
TEOLOGIA? 
O que há de novo na 

O cristianismo tem em Jesus a gura emblemática de 
seu fundador, e, por mais que se discuta qual é o seu 
papel na origem do cristianismo, torna-se inegável a 
sua inuência, sobretudo a dos evangelhos, na 
constituição grupal dos cristãos. Também é certo que os 
evangelhos não são textos históricos, por mais que 
tenham elementos históricos. Para a reconstrução dos 
textos bíblicos a obra Jesus – A enciclopédia faz uso de 
dois importantes instrumentos: a história e a exegese. 
Eles possibilitam um melhor e mais acertado 
entendimento dos textos bíblicos e, consequentemente, 
de sua interpretação. Justamente a história e a exegese 
tornam possível que essa obra dialogue com os vários 
textos de teologia espalhados pelo Brasil, sejam eles de 
graduação, sejam eles de pós. Ao leitor não acadêmico 
ou de outras áreas, que não a teologia, essa obra, que 
conta com dezenas de autores, mostra-se um itinerário 
que percorre os textos bíblicos e as situações vividas 
pelo cristianismo, de modo a oferecer leituras e 
perspectivas.

Sob a direção de Joseph Doré
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O texto revela em seus capítulos 
a beleza do uso do Antigo 
Testamento e do Novo Testa-
mento, especialmente, por Paulo. 
O autor também apresenta vasta 
bibliograa com o Método do 
Uso do AT no inteiro NT.

O NOVO ÊXODO DE ISAÍAS 
EM ROMANOS FICCIONAL

POR UMA TEOLOGIA 

A obra apresenta uma chave que 
abre para novas leituras e novas 
perspectivas de diálogo com os 
areópagos dos tempos atuais. 
Logo após sua defesa, a tese foi 
contemplada com o maior 
prêmio do Brasil na área de 
Ciência da Religião e Teologia. 

Essa obra faz uma análise 
narrativa e intertextual, construí-
da com harmonia, inclusive, na 
grandeza entre os capítulos. Um 
texto que valoriza a teologia 
biblico-pastoral, tendo em vista o 
crescimento da fé do povo.

RUTE

Lançado em 2020, o selo Vozes Acadêmica é uma linha de publicações de teses e dissertações em parceria com 
instituições acadêmicas de todo o país. O objetivo é promover um espaço bem identicado em que o leitor possa 

encontrar textos que são próprios da academia, com linguagem e metodologia que lhes são características. 
Acreditamos na pesquisa acadêmica e em sua função social de oferecer à população os resultados das pesquisas 

que acontecem no ambiente institucional. O Selo Vozes Acadêmica é uma tentativa de fazer essas obras e as 
pesquisas chegarem aos leitores.

A CRISTOLOGIA

A obra apresenta, de forma 
comparativa, dois luminares do 
cristianismo do séc. XX: Karl 
Rahner (1904-1984), padre 
jesuíta e um “gigante” da 
teologia, e Teresa de Calcutá 
(1910-1997), religiosa, santa e 
uma “gigante” da caridade.

EXISTENCIAL DE KARL RAHNER 
E DE TERESA DE CALCUTÁ

A obra nos apresenta “sete 
chaves conclusivas”, indicando 
a riqueza “poliédrica” de muitas 
saídas que podem ser en-
contradas no discernimento 
teológico e na construção de 
uma teologia da assembleia e 
de sua pastoralidade. 

O SACRAMENTO-ASSEMBLEIA MÍSTICA CRISTÃ E LITERATURA 
FANTÁSTICA EM C. S. LEWIS

A obra trabalha aspectos que 
ajudam a conhecer os funda-
mentos da inter-relação entre a 
mística cristã e a literatura 
fantástica: a pós-modernidade 
como lugar da reexão teo-
lógica e a mística cristã na 
con temporane idade e  na 
literatura.

O VALOR ANTROPOLÓGICO 
DA DIREÇÃO ESPIRITUAL 

A  o b r a  o f e r e c e  v a l i o s a 
colaboração à Antropologia 
Teológica, aos que desejam 
mergu lhar  na  iden t idade 
profunda do ser humano, a 
vencer o individualismo e a 
indagar-nos sobre o valor do 
outro em nossa vida.

A ESCATOLOGIA DO AMOR 

Um texto que muito nos ajuda a 
ler a presença e solidariedade de 
Deus diante dos sofrimentos do 
mundo, no concreto da história. 
Enm, essa obra é um excelente 
material para se aprofundar 
sobre:  escato logia,  amor, 
solidariedade, esperança e o 
pensamento de Moltmann.



A Coleção Iniciação à Teologia foi pensada como base para as disciplinas do curso. Atualmente, as publicações estão 
sendo revistas e ampliadas, conforme necessidade de adaptação do autor ou contexto da obra. Todos os livros foram 
escritos tendo em vista a linguagem acessível e a abordagem dos conteúdos básicos de cada disciplina. As obras são 
todas escritas por autores nacionais, com o objetivo de valorizar esses prossionais. O público-alvo são, sobretudo, os 
estudantes de teologia. Porém, a coleção serve também ao clero ou pessoas já graduadas em teologia, que querem 

relembrar os principais conteúdos, além dos leigos que queiram o contato com este conhecimento.

Vem por aí

COLEÇÃO INICIAÇÃO À TEOLOGIA

Através de uma trajetória histórica 
e arqueológica,  re tomando 
antigas e novas objeções, seguindo 
as pesquisas mais recentes, o autor 
torna acessível essas descobertas 
em um quadro geral que dá aos 
Evangelhos uma coerência.

OS EVANGELHOS
À PROVA DA HISTÓRIA

APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA ESSE CÓDIGO E SAIBA 
MAIS SOBRE CADA OBRA DA COLEÇÃO  INICIAÇÃO À TEOLOGIA



Não basta mostrar a imperiosa 
necessidade de misericórdia 
diante dos povos crucicados. A 
misericórdia signica doação 
humana e cristã. Ela não é 
suciente, mas absolutamente 
necessária.

A 
MISERICÓRDIA

Assumindo a ressurreição de Jesus 
como parâmetro,  Mendoza 
entende que toda ressurreição 
resulta na insurreição de uma 
situação análoga à morte. Essa 
obra oferece um rico diálogo entre 
a teologia cristã e a conjuntura 
global vivida atualmente.

A RESSUREIÇÃO COMO 
ANTECIPAÇÃO MESSIÂNICA

Esse livro busca inserir o leitor no 
processo de construção dos 
textos bíblicos, analisando a 
Bíblia como um livro divino e 
h u m a n o ,  p a s s a n d o  p e l a 
formação histórica e literária da 
Bíblia.

INTRODUÇÃO GERAL ÀS 
ESCRITURAS

Nessa obra o leitor encontra as 
informações básicas sobre cada 
livro profético, contendo seu 
contexto histórico, conteúdo e 
principais chaves de leitura.

LIVROS PROFÉTICOS

Através dessa obra bíblica cada 
geração é convidada a retomar o 
o da narração, para descobrir a 
própria identidade, orientar o 
próprio caminho e dar-lhe um 
destino.

LIVROS HISTÓRICOS CARTAS PAULINAS

Seguindo a ordem cronológica 
das Cartas Paulinas, o autor 
oferece algumas informações 
para o leitor, como contexto 
histórico e conteúdos epistolares.

LIVROS SAPIENCIAIS E 
POÉTICOS

Apresentados na perspectiva 
cultural do antigo Oriente Médio 
e do norte da África. A sabedoria 
indica que o contato dos 
israelitas com os povos vizinhos 
inuenciou a escrita bíblica 
sapiencial.

PENTATEUCO

A única seção compartilhada 
entre o cânon cristão e o cânon 
judaico, o Pentateuco traz os 
traços constitutivos da fé e da 
identidade do Antigo Testamento.

LITERATURA JOANINA

O texto apresenta os cinco 
escritos atribuídos a João, o 
Quarto Evangelho, as três cartas 
e o Apocalipse, que se juntam à 
insistência no testemunho que o 
discípulo dá a Jesus Cristo. 

CARTAS DEUTEROPAULINAS E 
CARTAS CATÓLICAS

Esse volume examina as cartas 
da primeira tradição Paulina (2 
Tessalonicenses, Efésios, Colos-
senses), as da segunda (1–2 
Timóteo e Tito) e as de Tiago, 1–2 
Pedro e Judas.

COLEÇÃO INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS BÍBLICOS


