
PATRÍSTICA
CATÁLOGO





3

APRESENTAÇÃO

Quem somos

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

A obra de religião e de civilização dos missionários é digna do santo entusiasmo e da admiração dos 
jovens, dos fiéis e de todo homem razoável: conquistar o mundo com a verdade e o amor; dar Jesus Cristo 
aos homens; dar aos homens a Jesus Cristo.
       Bem-Aventurado Tiago Alberione
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Sobre o Catálogo de Patrística

O Concílio Vaticano II despertou a necessidade de renovar o cristianismo a partir de suas fon-
tes primitivas: os textos dos Pais da Igreja, testemunhos da Antiguidade cristã. O Catálogo de 
Patrística reúne obras clássicas e fundamentais de nomes como Santo Agostinho, Irineu de Lião, 
Gregório de Nissa, São Jerônimo e outros expoentes da literatura do período, proporcionando 
ao leitor um mergulho na história e nas origens da fé e da doutrina católica. 
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A mentira | Contra a mentira 
Volume 39
Santo Agostinho

Este livro reúne dois textos de Santo Agostinho: A mentira e Contra a mentira, 
escritos entre os séculos IV e V, em resposta a cartas que lhe foram enviadas 
por autoridades da época, a respeito de heresias e contendas que a Igreja 
enfrentava. O primeiro texto foi escrito por motivos pastorais, apologéticos e 
exegéticos. O segundo foi escrito para corrigir e esclarecer melhor o anterior. 
As duas obras combatem a má interpretação de católicos que consideravam 
úteis e moralmente aceitáveis certos tipos de mentiras, como sendo um mal 
menor para evitar um mal maior.

Disponível também em versão e-book

A natureza do bem | O castigo e o perdão dos pecados | 
O batismo das crianças
Volume 40
Santo Agostinho

O livro reúne o tratado de Agostinho de Hipona: De natura boni e o De pecca-
torum meritis, composto inicialmente por dois livros escritos a Marcelino, o 
legado imperial designado para preparar e presidir a Conferência de Cartago. 
Ao longo de A natureza do bem e O castigo e o perdão, o leitor depara com uma 
das obras antimaniqueístas de Agostinho, em que ele faz a exposição dos 
princípios católicos e as doutrinas maniqueístas.

Disponível também em versão e-book

NOVIDADES!
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A Simpliciano | Réplica à carta de Parmeniano
Volume 41
Santo Agostinho

Ad Simplicianum é uma carta enviada por Agostinho a esse personagem 
fundamental em sua trajetória, talvez um dos grandes responsáveis por 
sua decisão de aderir ao catolicismo, na qual ele responde a questiona-
mentos referentes a passagens da Carta aos Romanos e dos livros dos 
Reinos. A resposta a Parmeniano, uma das obras que melhor reflete a ex-
periência acumulada em cerca de sete anos de confrontos do Hiponense 
com o donatismo, expõe de modo claro, exegética e teologicamente 
fundado, pontos essenciais da eclesiologia em três daquelas que chama-
ríamos hoje notas da Igreja: unidade, santidade, catolicidade. 

Disponível também em versão e-book

Tratado sobre o Batismo
Volume 42
Santo Agostinho

Este é o terceiro texto das obras de Santo Agostinho, escritas entre os 
séculos IV e V, em resposta a cartas que lhe foram enviadas por autorida-
des da época, a respeito de heresias e contendas que a Igreja enfrentava. 
Tratado sobre o batismo foi escrito para refutar as costumeiras objeções 
donatistas aos católicos quanto ao batismo e explicar qual é de fato a 
posição de Cipriano a esse respeito.

Disponível também em versão e-book
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Retratações
Volume 43
Santo Agostinho

Se as Confissões de Agostinho são como uma retratação da vida, as Retra-
tações são a confissão de seu progresso intelectual e espiritual. Mais do 
que investigar as escrituras e interpretá-las, doravante perscrutando-se, 
Agostinho revisa seus pontos de vista, admite equívocos, sempre em 
busca da Verdade acima de tudo.

Disponível também em versão e-book
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Clemente Romano | Inácio de Antioquia | Policarpo de Esmirna | O pastor de 
Hermas | Carta de Barnabé | Pápias | Didaqué
Volume 1
Padres Apostólicos

O primeiro volume da coleção reúne os textos mais antigos da literatura cristã, produzidos 
logo após os escritos do Novo Testamento, que permitem um contato com as primeiras 
comunidades cristãs, os problemas que as envolviam e os conflitos que as atingiam. São 
escritos de caráter exclusivamente pastoral, despojados de qualquer especulação filosófi-
ca ou científica. São textos que brotam do cuidado pastoral, marcados mais pelo testemu-
nho da fé mais que pelos argumentos.

Páginas: 368 
Cód.: 9788534900539
Disponível também em versão e-book

Carta a Diogneto | Aristides de Atenas | Taciano, o Sírio | Atenágoras de 
Atenas | Teófilo de Antioquia | Hermias, o filósofo 
Volume 2
Padres Apologistas

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

Páginas: 320
Cód.: 9788534900546
Disponível também em versão e-book

I e II Apologias | Diálogo com Trifão 
Volume 3
Justino de Roma

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

Páginas: 328
Cód.: 9788534900553
Disponível também em versão e-book

Contra as heresias
Volume 4
Irineu de Lião

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

Páginas: 624
Cód.: 9788534900560
Disponível também em versão e-book
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Explicação dos símbolos | Sobre os sacramentos | Sobre os mistérios | 
Sobre a penitência 
Volume 5
Ambrósio de Milão

Gaulês e descendente de gregos, Ambrósio é um dos homens mais influentes do cristianis-
mo e modelo do episcopado antigo. Defendeu com coragem inflexível a liberdade e a inde-
pendência da Igreja diante dos poderes imperiais. As inúmeras atividades não o impediram 
de escrever muitas obras e em muitas áreas, como as que reunimos neste quinto volume.

Páginas: 176
Cód.: 9788534900577
Disponível também em versão e-book

Sermões 
Volume 6
Leão Magno

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

Páginas: 216
Cód.: 9788534900584
Disponível também em versão e-book

A Trindade
Volume 7
Santo Agostinho

As teses apresentadas por Santo Agostinho sobre o mistério da Santíssima Trindade 
foram assumidas por toda a Igreja do Ocidente e continuaram a exercer forte influência ao 
longo dos séculos. A obra nos introduz na vida íntima do Deus-Trino e na própria vida de 
nosso espírito. O desejo de Santo Agostinho é mostrar que a vida divina é particularmente 
semelhante à atividade íntima da alma que se pensa, se conhece e se ama. 

Páginas: 736
Cód.: 9788534900980
Disponível também em versão e-book

O livre-arbítrio
Volume 8
Santo Agostinho

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

Páginas: 302
Cód.: 9788534902564
Disponível também em versão e-book
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Comentário aos Salmos (Enarrationes in psalmos) – Salmos 1-50
Volume 9 | Parte 1 
Santo Agostinho

Os salmos têm sido e continuam sendo fonte riquíssima de inspiração de um dos legados 
bíblicos mais fecundos para a espiritualidade da civilização do Ocidente. Com o presente 
Comentário aos Salmos, Agostinho solidifica a tradição patrística, juntamente com Oríge-
nes, Atanásio, Basílio, Ambrósio, Eusébio de Cesareia, Jerônimo e outros que se dedica-
ram ao estudo dos salmos.

Páginas: 924
Cód.: 9788534907507
Disponível também em versão e-book

Comentário aos Salmos (Enarrationes in psalmos) – Salmos 51-100
Volume 9 | Parte 2
Santo Agostinho

O presente Comentário aos Salmos nasce num ambiente litúrgico onde os salmos são 
lidos, cantados, apreciados, comentados e meditados. Por essa razão, não se encontra no 
Comentário uma elaboração teológica sistemática, mas sente-se nele a falta do pastor, o 
pregador popular e o catequista. Comentando os salmos, Agostinho tem ocasião de tocar 
nas questões teológicas, bíblicas, morais e espirituais do seu tempo.

Páginas: 1208
Cód.: 9788534907514
Disponível também em versão e-book

Comentário aos Salmos (Enarrationes in psalmos) – Salmos 101-150 
Volume 9 | Parte 3
Santo Agostinho

Terceiro e último volume do Comentário aos Salmos de Santo Agostinho. Comentando os 
salmos, Agostinho tem oportunidade de tocar nas questões teológicas, bíblicas, morais e 
espirituais do seu tempo.

Páginas: 1176
Cód.: 9788534907521
Disponível também em versão e-book

Confissões 
Volume 10
Santo Agostinho

Numa época em que estão na moda as biografias, é mais do que atual a leitura desse clássico. 
Santo Agostinho faz uma autoacusação, sem atenuantes, ao contrário dos autores das bio-
grafias contemporâneas, que procuram se colocar em evidência e se comprazem no falar de 
si mesmo. Trata-se realmente de uma “confissão” no duplo sentido que o latim confere a esse 
termo: confessar a própria miséria e confessar a grandeza da misericórdia divina.

Páginas: 464
Cód.: 9788534907613
Disponível também em versão e-book
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Solilóquios | A vida feliz
Volume 11
Santo Agostinho

Neste volume o leitor encontra duas obras célebres de Santo Agostinho: Solilóquios e A 
vida feliz. As duas são de cunho filosófico, redigidas em forma de diálogo. A comovente 
oração inicial dos Solilóquios está inserida entre as pérolas da literatura cristã de todos 
os tempos. Já em A vida feliz, Agostinho se empenha na discussão sobre o problema da 
felicidade, reflexão que se prolongará por toda a sua vida.

Páginas: 168
Cód.: 9788534912013
Disponível também em versão e-book

A Graça (I)
O espírito e a letra | A natureza e a graça | A graça de Cristo e o pecado original
Volume 12
Santo Agostinho

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

Páginas: 328
Cód.: 9788534913768
Disponível também em versão e-book

A Graça (II)
A graça e a liberdade | A correção e a graça | A predestinação dos santos | O dom da 
perseverança 
Volume 13
Santo Agostinho

O segundo volume de “A Graça” traz quatro obras fundamentais de Santo Agostinho:  De fato, 
nesses livros e no primeiro volume, Agostinho expõe mais uma vez sua tese fundamental: a de que a 
natureza humana está radicalmente corrompida, cega e infeliz, incapaz por si só de um ato bom. Só a 
graça de Deus pode torná-la capaz de bons desejos, boas ações, de sair de sua enfermidade, alcançar 
a cura e a salvação. 

Páginas: 288
Cód.: 9788534915236
Disponível também em versão e-book

Homilia sobre Lucas 12 | Homilias sobre a origem do homem | Tratado sobre 
o Espírito Santo
Volume 14
Basílio de Cesareia

Basílio é certamente o mais importante dos famosos “Padres capadócios”. Atuante na reflexão 
filosófica, teológica e mística, na produção literária, na exposição de suas ideias através de car-
tas, sermões e tratados, ganhou o título de “Magno”. Desprezou as glórias, pompas e riquezas 
do mundo, dedicando-se à meditação, ao recolhimento, às obras de caridade, vendendo seus 
bens e repartindo com os mais necessitados suas riquezas. 

Páginas: 192
Cód.: 9788534914079
Disponível também em versão e-book
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História eclesiástica
Volume 15
Eusébio de Cesareia

Esta é, sem dúvida, a obra mais importante de Eusébio de Cesareia, destacando-se como a mais 
conhecida e mais citada. O volume abrange o período dos primeiros séculos e retrata a sucessão 
dos bispos, as dificuldades causadas à Igreja pelas perseguições, o diálogo e o enfrentamento 
verbal com os pagãos e os judeus, o surgimento das heresias e dos heréticos e o triunfo eclesiásti-
co associado ao triunfo constantiniano. 

Páginas: 520
Cód.: 9788534916622
Disponível também em versão e-book

Dos bens do matrimônio | A santa virgindade | Dos bens da viuvez: cartas a 
Proba e a Juliana
Volume 16
Santo Agostinho

Este volume reúne três importantes obras de Agostinho. Dos bens do Matrimônio é a única 
síntese expressamente dedicada ao tema do matrimônio em toda a Patrística. A santa 
virgindade dá continuidade ao debate em torno da mesma polêmica. Dos bens da viuvez: 
cartas a Proba e a Juliana é uma coletânea de epístolas enviadas a Proba, nobre senhora da 
influente gens Anicia, esposa de Probus, o eterno prefeito da cidade, e Juliana, sua nora. 

Páginas: 296
Cód.: 9788534916646
Disponível também em versão e-book

A doutrina cristã
Volume 17
Santo Agostinho

Esta obra é a carta magna de Santo Agostinho sobre a maneira de entender e pregar a 
Sagrada Escritura. Nela podemos sentir seu imenso amor e conhecimento profundo da 
Bíblia. A doutrina cristã é um manual de exegese e formação cultural com finalidade didá-
tica e pastoral dirigido aos cristãos de sua época. As diretivas dada pelo zelo pastoral do 
Bispo de Hipona são originais e penetrantes, válidas ainda para nosso tempo, tão ávido de 
estudos exegéticos e hermenêuticos.

Páginas: 288
Cód.: 9788534917148
Disponível também em versão e-book

Contra os pagãos | A encarnação do Verbo | Apologia ao imperador 
Constâncio | Apologia de sua fuga | Vida e conduta de S. Antão
Volume 18
Santo Atanásio

O volume apresenta cinco obras de Santo Atanásio. Contra os pagãos é uma refutação dos erros 
dos pagãos. A encarnação do Verbo sublinha a fraqueza humana e a iniciativa divina do Verbo. 
Apologia ao imperador Constâncio é uma resposta de Atanásio às acusações de seus inimigos. Em 
Apologia de sua fuga, ele se defende de seus inimigos, que o chamaram de medroso e covarde. 
Por fim, Sobre a vida e conduta de S. Antão é uma biografia do pai do monaquismo.

Páginas: 376
Cód.: 9788534918190
Disponível também em versão e-book
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A verdadeira religião | O cuidado devido aos mortos
Volume 19
Santo Agostinho

Este volume contém duas obras de Santo Agostinho. A primeira, De vera religione, foi escri-
ta entre sua conversão e sua ordenação sacerdotal, com a finalidade de atrair ao catolicis-
mo seu amigo Romaniano, que ele próprio havia levado ao maniqueísmo. A segunda obra 
deste volume é o pequeno, mas significativo tratado De cura pro mortuis gerenda, acerca do 
cuidado devido aos defuntos, redigido por volta do ano 421 d.C. 

Páginas: 208
Cód.: 9788534918886
Disponível também em versão e-book

Contra Celso
Volume 20
Orígenes

Orígenes de Alexandria (185-254), catequista, teólogo e exegeta, é considerado o fundador da 
ciência bíblica. Na obra apologética Contra Celso, Orígenes refuta as críticas do filósofo pagão, de 
cuja origem pouco se sabe e de cuja obra só se tem notícia pela refutação que recebe. Movem-se 
ambos na mesma atmosfera eclético-platônica, e é a partir dessa herança cultural que se esforçam 
cada qual para desbaratar ou justificar a herança judaico-cristã. 

Páginas: 688
Cód.: 9788534922180
Disponível também em versão e-book

Comentário ao Gênesis
Volume 21
Santo Agostinho

Nos primeiros anos após a conversão e o batismo, Santo Agostinho realiza uma profunda revisão de 
vida e de pensamento, tendo agora como referencial a tradição recebida de Ambrósio e as Escritu-
ras. Surge então seu primeiro comentário aos primeiros capítulos do Gênesis, destinado a oferecer 
subsídios para o confronto com as interpretações de tendência maniqueísta; visa sobretudo a 
defender a bondade inerente à Criação e à Providência divina.

Páginas: 664
Cód.: 9788534922647
Disponível também em versão e-book

Tratado sobre a Santíssima Trindade
Volume 22
Santo Hilário de Poitiers

Sabemos que o século em que viveu este Santo Padre foi marcado pelas grandes controvérsias 
trinitárias. Sua obra situa-se, portanto, no contexto da luta da ortodoxia contra a heresia ariana, 
que quase chegou a comprometer a Igreja inteira. O tratado De Trinitate reflete o momento em 
que o arianismo ameaçava a fé cristã em suas próprias raízes. Hilário sentiu esta ameaça como 
poucos. Trata-se de um tempo particularmente importante para a formação da teologia.

Páginas: 496
Cód.: 9788534924139
Disponível também em versão e-book
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Da incompreensibilidade de Deus | Da providência de Deus | Cartas a Olímpia
Volume 23
São João Crisóstomo

João Crisóstomo foi um dos teólogos cristãos mais fecundos da Antiguidade. Em meio aos
sermões bíblicos, deixou-nos tratados e cartas cuja importância transcende seu contexto his-
tórico-cultural. Sua maior preocupação foi a injustiça sofrida pelos pobres e marginalizados, 
em estrita coerência com o Evangelho. Por isso foi perseguido, banido e encontrou a morte 
longe de sua gente, certo, porém, de que ao trilhar esse caminho seguia o próprio Cristo.

Páginas: 312
Cód.: 9788534927352
Disponível também em versão e-book

Contra os Acadêmicos | A Ordem | A Grandeza da Alma | O Mestre
Volume 24
Santo Agostinho

O volume apresenta alguns dos diálogos filosóficos de Santo Agostinho. Contra os Acadê-
micos discute ora a relação entre felicidade e conhecimento da verdade, ora a doutrina dos 
Acadêmicos. A Ordem examina o ordo rerum, a ordem racional com a qual a divina Provi-
dência rege e governa todas as coisas. A grandeza da Alma examina múltiplas questões 
relativas à alma, especialmente o processo ascensional da alma para Deus. O Mestre é um 
diálogo sobre a questão da linguagem.

Páginas: 416
Cód.: 9788534929608
Disponível também em versão e-book

Explicação de algumas proposições da carta aos Romanos | Explicação da carta 
aos Gálatas | Explicação incoada da carta aos Romanos
Volume 25
Santo Agostinho

Estas explicações de Santo Agostinho sobre as cartas de Paulo são obras mais breves que 
os comentários e contêm somente aqueles versículos sobre as quais versavam dificul-
dades precisas. Os motivos que levaram ao interesse por São Paulo no referido período 
eram vários, abrangendo de controvérsias doutrinais a crescimento pessoal. Agostinho 
insere-se entre os comentadores do corpus paulinum, tendo presente essa vasta gama de 
possibilidades, sem focar as controvérsias doutrinais.

Páginas: 192
Cód.: 9788534930338
Disponível também em versão e-book

Examerão 
Volume 26
Santo Ambrósio

A doutrina de Ambrósio de Milão forma um surpreendente sistema de verdades cristãs, bem 
equilibrado e completo no essencial. O Examerão, isto é, o relato dos seis dias da criação do mun-
do, narrada no primeiro capítulo do Livro do Gênesis, é inspirado na obra homônima de Basílio. Na 
obra, Ambrósio endossa a interpretação literal de que cada dia de 24 horas corresponde a uma ou 
a várias ações criadoras de Deus, que finalmente descansou no sétimo dia, o sábado.

Páginas: 280
Cód.: 9788534931021
Disponível também em versão e-book
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Comentário às Cartas de São Paulo
Volume 27 | Parte 1
São João Crisóstomo

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

Páginas: 928
Cód.: 9788534929912
Disponível também em versão e-book

Comentário às Cartas de São Paulo
Volume 27 | Parte 2
São João Crisóstomo

Neste segundo tomo dedicado aos Comentários de São João Crisóstomo (347-407) ao corpus paulinum, 
oferecemos ao leitor as homilias do grande capadócio sobre as duas Cartas aos Coríntios. Ao lado de 
Santo Agostinho (354-430), no mundo ocidental, São João Crisóstomo representa um dos maiores 
intérpretes do pensamento de São Paulo para o Oriente cristão, o que pode ser comprovado pela 
abundante documentação e pelas constantes citações de suas obras. 

Páginas: 984
Cód.: 9788534930451
Disponível também em versão e-book

Comentário às cartas de São Paulo 
Volume 27 | Parte 3
São João Crisóstomo

Dividido em três partes, o volume dedicado aos Comentários do grande doutor oriental ao corpus 
paulinum finalmente é concluído, reunindo as homilias de São João Crisóstomo (347-407) sobre 
as duas Cartas de São Paulo a Timóteo e a Carta a Tito, sobre a Carta aos Filipenses e a Carta aos 
Colossenses, sobre as duas Cartas aos Tessalonicenses e as Cartas a Filemon e aos Hebreus.

Páginas: 1248
Cód.: 9788534930468
Disponível também em versão e-book

Regra Pastoral
Volume 28
Gregório Magno

A preocupação pastoral de Gregório é notável em muitos de seus textos, e a Regra Pastoral 
enquadra-se aí. A primeira, a segunda e a quarta partes da obra tratam do pastor em si, e a terceira – 
não desconexa das outras –, de sua atividade. A leitura atenta da obra, por isso, faz notar que a Regra 
não se refere tanto a normas ou a preceitos, mas, sim, a modos de vida.

Páginas: 264
Cód.: 9788534932462
Disponível também em versão e-book
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A criação do homem | A alma e a ressurreição | A grande catequese
Volume 29
Gregório de Nissa

São Gregório de Nissa soube sintetizar harmonicamente a visão do homem propriamente bíblica 
com os elementos mais interessantes do pensamento das figuras importantes da cultura filosófica 
precedente, tais como Platão, Aristóteles, Posidônio, Galeno e Orígenes. Neste volume, pela 
primeira vez em tradução brasileira, o leitor tem acesso a três das mais significativas obras do 
grande capadócio. 

Páginas: 400
Cód.: 9788534932257
Disponível também em versão e-book

Tratado sobre os Princípios
Volume 30
Orígenes

Com a finalidade de introduzir o leitor na compreensão de uma das principais obras de Orígenes, 
traduzida pela primeira vez em português, este volume percorre o seguinte itinerário: uma breve 
síntese biográfica, um resumo dos principais testemunhos da tradição textual, um comentário 
sobre o título original e, por fim, outro referente a esta edição brasileira.

Páginas: 336
Cód.: 9788534933490
Disponível também em versão e-book

Apologia contra os livros de Rufino
Volume 31
São Jerônimo

Esta obra faz parte de um prolongado conflito entre Jerônimo e Rufino. É a resposta de Jerô-
nimo, sua autodefesa, uma tarefa não fácil, pelo fato de dispor de quem defendesse sua causa 
e por ser ela complicada, uma vez que traduziu e estudou Orígenes, colocando Jerônimo numa 
posição de fragilidade em muitos pontos. Caracteriza-se como luta contra o estigma de heresia 
de que era acusado. 

Páginas: 208
Cód.: 9788534935845
Disponível também em versão e-book

A fé e o símbolo | Primeira catequese aos não cristãos | A disciplina cristã | 
A continência
Volume 32
Santo Agostinho

Fé é questão de conteúdo doutrinal, de movimento vital. Para Agostinho de Hipona, sem essa 
segunda dimensão, a primeira não tem frutos; sem aquela primeira, a segunda pode não se realizar 
integralmente. Sua recitação é um lançar-se como sujeito em ato de autoentrega (eu creio), para 
aprender de Deus o amor e a disciplina que se ensina na Igreja a estender-se pela vida toda. Para 
Agostinho, não é o corpo que peca, e sim a alma. 

Páginas: 232
Cód.: 9788534936439
Disponível também em versão e-book
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Demonstração da pregação apostólica
Volume 33
Irineu de Lyon

A Demonstração da pregação apostólica, “primogênito” dos nossos catecismos, é uma valiosa obra 
do primeiro teólogo sistemático da Igreja, que estava desaparecida e foi tornada conhecida ao 
mundo moderno há pouco mais de um século. Aqui se tem um resumo da teologia de Santo Irineu, 
em que ele demonstra a verdade do Evangelho por meio de profecias do Antigo Testamento que 
foram cumpridas por Jesus Cristo, o Verbo encarnado. 

Páginas: 152
Cód.: 9788534940382
Disponível também em versão e-book

Homilias sobre o Evangelho de Lucas
Volume 34
Orígenes

Poucos são os comentários patrísticos ao Evangelho de Lucas que chegaram até nós. Entre eles, 
destaca-se o de Orígenes, constituído de 39 breves homilias. Um dos mais agudos teólogos dos 
primeiros séculos, Orígenes parte da letra do texto de Lucas para entrar, como diz várias vezes, 
em seu mistérios, isto é, seu sentido mais profundo. 

Páginas: 284
Cód.: 9788534942751
Disponível também em versão e-book

Obras completas I
Volume 35
Cirpiano de Cartago

Em Os lapsos, Cipriano afronta a questão daqueles cristãos que negaram a própria fé durante uma 
das perseguições do Império Romano. A oração do Senhor é um comentário ao Pai-Nosso, síntese da 
fé cristã. A mortalidade, composto em meio a uma peste, admoesta os cristãos a não temer a morte. 
As boas obras e a esmola incita os fiéis a fazer o bem. O bem da paciência convida a imitar a paciência 
de Deus em meio às dificuldades deste mundo.

Páginas: 312
Cód.: 9788534943864
Disponível também em versão e-book

O Sermão da Montanha e Escritos sobre a fé
Volume 36
Santo Agostinho

Em O sermão da montanha, Agostinho exalta o valor da simplicidade e a pureza de coração, que 
exigem empenho em conformar a vida à própria fé, como se lê em A fé e as obras. Crer, purificar-se 
e adequar a vida ao conteúdo da fé são indícios que remetem à verdade, como consta em A fé nas 
coisas invisíveis. Com a esperança e a caridade, como se vê no Enquirídio, a fé se traduz em um viver 
sábio. A fé cristã é um modo de vida, como expõe em O Símbolo aos catecúmenos.

Páginas: 464
Cód.: 9788534944830
Disponível também em versão e-book
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A Trindade, Escritos éticos, Cartas
Volume 37
Novaciano

Novaciano escreveu muitas obras que, por ter sido ele um cismático, quase se perderem por 
completo; no entanto, A Trindade e suas obras éticas ou morais eram muito significativas e se 
conservaram, chegando até nós sob os nomes de Tertuliano e de Cipriano. As obras éticas – Os 
alimentos dos judeus, Os espetáculos e O bem da castidade – são exortações, a partir de questões 
específicas, à fidelidade ao Evangelho e à regra de fé. 

Páginas: 240
Cód.: 9788534945110
Disponível também em versão e-book

Homilias e comentário ao Cântico dos Cânticos
Volume 38
Orígenes

O Cântico dos Cânticos é considerado palavra divina endereçada aos homens. A leitura origeniana 
do motivo matrimonial no Cântico dos Cânticos funda-se na primazia do amor. Essa primazia, pre-
sente em Orígenes desde o início de sua atividade exegética e que culmina no Comentário e nas 
Homilias ao Cântico dos Cânticos, é a chave de leitura de várias questões da fé e da moral cristãs, 
mas que precisa de constante purificação.

Páginas: 376
Cód.: 9788534947596
Disponível também em versão e-book
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30 LIVRARIAS POR TODO O BRASIL

APARECIDA/SP
Centro de Apoio aos Romeiros, s/nº
Lojas 44, 45, 78, 79 — Norte B
CEP: 12570-000/Tel.: (12) 3600.9999
WhatsApp: (12) 98260.0003
aparecida@paulus.com.br

ARACAJU/SE
Rua Laranjeiras, 319 — Centro 
CEP: 49010-000/Tel.: (79) 3211.2927
WhatsApp: (79) 99110.0028
aracaju@paulus.com.br

BELÉM/PA
Rua Vinte e Oito de Setembro, 61 – Campina
CEP: 66019-100/Tel.: (91) 3225.0222
WhatsApp: (91) 98966.0000
belem@paulus.com.br

BELO HORIZONTE/MG
Rua da Bahia, 1148 – Ed. Arcângelo Maleta – Centro 
CEP: 30160-906/Tel.: (31) 3274.3299
WhatsApp: (31) 97557.0309
bh@paulus.com.br 

BRASÍLIA/DF
SCS — Q.1 – Bloco I
Edifício Central — Loja 15 — Asa Sul
CEP: 70304-900/Tel.: (61) 3225.9847
WhatsApp: (61) 98341.0228
brasilia@paulus.com.br 

CAMPINAS/SP
Rua Barão de Jaguara, 1163 – Centro
CEP: 13015-002/Tel.: (19) 3231.5866
WhatsApp: (19) 98293.0004
campinas@paulus.com.br

CAMPO GRANDE/MS
Av. Calógeras, 2405 — Centro 
CEP: 79002-005/Tel.: (67) 3382.3251 
WhatsApp: (67) 98161.0005
campogrande@paulus.com.br

CAXIAS DO SUL/RS
Av. Júlio de Castilhos, 2029 — Centro
CEP: 95010-005/Tel.: (54) 3221.8266
WhatsApp: (54) 98151.0008
caxias@paulus.com.br

CUIABÁ/MT
Rua Antônio Maria Coelho, 180 — Centro
CEP: 78005-420/Tel.: (65) 3623.0207
WhatsApp: (65) 98118.0002
cuiaba@paulus.com.br

CURITIBA/PR
Praça Rui Barbosa, 599 — Centro 
CEP: 80010-030/Tel.: (41) 3223.6652 
WhatsApp: (41) 99948.0089
curitiba@paulus.com.br

FLORIANÓPOLIS/SC
Rua Jerônimo Coelho, 119 — Centro 
CEP: 88010-030/Tel.: (48) 3223.6567 
WhatsApp: (48) 99962.0084
florianopolis@paulus.com.br

FORTALEZA/CE
Rua Floriano Peixoto, 523 
Praça do Ferreira — Centro 
CEP: 60025-130/Tel.: (85) 3252.4201 
WhatsApp: (85) 99859.0065
fortaleza@paulus.com.br

GOIÂNIA/GO
Rua Seis, 201 — Centro 
CEP: 74023-030/Tel.: (62) 3223.6860
WhatsApp: (62) 98247.0152
goiania@paulus.com.br

JOÃO PESSOA/PB 
Rua Peregrino de Carvalho, 134 –Centro
CEP: 58010-790/Tel.: (83) 3221.5108
WhatsApp: (83) 99839.0659
joaopessoa@paulus.com.br

JUIZ DE FORA/MG
Av. Barão do Rio Branco, 2590 — Centro 
CEP: 36016-311/Tel.: (32) 3215.2160 
WhatsApp: (32) 99165.0006
juizdefora@paulus.com.br

MANAUS/AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro
CEP: 69010-210/Tel.: (92) 3622.7110 
WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br

NATAL/RN
Rua Coronel Cascudo, 333 – Cidade Alta 
CEP: 59025-260/Tel.: (84) 3211.7514
WhatsApp: (84) 99900.0246
natal@paulus.com.br

PORTO ALEGRE/RS
Rua Dr. José Montaury, 155 — Centro 
CEP: 90010-090/Tel.: (51) 3227.7313
WhatsApp: (51) 98236.0025
portoalegre@paulus.com.br

RECIFE/PE
Av. Dantas Barreto, 1000 B — São José
CEP: 50020-000/Tel.: (81) 3224.9637
WhatsApp: (81) 99652.8161
recife@paulus.com.br

RIBEIRÃO PRETO/SP
Rua São Sebastião, 621 — Centro 
CEP: 14015-040/Tel.: (16) 3610.9203 
WhatsApp: (16) 98230.0216
ribeiraopreto@paulus.com.br

RIO DE JANEIRO/RJ
Rua México, 111-B — Castelo 
CEP: 20031-145
Tel.: (21) 2240.1303
WhatsApp: (21) 97989.0016
riodejaneiro@paulus.com.br

SALVADOR/BA
Rua Direita da Piedade, 75 — Barris 
CEP: 40070-190/Tel.: (71) 3321.0126
WhatsApp: (71) 99197.8116
salvador@paulus.com.br

SANTO ANDRÉ/SP
Rua Campos Sales, 255 — Centro 
CEP: 09015-200/Tel.: (11) 4992.0623
WhatsApp: (11) 98751.2307
stoandre@paulus.com.br

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Rua Quinze de Novembro, 2826 
CEP: 15015-110
Tel.: (17) 3233.5188
WhatsApp: (17) 98139.0422
riopreto@paulus.com.br

SÃO LUÍS/MA
Rua do Passeio, 229 — Centro 
CEP: 65015-370/Tel.: (98) 3231.2665
WhatsApp: (98) 98280.0004
saoluis@paulus.com.br 

SOROCABA/SP
Rua Cesário Mota, 72 — Centro 
CEP: 18035-200/Tel.: (15) 3442-4300
WhatsApp: (15) 98153.0011
sorocaba@paulus.com.br

VITÓRIA/ES
Rua Duque de Caxias, 121 — Centro 
CEP: 29010-120/Tel.: (27) 3323.0116
WhatsApp: (27) 98120.0007 
vitoria@paulus.com.br

PRAÇA DA SÉ
Praça da Sé, 180 — Centro 
CEP: 01001-001/Tel.: (11) 3105.0030
WhatsApp: (11) 98751.0643 
pracase@paulus.com.br

RAPOSO TAVARES
Via Raposo Tavares, Km 18,5 
CEP: 05576-200
Tel.: (11) 3789.4005 
WhatsApp: (11) 98751.2660
raposotavares@paulus.com.br

VILA MARIANA
Rua Dr. Pinto Ferraz, 207 
Metrô Vl. Mariana 
CEP: 04117-040/Tel.: (11) 5549.1582
WhatsApp: (11) 98751.3009
vilamariana@paulus.com.br

LOJA VIRTUAL
paulus.com.br/loja
WhatsApp: (11) 98751-2336

VENDAS E DISTRIBUIÇÃO
Via Raposo Tavares, Km 18,5
CEP: 05576-200 — São Paulo/SP
Tels.: (11) 3789.4000 (Grande São Paulo)
0800-164011 (Outras localidades)
vendas@paulus.com.br

SAC: (11) 3789-4000 — Opção 5
sac@paulus.com.br
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