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DEMOCRACIA E IGREJA POPULAR

Luiz Eduardo W. Wanderley

Este livro é fruto de uma pesquisa histórica e teórico-prática do professor Luiz Eduardo W. Wanderley. 
Tem por universo as Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, Comissão Pastoral da Terra – CPT, e o 
Centro de Serviços à Evangelização e Educação Popular – Cesep. As questões analisadas concentram-
se: nos sujeitos das transformações sociais; na influência da teologia da libertação e suas imbricações 
com o marxismo; no papel dos assessores, agentes e militantes na construção teórica e prática 
desenvolvida; na visão e no entendimento desses protagonistas sobre o projeto socialista. O foco 
principal dirige-se ao conceito de democracia e sua construção, pensando, nesse sentido, como a igreja 
popular contribuiu para a sua concretização nas sociedades do continente e na igreja institucional. 
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DOUTRINA SOCIAL E UNIVERSIDADE
O cristianismo desafiado a construir cidadania

João Décio Passos e Afonso Maria Ligorio Soares (orgs.) 

Esta obra testemunha o fecundo encontro do novo Compêndio da Doutrina Social da 
Igreja com a universidade brasileira. Seus autores reconhecem que o grande acervo do 
pensamento social cristão é um convite instigante à investigação e à sistematização, pois 
desafia as abordagens teórico-metodológicas das ciências humanas interessadas na história 
do pensamento, na evolução da história ocidental e nas grandes temáticas sociais.
O livro é resultado de uma série de conferências realizadas no segundo semestre de 
2005 com o objetivo de marcar a recepção do Compêndio na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Especialistas de diversas áreas revezaram-se na tarefa de 
comentar e criticar de forma construtiva a nova apresentação da doutrina social.
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FÉ NA METRÓPOLE, A
Desafios e olhares múltiplos

João Décio Passos e Afonso Maria Ligorio Soares (orgs.) 

Esta obra resulta do esforço coletivo de pensar a grande cidade de modo multidisciplinar e interdisciplinar, 
refletindo sobre as expressões da fé na metrópole contemporânea. A cidade de São Paulo é o seu cenário. 
Megalópole mundial de gritantes contradições, ela oferece as interrogações e os desafios aqui descritos 
e analisados, mas também estimula a busca de saídas mais coerentes, seja do poder público, seja das 
religiões organizadas. Contudo, essas reflexões vão além e pensam a vida metropolitana em geral, com sua 
religiosidade plural, em vista da realidade presente e futura. O livro tem três momentos. O primeiro fornece 
uma visão da presença da religião na metrópole, expondo sua identidade e processos. Em seguida, 
buscam-se parâmetros para a convivência cidadã, apresentando referências ético-filosóficas e teológicas. 
Finalmente, alguns desafios para a religião e, em particular, para o cristianismo urbano são delineados.
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IMAGENS DE PLENITUDE NA SIMBOLOGIA DO CÂNTICO DOS CÂNTICOS

Maria José Caldeira do Amaral

Este livro, além de atrair leitores em busca de maior compreensão de si e de seus envolvimentos amorosos, 
será extremamente precioso para aqueles estudiosos das ciências da religião e dos textos sagrados.
Sua maior contribuição, entretanto, é o desafio aqui colocado para irmos além dos padrões costumeiros, 
socialmente aprendidos e viciados de relacionamento homem-mulher, como uma reflexão profunda 
sobre nossa individuação e busca de uma conjugalidade integrada com nosso ser mais profundo.
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LITERATURA DE AUTOAJUDA CRISTÃ
Em busca da felicidade ainda na terra e não só para o céu

Daniela Borja Bessa

Não é muito dizer que no livro Literatura de autoajuda cristã: em busca da felicidade ainda na terra e não só 
para o céu o leitor/a encontrará material suficiente para se informar, se formar e se posicionar no tocante 
à questão da literatura de ajuda, religiosa ou não. O grande mérito da investigação aqui descrita é o de 
tentar aliar dois componentes (o teórico e o empírico) imprescindíveis a toda pesquisa psicossocial bem 
conduzida, buscando com êxito enfocar os dados e a argumentação não somente em estudos genéricos, 
mas levantando os números reais. É por essa via – que é a da boa psicologia da religião – que Daniela 
Bessa mostra como, de fato, a literatura de ajuda serve para preencher o vácuo que está forçando um hiato 
entre, de um lado, a crença (sincera) e o discurso religioso (enfático) do próprio fiel e de sua comunidade 
de fé e, do outro lado, da realidade psicossocial concreta enfrentada pelo crente em seu dia a dia.
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MISSÃO E A IDENTIDADE DA UNIVERSIDADE CATÓLICA NO MUNDO ATUAL, A

Vando Valentini, Francisco Borba Ribeiro Neto e José Antônio de Souza Alves (orgs.)

Esta publicação oferece um instrumento de trabalho adequado para o amadurecimento 
de uma consciência cada vez mais clara das peculiaridades e da função própria da 
Universidade Católica no contexto cultural e social de nossa megalópole.
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OS EVANGELHOS 2006
Nas ondas da palavra

Eulálio A. P. Figueira e Paulo Mendes Pinto (orgs.)

Comentários de especialistas aos Evangelhos há muitos. Mas o tipo de comentário presente 
nesta obra é singular e ousado, pois surge da sensibilidade. Aqui reunimos comentários feitos 
por gente da academia, e de fora dela: poetas, filósofos, teólogos, políticos, psicólogos, 
porteiros, domésticas; moradores de rua; pessoas de distintas manifestações religiosas, como 
cristianismo, budismo, islamismo; crentes e não crentes; autores de diversos países de língua 
portuguesa, Brasil, Portugal, Angola, Guiné, Índia. O Evangelho é pluricultural e extrapola credos, 
podendo suscitar eco em qualquer coração humano: é isto que este livro procura mostrar.
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OS EVANGELHOS 2007
Reflexões além das religiões

Eulálio A. P. Figueira e Paulo Mendes Pinto (orgs.)

Este livro nasce de um esforço para unir e ultrapassar as fronteiras, não somente 
geográficas dos territórios continentais de Portugal, Brasil e África, mas principalmente 
para unir e colocar em diálogo as fronteiras da territorialidade cultural e religiosa que 
tantas vezes tem sido posta como razão de discórdia entre as humanidades.
Nosso intuito neste trabalho de reunir comentadores dos Evangelhos Dominicais cristãos tem ainda 
por objetivo apresentar a mensagem dessa literatura lida e refletida por pessoas para as quais não é 
habitual produzir publicamente seus pareceres e interpretações. Assim, o que havia sido iniciado como 
uma pequena aventura entre Portugal e Brasil em 2005 e que se materializou em 2006 com a primeira 
edição desta publicação, Os Evangelhos 2006 – nas Ondas da Palavra está chegando à segunda fase de 
publicação aqui no Brasil, agora se apresentando como Os Evangelhos 2007 – Reflexões além das religiões.
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TEOLOGIA E CIÊNCIA
Diálogos acadêmicos em busca do saber 

Afonso Maria Ligorio Soares e João Décio Passos (orgs.)

As reflexões desta obra ensaiam esse projeto no âmbito da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Elas nascem do esforço concreto de colocar a teologia e as ciências em diálogo, envolvendo 
algumas unidades acadêmicas da universidade. Portanto, sobre temas comuns debruçaram-se teólogos 
e cientistas no intuito de resgatar aspectos históricos, confrontar aspectos comuns e distintos e de 
buscar aproximações entre as suas respectivas áreas de conhecimento. O livro divide-se em quatro 
seções. A primeira enfoca a história da relação entre teologia e ciência. A segunda concentra-se na 
questão interdisciplinar. A terceira apresenta a possibilidade de ricos diálogos interdisciplinares que 
incluem o conhecimento teológico. Uma quarta esboça alguns desafios e aponta conquistas já obtidas. 
A última seção é propositiva e prática, destacando o que já vem sendo feito no dia a dia universitário.
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UMBANDA: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS
Uma análise simbólica 

Brígida Carla Malandrino

Este livro tem como objetivos: apresentar os aspectos psicossociais presentes em trabalhos 
sobre mudança religiosa, em especial a mudança do catolicismo para a umbanda, bem como 
aprofundar o entendimento desses trabalhos com a contribuição da psicologia analítica; aprofundar 
as questões referentes aos aspectos simbólicos e ritualísticos da umbanda e observar a sua 
mutabilidade constante nos centros visitados; apresentar os elementos relevantes da psicologia 
analítica para a análise dos dados colhidos no campo escolhido – o funcionamento da umbanda 
– e aprofundar o entendimento da permanência de certos indivíduos na umbanda mediante a 
análise da simbólica umbandista, sua mutabilidade constante e o processo de individuação.
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