 
cristão anônimo a proclamar 
as maravilhas de Jesus no 
silêncio. As linguagens de 
Jesus não têm limite, as pala-
vras humanas não esgotam o 
infinito de Deus presente na 
vida dele.

JOÃO BATISTA LIBANIO é padre jesuíta, escri-
tor e teólogo. Ensina na Faculdade Jesuíta de 
Filosofia e Teologia (FAJE), em Belo Hori-
zonte, e é vigário da paróquia Nossa Senhora 
de Lourdes, em Vespasiano, na Grande Belo 
Horizonte.
Publicou pela PAULUS: Qual o caminho en-
tre o crer e o amar?, 2ª ed. – Como saborear a 
celebração  eucarística?, 4ª ed. – Qual o futuro 
do cristianismo?, 2ª ed. – Caminhos de existên-
cia, 2ª ed. – Ecologia – Vida ou morte?, 1ª ed. 
– Para onde vai a juventude?, 2ª ed.

As linguagens sobre Jesus percorrem longo itinerário. No mun-
do católico, elas vêm desde os evangelistas, S. Paulo e S. João. 
Atravessam as formulações de fé dos credos que se elaboraram 
ao longo dos séculos. Passam pelos Santos Padres, grandes teó-
logos como Santo Tomás, até chegar hoje ao Catecismo da Igre-
ja Católica. Merecem enfoque especial os estudos de católicos e 
evangélicos sobre o Jesus histórico à luz da fé cristã. Aí aparece o 
homem Jesus em sua extrema humanidade e grandeza, como o 
mestre de nossa vida. Indo mais longe, a linguagem sobre Jesus 
adquire outra forma no diálogo inter-religioso, levando-o a rin-
cões até então impenetráveis. Dialogando com outras religiões, a 
figura de Jesus excele. Finalmente, há muitos que falam de Jesus 
sem saber que o fazem. É lindo descobrir a linguagem do cristão 
anônimo a proclamar 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.
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Linguagens sobre 
Jesus - Vol. 2
Linguagens narrativa e 
exegética moderna

J. B. Libanio

Estudar as linguagens sobre 
Jesus permite crescer no co-
nhecimento e relevância de sua 
pessoa. O autor mostra como 
a exegese moderna trouxe 
maravilhosas contribuições que 
nos põem bem perto dele. No 
final, o conjunto das lingua-
gens faz avultar a figura 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.

Temas Bíblicos

Linguagens sobre 
Jesus - Vol. 4
As linguagens das 
juventudes e da libertação

Edward Guimarães
J. B. Libanio

Os jovens falam e falam muito 
sobre Jesus. O livro percorre 
maravilhosa gama de falas, 
sonda os jovens do tempo de 
Jesus. Abre-se então o campo 
para avançarmos a reflexão so-
bre a linguagem da libertação 
sobre Jesus. Ela foca a relação 
entre Jesus e o Reino de Deus. 
Admira-lhe a liberdade e o tom 
profético. Termina mergulhan-
do nas Comunidades eclesiais 
de base e aí bebe a linguagem 
libertadora.

Formato: 13 cm x 21 cm  
Páginas: 160
Cód.: 9788534936446
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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 sur-
preendentes novos horizontes, 
que reordenam toda a discus-
são. Com imagens impressio-
nantes do mundo antigo e 
análises incisivas de escritos, os 
estudos paulinos ganham ainda 
mais em qualidade e compro-
metimento com a história do 
Apóstolo das Gentes.
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Formato: 22 cm x 30 cm  
Páginas: 124
Cód.: 9788572007511

Atlas Bíblico 
interdisciplinar
Escritura, história, 
geografia, arqueologia, 
teologia

Giacomo Perego

São 24 capítulos nos quais se 
oferece uma introdução bíbli-
ca, histórica e arqueológica à 
Sagrada Escritura. O conjunto 
é enriquecido com apêndices 
e índices. Oferece 87 mapas, 
148 ilustrações, 72 docu-
mentos arqueológicos todos 
em cores, com curiosidades, 
reconstruções, documenta-
ções, textos, sugestões bíblicas 
e pastorais.

Formato: 22 cm x 30 cm  
Páginas: 32
Cód.: 9788534905190 

Atlas da Bíblia

Centro Bíblico Paulino

É um extrato da Enciclopédia 
da Bíblia, da PAULUS, que 
reconstrói geográfica, arqueo-
lógica e cronologicamente 
os grandes acontecimentos 
bíblicos, desde Abraão até 
a expansão da Igreja pelo 
mundo.

http://www.paulus.com.br/loja/paulo-para-os-conquistados-reimaginando-a-missao-de-paulo_p_2709.html
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Caminhando com 
Jesus
Círculos Bíblicos do 
Evangelho de Marcos

Carlos Mesters
Mercedes Lopes

Na época em que Marcos 
escreveu o Evangelho, havia 
perseguição dos cristãos por 
parte do Império Roma-
no, rebelião dos judeus da 
Palestina, tensões internas. Em 
meio a tantas adversidades, a 
preocupação maior continuava 
sempre a mesma: como ser 
discípulo (a) de Jesus? Como 
anunciar a Boa-Nova que Jesus 
nos trouxe? Marcos escreveu o 
seu evangelho para ajudar as 
comunidades a encontrar uma 
resposta para os seus problemas 
e preocupações.

Formato: 15 cm x 21 cm  
Páginas: 274
Cód.: 9788589000161

Conheça a Bíblia

Euclides M. Balancin
Ivo Storniolo

Viagem rápida, descortinando 
todo o panorama da Bíblia. A 
intenção é levar ao primeiro 
contato com a Bíblia, na certe-
za de que irá despertar o inte-
resse 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
Cód.: 9788534903561

Conheça o 
Apóstolo Paulo

José Bortolini

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

Formato: 13 cm x 18 cm 
Páginas: 32
Cód.: 9788534928335
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Deus se revela 
em gestos de 
solidariedade

Luiz Alexandre S. Rossi

O livro apresenta os fatos da 
história no Antigo Testamento: 
a vocação de Abraão como 
exemplo de fé; o exemplo 
solidário de Rute, quando tudo 
parece perdido, quando Deus é 
revelado e se torna perceptí-
vel nos projetos humanos de 
reconstrução da vida. Aborda 
a espiritualidade do povo, que 
se revela não só na experiência 
de Deus em momentos de 
alegria, gratidão, mas também 
nas situações de sofrimento, 
ameaça e perseguição.

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

Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Páginas: 264
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O Memorial de Deus
História, memória e a 
experiência do divino no 
Antigo Israel 

Mark S. Smith

“Sofisticado em sua análise, este 
livro é um brilhante contributo 
à história intelectual e cultural. 
A obra trata da complexa e 
fascinante história evolutiva da 
tradição e das crenças do Antigo 
Israel. Leitura obrigatória para 
todos que desejam entender 
como a memória coletiva e a 
amnésia trabalharam juntas, 
para produzir o monoteísmo 
que se tornou o sinal de qualida-
de da escritura hebraica” (Carol 
Meyers, Universidade de Duke).

Formato: 15 cm x 22 cm  
Páginas: 184 
Cód.: 9788534921848

Palavra de Deus 
palavra da gente
As formas literárias 
na Bíblia

Carlos Mesters
Elisa Rodrigues
João Luís Fedel Gonçalves
Maria Paula Rodrigues 
Pedro Lima Vasconcellos 
Rafael Rodrigues da Silva 
Valter Luiz Lara

Subsídio para aprofundar o 
conhecimento bíblico, e 
conhecer melhor a Bíblia do 
ponto de vista do material 
utilizado em sua construção: 
as palavras dos homens e das 
mulheres do povo de Deus. 
Experiências de vida e de fé, 
tecidas como fios em diversos 
tipos de trama.
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Formato: 15 cm x 22 cm  
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As reformas 
de Neemias 
A reconstrução 
de Jerusalém e a 
reorganização de Judá 
no período Persa

Rudi Tünnermann

O estudo verifica se por trás 
do projeto de reconstrução 
da cidade de Jerusalém, havia 
um objetivo maior, porém não 
explícito, que estava sendo 
buscado. O autor trabalha com 
a hipótese de que Neemias tinha 
como objetivo de sua atuação o 
restabelecimento de Judá como 
província autônoma. Para o de-
senvolvimento dessas questões 
faz-se o uso de pesquisa biblio-
gráfica e da exegese de alguns 
textos do livro de Neemias.

Formato: 17,5 cm x 21 cm  
Páginas: 12
Cód.: 9788534906937

Panorama da 
História da Bíblia

José M. de Medeiros

Exposição visual e colorida do 
desenvolvimento da história e 
literatura bíblicas, abarcando 
os períodos do Antigo e do 
Novo Testamento. A apresen-
tação facilita situar a história 
de Israel e do cristianismo, em 
paralelo com a história das 
civilizações vizinhas, permitindo 
localizar os escritos bíblicos na 
sua devida época. Importante 
instrumento para facilitar visão 
conjunta de toda a Bíblia. 

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

Para além da Bíblia
História antiga de Israel

Mario Liverani 

Reescrita da história de Israel, 
com crítica textual e literária, 
contribuições da arqueologia 
e epigrafia. Resulta na divisão 
histórica de Israel em duas fases 
distintas: a história - reinos da 
área palestina aniquilados pela 
conquista imperial; e a rápida 
volta à Palestina de exilados 
judeus, sua tentativa de dar 
vida a uma cidade templo (Je-
rusalém) com base no modelo 
babilônio e de reunir em volta 
dela uma nação (Israel).
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Profecia e sociedade 
no Antigo Israel 

Robert R. Wilson

Estudo do surgimento da 
profecia veterotestamentária 
e sua originalidade em relação 
aos fenômenos proféticos do 
Antigo Oriente Médio. Mostra 
que o fenômeno profético 
propriamente dito foi apanágio 
do Reino do Norte (Israel), com 
reflexos no Reino do Sul (Judá). 
Salienta que o profeta não só 
age na sociedade, mas é fruto e 
porta-voz.

Formato: 16 cm x 23 cm  
Páginas: 936
Cód.: 9788598481494

Senhor Jesus Cristo 
Devoção a Jesus no 
cristianismo primitivo

Larry W. Hurtado

Estudo histórico detalhado so-
bre a posição de Jesus na vida 
religiosa, fé e adoração dos 
cristãos desde os primórdios do 
movimento cristão até o fim 
do segundo século. Trata com 
propriedade desde a história 
do cristianismo primitivo pas-
sando por temas relacionados 
aos estudos bíblicos até a cris-
tologia do novo Testamento. 

Formato: 16 cm x 23 cm  
Páginas: 144
Cód.: 9788534900621

A Igreja doméstica 
nos escritos de Paulo 

Vincent Branick

O livro conduz ao centro de 
muitos problemas básicos no 
cristianismo primitivo. São aqui 
enfocadas as Igrejas de Paulo 
através de textos posteriores, 
tanto neotestamentários como 
extra bíblicos, para se analisar 
a natureza e o funcionamento 
dessas Igrejas domésticas, 
reconstruindo os eventos que le-
varam ao seu desaparecimento.
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Paulo
Os seus colaboradores e 
suas comunidades 

Bento XVI

O testemunho de Paulo, dos 
seus discípulos e de suas 
comunidades está alicerçado 
na pedra angular constituída 
pela morte e ressurreição de 
Jesus. Não só a comunidade 
cristã nasce da fé na morte 
e ressurreição de Jesus, mas 
essa fé é recebida por Paulo 
e por ele transmitida às suas 
comunidades. Sobre esse firme 
alicerce, são edificadas as 
comunidades paulinas, cujos 
membros chamam-se irmãos.

Formato: 16 cm x 23 cm  
Páginas: 872 
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Paulo
Vida e Pensamento 

Udo Schnelle

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

Paulo, a Lei e 
o Povo Judeu

Ed Parish Sanders – 
Coedição PAULUS Editora 
e Academia Cristã

O autor propõe a reavaliação 
do pensamento paulino, 
especialmente através das 
Epístolas aos Gálatas e aos 
Romanos, de forma que seja 
possível perceber nestes escri-
tos e no legado de Paulo mais 
do que simples oposições e 
refutações à Lei. Propõe retirar 
o véu posto sobre Paulo por 
leitores e leituras antissemitas, 
para fazer emergir o apóstolo 
judeu-cristão, proclamador do 
Messias enviado para judeus e 
gentios segundo as promessas 
do Antigo Testamento.
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Páginas: 280
Cód.: 9788598481241

http://www.paulus.com.br/loja/paulo-os-seus-colaboradores-e-as-suas-comunidades_p_408.html
http://www.paulus.com.br/loja/paulo-vida-e-pensamento_p_406.html
http://www.paulus.com.br/loja/paulo-a-lei-e-o-povo-judeu_p_415.html


76

Outras leituras

Outras leituras

Formato: 16 cm x 23 cm  
Páginas: 352
Cód.: 9788515025466

A primeira história do 
cristianismo
Os Atos dos Apóstolos

Daniel Marguerat

Ao escrever os Atos dos 
Apóstolos como sequência de 
seu Evangelho, Lucas assinou a 
primeira história do cristianis-
mo. Como se escrevia história 
na antiguidade greco-romana? 
A obra de Lucas corresponde a 
que necessidade identitária do 
cristianismo? Por que Paulo se 
tornou a figura primordial da 
cristandade nascente? O autor 
reconstitui progressivamente 
a obra de Lucas e a forma 
como ela é entendida por seus 
leitores e leitoras.

Formato: 13 cm x 20 cm 
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Vocabulário teológico 
do evangelho de 
São João

Juan Barreto
Juan Mateos 

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

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

Novo comentário 
Bíblico São Jerônimo
Antigo Testamento

Joseph A. Fitzmyer 
Raymond E. Brown
Roland E. Murphy

Verdadeira enciclopédia bíblica, 
na qual, além de introdução e 
comentário a cada um dos livros 
bíblicos, encontram-se artigos 
concernentes à História de Israel, 
teologia bíblica e hermenêu-
tica. Concisão, objetividade e 
clareza são apenas algumas das 
características, destinado não só 
a exegetas e teólogos, mas tam-
bém a pregadores, missionários, 
catequistas e toda pessoa que 
busca informações sobre o livro 
da Palavra de Deus.
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A nova perspectiva 
sobre Paulo

James D. G. Dunn

Desafio à interpretação tra-
dicional dos escritos paulinos 
desde os tempos de Lutero e 
Calvino; leitura mais natural e 
histórica de Paulo, ao mesmo 
tempo em que advoga que a 
leitura dos reformadores não 
passou de projeção dos atri-
butos negativos do catolicismo 
do século dezesseis sobre o 
judaísmo do primeiro século. 
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A Palavra de Deus
Coração de toda atividade 
eclesial

Santiago Silva Retamales

Tem como objetivo ajudar na 
compreensão das mais variadas 
abordagens do documento, 
inclusive as mais densas, de 
modo que o leitor retenha 
em cada parte o essencial, 
sem perder o foco. Retoma as 
contribuições exegéticas, teo-
lógicas, espirituais, pastorais e 
ecumênicas da constituição Dei 
Verbum do Concílio Vaticano II.
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Leitura ágil e agradável, indis-
pensável em qualquer biblioteca, 
seja acadêmica, seja pessoal, é 
verdadeira enciclopédia bíblica, 
também da História de Israel, 
teologia bíblica e hermenêu-
tica. Concisão, objetividade e 
clareza são apenas algumas das 
características, destinado não só 
a exegetas e teólogos, mas tam-
bém a pregadores, missionários, 
catequistas e toda pessoa que 
busca informações sobre o livro 
da Palavra de Deus.
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Flávio Josefo 
Uma testemunha do tempo 
dos apóstolos 

VV.AA.

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

Gerhard Dautzenberg
Josef Shreiner

Alguns foram planejados com 
um contorno abrangendo 
questões que dizem respeito 
a todo o Novo Testamen-
to: a relação entre os dois 
Testamentos inferida no Novo, 
a linguagem e o ambiente, o 
complexo dos problemas da 
Igreja e Novo Testamento. Para 
todos os que pretendem se 
aprofundar no mundo de fé 
dos livros sagrados do Novo 
Testamento.
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O evangelho secreto 
da Virgem Maria 

Santiago Martín

Reconta a vida de Cristo sob o 
ponto de vista de sua mãe que, 
já no final da vida, tece suas 
recordações a João, o discípulo 
amado de Cristo, quem Ele 
encarregou de cuidar de Maria. 
Surge a imagem de uma 
mulher corajosa, que amou e 
sofreu muito, viu matarem o 
seu filho e foi capaz de resistir 
à prova sem perder a fé nem a 
esperança. 
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Introdução ao 
Primeiro Testamento 
Deus e Israel constroem a 
história

Donizete Scardelai
Sylvia Villac

Nasceu da necessidade de con-
tar a história do povo da Bíblia. 
A principal proposta é oferecer 
uma síntese da História de 
Israel, organizada em treze 
capítulos. Não visa a exegese 
bíblica, mas procura fornecer 
um mapa amplo, prático e 
descritivo das principais etapas 
da história de Israel.
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Lectio Divina 
Leitura orante da Bíblia

Antônio Lúcio da Silva Lima

Leitura atenta e pausada, 
organizada em cinco passos 
fundamentais: leitura e medita-
ção do texto sagrado, oração, 
contemplação da Palavra e 
ação. O Vaticano II, na Consti-
tuição Dogmática Dei Verbum, 
sobre a Revelação Divina, afir-
ma: “A Lectio Divina é a escuta 
religiosa e piedosa da leitura 
sagrada da Escritura”.

Formato: 16 cm x 23 cm  
Páginas: 176
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O Evangelho social 
de Jesus
O Reino de Deus em 
perspectiva mediterrânea

Bruce J. Malina

Trata de uma questão funda-
mental, pois é só quando colo-
camos os textos bíblicos em seu 
próprio mundo que eles são 
libertos para falar ao nosso. Tal 
método nos impede de projetar 
nosso mundo no mundo bíbli-
co, desse modo, destituindo-o 
da oportunidade de nos falar 
sua distinta, estranha e mesmo 
estrangeira palavra.
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O livro de Jonas
Uma história de 
desencontro entre um 
profeta zangado e um 
Deus brincalhão

Mercedes Lopes

Os livros de Jonas, Rute, Cântico 
dos Cânticos e as coleções mais 
recentes dos Provérbios (Pr 1-9 e 
31) fazem parte de uma tendên-
cia sapiencial profética criada 
pelos pobres. Mistura fábulas e 
realidade, reage ao nacionalis-
mo de Neemias e Esdras, cujo 
projeto de reconstrução estava 
baseado no tripé centralizador: 
a lei, a raça e o templo. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm  
Páginas: 184
Cód.: 9788534925754

Os Apóstolos e os 
primeiros discípulos 
de Cristo
Nas origens da Igreja

Bento XVI 

Reflexão sobre as origens da 
Igreja, a estrutura substancial, 
que o transcorrer do tempo 
não altera e nem desgasta. 
Apresenta cada apóstolo e 
suas características peculiares, 
experiências pessoais com 
Jesus e acontecimentos mais 
expressivos de suas vidas. 
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Tire suas dúvidas 
sobre a Bíblia 
159 respostas 
esclarecedoras
 
Pe. José Bortolini

A Bíblia é a carta que Deus 
escreveu à humanidade e des-
conhecê-la é ignorar o Cristo. É 
por isso que este livro adquire 
importância e, uma vez nas 
mãos do povo, pode tornar-se 
companheiro e guia para maior 
e melhor conhecimento da 
Palavra de Deus. Ele contém 
respostas a 159 perguntas que 
o povo fez em torno da Bíblia
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Os símbolos na Bíblia 
Ensaio de teologia bíblica 
enraizada na experiência  
humana universal

Marc Girard

O autor 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. Mesmo leitores não 
cristãos descobrirão afinidades 
com as grandes linhas de ex-
pressão traçadas pela Bíblia.
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Evangelhos Apócrifos 

Luigi Moraldi

A palavra apócrifo vem do 
grego e significa escondido, se-
creto, e daí não autêntico. Os 
evangelhos apócrifos preten-
dem preencher a vida de Jesus, 
Maria e José com narrativas 
fantásticas e irreais, acrescen-
tando dados e fatos ausentes 
nos evangelhos canônicos. Este 
livro apresenta as misteriosas 
narrativas.
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Fax: (11) 3789.4011
venhaconhecer@paulus.com.br

PAULUS Periódicos
Tel.: (11) 3789.4000 (Grande São Paulo)
Tel.: 0800.164011 (Outras localidades)
assinaturas@paulus.com.br

Visitação Escolar
Para mais informações, entre em contato com: 
(11) 5087.3716 e solicite a visita de um dos nossos divulgadores.
divulgacao@paulus.com.br

FAPCOM
Rua Major Maragliano, 191
Vila Mariana — São Paulo/SP
Tels.: (11) 2139.8500 / 0800.709 8707
secretaria@fapcom.com.br
www.fapcom.com.br



Sede Administrativa
Rua Francisco Cruz, 229

Vila Mariana - São Paulo, SP (Brasil)
CEP: 04117-091

Tel.: (11) 5087.3700
Fax.: (11) 5579.3627

paulus.com.br
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