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Catálogo InterSaberes

Editora InterSaberes:  
o conhecimento de quem já nasceu na educação a distância

A InterSaberes reúne neste catálogo toda uma história de produção de conteúdo acadêmico 
da maior qualidade, com autores especializados e renomados. Abrangendo as áreas de 
Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Religião e 
Religiosidade, nossa Editora contém no seu acervo obras que versam sobre assuntos 
amplos como fundamentos da educação, pressupostos da administração e história da 
Igreja no Brasil até livros que tratam de temas especícos e aprofundados, como o 
universo lúdico na educação, etapas de planos de negócios e bioética na perspectiva 
cristã. Constantemente atualizadas, ricas em recursos pedagógicos e 
pautadas em uma linguagem dialógica, que aproxima leitor e conteúdo, nossas 
obras oferecem o que há de mais atual na teoria e na prática dos campos do saber à sua 
disposição. Toda essa busca pela excelência já rendeu à Editora o reconhecimento da mais 
prestigiada distinção do mercado livreiro do Brasil: o Prêmio Jabuti.

Atenta às complexas demandas do mercado educacional, a InterSaberes possibilita 
às IES a possibilidade de customização de nossos conteúdos, seja com 
a montagem de capítulos das nossas obras em módulos, seja com a personalização 
de capas. Além disso, todo o nosso acervo está à distância de um 
clique em nossa loja virtual: www.livrariaintersaberes.com.br.   

Encontre no Catálogo da Editora InterSaberes obras elaboradas por prossionais que 
veem na produção de conteúdo e no processo editorial um ato de respeito ao saber.
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Introdução à teologia bíblica 
do Antigo Testamento
Reginaldo Pereira de Moraes e Mariana Maciel de Moraes

Os textos que compõem esta obra convidam o leitor a conhecer a 
experiência religiosa em diversas comunidades e escolas brasileiras, 
contribuindo para a análise das mais diferentes manifestações da 
fé. Voltado a líderes comunitários e religiosos, educadores e acadê-
micos, este livro é imprescindível para quem deseja compreender a 
pluralidade do campo religioso brasileiro e a diversidade cultural 
de nosso povo.

fé. Voltado a líderes comunitários e religiosos, educadores e acadê-
micos, este livro é imprescindível para quem deseja compreender a 
pluralidade do campo religioso brasileiro e a diversidade cultural 
de nosso povo.
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 Eclesiologia contemporânea: 
construindo igrejas bíblicas
 Josimaber Rezende

A obra pretende aprofundar os conhecimentos do leitor sobre a 
igreja evangélica do século XXI e re� etir sobre as in� uências do 
pensamento moderno e pós-moderno em sua estruturação e atua-
ção. Serão também discutidos nesta obra os diversos tipos de igreja 
e os modelos que mais têm se con gurado na atualidade brasileira, 
dando destaque à igreja missional. Além disso, o livro re� ete sobre 
como criar um ambiente de culto inspirador.

Sumário – Introdução à eclesiologia contemporânea / A igreja evangélica 
do século XXI / A igreja missional / A igreja emergente / A igreja orgânica / 
A igreja evangélica brasileira / As novas con gurações de igreja / 
Os paradigmas da igreja contemporânea / O culto contemporâneo

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2016
14,3 cm × 21 cm / 256 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-048-8
ISBN digital – 978-85-5972-049-5

 Eclesiologia: Igreja e 
perspectivas pastorais
 Cícero Manoel Bezerra

Esta obra apresenta o estudo da eclesiologia e aborda diversos 
aspectos que compõem o que a Igreja verdadeiramente signi ca 
na fé cristã. Assim, aborda temas como a função de reunir  lhos 
de Deus para o culto a Jesus Cristo; as ações transformadoras; 
a autoridade da Igreja e a in� uência desta na comunidade; o minis-
tério pastoral; homens e mulheres que exercem dons espirituais.

Sumário – Igreja é a reunião dos  lhos de Deus para o culto a Jesus Cristo / 
Igreja é uma entidade espiritual que testemunha a respeito de Deus / 
A Igreja é formada pelo corpo de Cristo / A Igreja de Cristo exerce ações 
transformadoras / A Igreja de Cristo exerce autoridade recebida da parte 
de Deus / Etc.

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 154 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-386-1
ISBN digital – 978-85-5972-387-8

 Exegese do Novo Testamento
 Sandro Pereira

Para auxiliar o leitor nos estudos exegéticos do Novo Testamento, esta 
obra inicia suas re� exões discutindo o que é a exegese, quais são seus 
objetivos e como se preparar para realizá-la. Com base nisso, instrui 
sobre os primeiros passos a serem dados nesse contexto, debate 
sobre o texto bíblico original e suas traduções, e discorre sobre as 
análises literária, lexical, linguística-sintática e teológica.

Sumário – Introdução à exegese do Novo Testamento / Primeiros passos / 
O texto grego e sua tradução / A análise literária e os gêneros literários / 
História das tradições e análise lexical / Conteúdo, teologia e atualização

  Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2018 
14,3 cm × 21 cm / 154 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-746-3
ISBN digital – 978-85-5972-747-0

 Gestão de Igrejas: princípios 
bíblicos e administrativos
 Acyr de Gerone Junior

Esta obra demonstra como os conceitos e as teorias que sustentam 
a administração podem contribuir para o gerenciamento de igrejas, 
respeitando sempre os princípios da teologia cristã. Dentre os 
conteúdos aqui discutidos, constam: as diversas formas de gestão 
de igrejas; as relações entre a área de gestão e a Bíblia; a gestão 
jurídica e de recursos; e o planejamento estratégico de igrejas.

Sumário – Gestão de igrejas / Princípios bíblicos de gestão / Gestão 
administrativa e gestão jurídica / Gestão de recursos / Planejamento 
estratégico e qualidade / Ministérios e departamentos eclesiásticos

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 188 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-522-3
ISBN digital – 978-85-5972-523-0
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CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE

 Hebraico instrumental: uma 
introdução ao hebraico bíblico
 Reginaldo Pereira de Moraes

A  m de apresentar ao leitor as bases da língua hebraica, propor-
cionando que este se aproxime dos textos bíblicos na sua forma 
original, esta obra oferece uma introdução à história, ao alfabeto 
e a à estruturação de frases e palavras no hebreu. Assim, mostra 
também como são empregados artigos, conjunções e preposições, 
além de demonstrar o uso de substantivos, adjetivos, numerais, pro-
nomes e verbos.

Sumário – Breve histórico da língua hebraica e suas consoantes / Algumas 
particularidades da língua hebraica / O uso do artigo e dos conectivos em 
hebraico / Substantivos, adjetivos, numerais e pronomes / Os verbos

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017 
14,3 cm × 21 cm / 240 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-550-6
ISBN digital – 978-85-5972-551-3

 História bíblica de Israel: perspectivas 
do Antigo Testamento
 Acyr de Gerone Junior e  Marcos da Silva Batista

A  m de proporcionar um conhecimento aprofundado sobre a história 
de Israel, esta obra se debruça sobre o Antigo Testamento e relaciona 
as informações encontradas nesses relatos com os estudos de teóri-
cos especialistas no tema. Dessa forma, fala sobre a origem do povo 
de Israel, o Êxodo e o período de peregrinação pelo deserto, a con-
quista da Terra Prometida, a divisão do reino e o exílio do povo de Judá.

Sumário – O povo de Deus: origem e êxodo / A religião de Israel / 
A conquista de Canaã e a criação de um reino unido / O reino dividido: 
Israel / O reino dividido: Judá / O exílio babilônico e a restauração da terra

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017 
14,3 cm × 21 cm / 258 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-566-7
ISBN digital – 978-85-5972-567-4

 História da teologia
 Roberto L. Renner

Apesar de tantas mudanças sociais que a humanidade tem experi-
mentado através dos tempos, o pensamento cristão e a prática do 
cristianismo foram preservados com sabedoria, graças aos profun-
dos estudos teológicos desenvolvidos a seu respeito. Conhecer a 
história da teologia nos permite distinguir o pensamento central do 
cristianismo das diversas ideias paralelas que se confundem com 
essa doutrina. Essa ciência nos mostra que só a re� exão e o estudo 
da divindade, de seus atributos e de sua essência nos permitem 
alcançar uma prática teológica equilibrada.

Sumário – Teologia: aspectos importantes / O pensamento teológico nos 
primeiros séculos do cristianismo / O pensamento teológico 
e a organização da igreja / O pensamento teológico de Agostinho / 
O pensamento teológico na Idade Média / Etc.

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2015 
14,3 cm × 21 cm / 206 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0364-1
ISBN digital – 978-85-443-0365-8

 História das Assembleias de Deus: o 
grande movimento pentecostal do Brasil
 Douglas Roberto de Almeida Baptista

A obra apresenta a história deste que é o maior movimento pen-
tecostal brasileiro, com 22 milhões de  éis e igrejas em mais de 
5.500 municípios, e demonstra como os processos de implantação 
e estruturação dessa denominação no Brasil culminaram num cres-
cimento tão vertiginoso.

Sumário – História do movimento pentecostal / O pentecostalismo norte-
americano / Pioneiros no Brasil / Nascedouro das Assembleias 
de Deus / Implantação das Assembleias de Deus / Institucionalização da 
Igreja / O cialização da denominação / Teologia das Assembleias de Deus

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 284 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-218-5
ISBN digital – 978-85-5972-219-2
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 História e teologia da Igreja do 
Evangelho Quadrangular
 Josadak Lima e  Cícero Manoel Bezerra

Para compreender um pouco mais da dinâmica atual da Igreja 
Quadrangular no Brasil, é preciso conhecer sua história e seus 
fundamentos. Para isso, esta obra conta como essa denominação 
surgiu e veio a se estabelecer no nosso país. Além disso, discorre 
sobre seus símbolos, emblemas e lema, esclarecendo o que o termo 
quadrangular signi ca no contexto bíblico e quais são os seus 
fundamentos doutrinários.

Sumário – O nascimento de uma igreja / Fundamentos da Igreja do Evangelho 
Quadrangular / Primeira doutrina fundamental da Igreja do Evangelho 
Quadrangular / Segunda doutrina fundamental da Igreja do Evangelho 
Quadrangular / Terceira doutrina fundamental da Igreja do Evangelho 
Quadrangular / Etc.

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 168 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-394-6
ISBN digital – 978-85-5972-395-3

 Introdução à liturgia católica
 Daniel C. Scherer

Os estudos que compõem esta obra partem da compreensão do 
vocábulo liturgia, buscando explicar ao leitor seu sentido etimo-
lógico e histórico para então desenvolver os conceitos acerca de 
seu sentido espiritual e teológico. Com isso, são abordados con-
teúdos referentes à tradição da Igreja Católica e à constituição de 
símbolos litúrgicos, bem como são realizadas re� exões acerca da 
espiritualidade e a pastoral litúrgicas.

Sumário – Introdução geral / Elementos históricos da liturgia / A estrutura 
simbólico-ritual da celebração litúrgica / A celebração litúrgica / Liturgia 
e espiritualidade

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2016
14,3 cm × 21 cm / 240 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-042-6
ISBN digital – 978-85-5972-043-3

 Introdução à teologia bíblica 
do Antigo Testamento
 Reginaldo Pereira de Moraes e Mariana Maciel de Moraes

Os estudos realizados nesta obra aproximam o leitor da teologia 
cristã, dando-lhe base para compreender o Antigo Testamento e 
conhecer melhor a vida dos hebreus nesse período. Para isso, fala 
sobre como as diversas escolas teológicas se relacionam com o 
texto Sagrado, conta a história de Israel e discorre sobre a reve-
lação divina, os atributos do Ser divino, a natureza do homem e o 
processo de salvação.

Sumário – O ensino religioso: um processo para a formação do cidadão e 
a sua relação com o espaço escolar / História das religiões / Da ontologia 
do sagrado de Rudolf Otto ao sagrado como forma simbólica / Etc.

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2018 
14,3 cm × 21 cm / 132 p.
ISBN impresso – 978-85-8212-776-0
ISBN digital – 978-85-8212-777-7

 Introdução à teologia dos sacramentos
 Luís Fernando Lopes e  Ellton Luis Sbardella

Esta obra, apresenta a estrutura sacramental da fé. Assim, 
apresenta o conceito, os fundamentos bíblicos e a abordagem 
histórico-dogmática da teologia dos sacramentos, desenvolvendo 
sobre os sacramentos de iniciação, como o batismo, a con rmação, 
e a Eucaristia; os de cura, como a penitência e a unção dos enfer-
mos; e de serviço, como a ordem e o matrimônio.

Sumário – Teologia dos sacramentos / Economia sacramental / 
Sacramentos da iniciação cristã / Sacramentos da cura / Sacramentos do 
serviço da comunhão: ordem e matrimônio / Outras celebrações litúrgicas

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 264 p.
ISBN impresso –978-85-5972-312-0
ISBN digital – 978-85-5972-313-7
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CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE

 Liderança cristã: a prática do pastorado
 Cícero Manoel Bezerra

Ser pastor é ser um representante de Jesus na Terra, é exemplo, 
trazendo esperança e motivação aos  éis. Cabe também a ele 
pregar a palavra do Senhor e contribuir para que o ministério seja 
construído de acordo com os mandamentos de Cristo. Ao se tornar 
pastor, o indivíduo recebe muita responsabilidade e, para honrar 
com seu compromisso, deve ser exemplar tanto em seu discurso 
quanto em seu comportamento. É preciso não se envaidecer, ter 
ética e bondade. Exercer a liderança cristã é não só uma grande 
exigência, mas também uma graça concedida por Deus.

Sumário – O contexto religioso da América Latina / A volta ao sagrado 
como processo libertador / Em busca de uma pastoral efetiva e 
contextualizada / Re� exão contemporânea a respeito da práxis cristã 
relacionada ao serviço pastoral / Uma pastoral que faça a diferença / 
Perigos a serem evitados

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2016 
14,3 cm × 21 cm / 156 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-032-7
ISBN digital – 978-85-5972-033-4

 Missão integral da Igreja
Cícero Manoel Bezerra

Com o foco em ensinar sobre a missão integral da Igreja, esta obra 
trata sobre como o Ministério de Jesus deve ser seguido como mo-
delo para a missão integral e discute o papel da Igreja em relação à 
situação de pobreza e educação precária vivida por grande parte da 
população. Assim, é discutido aqui como o Evangelho é fundamental 
para que possamos nos unir e buscar a superação de males sociais.

Sumário – Missão integral da Igreja e suas perspectivas / 
Jesus, nosso referencial de missão integral / Pobreza em 
perspectiva / Tarefas e modelos pastorais / Educação teológica na 
perspectiva da missão integral / Pós-modernidade em perspectiva

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 164 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-164-5
ISBN digital – 978-85-5972-165-2

 O cristianismo no Brasil: dos navegadores 
portugueses aos navegadores digitais
 Nilton Maurício Martins Torquato

Esta obra investiga os fatores que contribuíram para a atual compo-
sição da igreja brasileira, analisando desde a chegada dos católicos 
romanos e protestantes à América Latina, até a organização da 
igreja no cenário da pós-modernidade. Com isso, discute a relação 
dos movimentos religiosos no Brasil com os diversos períodos que 
marcaram a nossa história, como a República Velha, a Era Vargas 
e a Guerra Fria.

Sumário – A Igreja Católica Romana nos períodos colonial e monárquico 
brasileiros / A Igreja Protestante nos períodos colonial e monárquico 
brasileiros / A República Velha / A Era Vargas / Igreja e política na Guerra 
Fria / A Igreja em um mundo em transformação 

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 184 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-466-0
ISBN digital – 978-85-5972-467-7

 O Reino e a igreja: ministério 
urbano bíblico e equilibrado
 Josimaber Rezende

Assim como a sociedade se transforma, a Igreja, para cumprir com 
seu papel de agente do Reino na Terra, precisa também se adaptar. 
Dessa forma, esta obra tem como objetivo ajudar o leitor com-
preender os conceitos de igreja e de Reino de Deus, a re� etir sobre 
o papel da Igreja como promotora de reconciliação e de mudanças 
e a entender melhor as relações que ligam essa instituição com os 
diversos setores da sociedade.

Sumário – Conceito de igreja e de Reino de Deus / A relação entre a igreja 
e o Reino de Deus / A igreja como promotora de reconciliação / A igreja como 
promotora de mudança / A relação entre a igreja, o Reino e a sociedade

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 174 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-406-6
ISBN digital – 978-85-5972-407-3
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 Panorama teológico do Novo Testamento
 Gelci André Colli

Ao desenvolver a respeito da vida de Jesus Cristo e de sua doutrina, 
esta obra possibilita ao leitor conhecer os principais tópicos teo-
lógicos que formam o Novo Testamento e, assim, compreender as 
bases do ministério de Cristo. Dessa forma, dentre os conteúdos 
que você verá aqui, estão: a cristologia; a soteriologia; a pneuma-
tologia; a escatologia; a eclesiologia; a teologia antropológica e 
a vida cristã.

Sumário – Cristologia / Cristo nos Evangelhos / Soteriologia / A salvação 
nos Evangelhos / Pneumatologia / O Espírito Santo / Escatologia / O  m 
do mundo no Novo Testamento / Eclesiologia / Designações da Igreja 
de Cristo / A Igreja primitiva / Teologia antropológica e vida cristã / 
Antropologia do Novo Testamento / Vida cristã

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 220 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-480-6
ISBN digital – 978-85-5972-481-3

 Pastoral urbana
 Cícero Manoel Bezerra

Para que o leitor entenda como o ministério cristão pode trabalhar 
para a evangelização urbana, promovendo uma ação social verda-
deiramente transformadora, esta obra discute desde as relações 
urbanas na região palestina na época de Cristo até a contempo-
raneidade brasileira. Assim, promove uma ampla re� exão sobre 
temas como a pobreza e os princípios cristãos que guiam a prática 
pastoral nas cidades.

Sumário – Cidades: sua história e desenvolvimento / A situação da 
Palestina nos dias de Jesus / O ministério do apóstolo Paulo / Ação 
pastoral com os pobres na cidade / A espiritualidade na cidade e os 
fundamentos para um ministério pastoral

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 194 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-378-6
ISBN digital – 978-85-5972-379-3

 Sociologia da religião: introdução, 
história, perspectivas e 
desa� os contemporâneos
 Acyr de Gerone Junior

Este estudo busca compreender a relação da religião com temas 
contemporâneos como capitalismo, globalização, pluralismo e 
laicidade. Para isso, toma como base a sociologia da religião e 
traz argumentos de Durkheim, Marx, Weber, Berger, Bourdieu, 
Hervieu-Léger e Desroche. Sobre os estudos desenvolvidos no 
Brasil, apresenta autores como Cândido Procópio Ferreira, Carlos 
Rodrigues Brandão e Roger Bastide.

Sumário – Introdução à sociologia / O início de uma sociologia da religião: as 
teorias sociológicas sobre o fenômeno religioso / Os clássicos da sociologia da 
religião / Teoria e análise na sociologia da religião contemporânea / Etc.

Série Conhecimentos em Teologia
  1ª edição, 2017
14 × 21 cm / 210 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-444-8
ISBN digital – 978-85-5972-445-5

 Teologia bíblica pastoral 
na pós-modernidade
 Albert Friesen

Com tantas e rápidas mudanças acontecendo nos campos 
social, cultural e religioso, refletir sobre a hermenêutica 
bíblica e pastoral ganhou dimensões amplas e variadas. No 
período em que vivemos, os alicerces  losó cos e ideológicos 
precisam ser discutidos, avaliados e revisados. Estudar a teo-
logia pastoral hoje implica, portanto, considerar múltiplos 
aspectos referentes à formação da modernidade, aos pilares 
do pós-modernismo, aos desa os que a Igreja vem enfrentando, 
ao misticismo, à formação de valores, à Bíblia, à família, entre 
tantos outros.

Sumário – A formação da modernidade / O controvertido desenvolvimento 
da pós-modernidade / Etc.

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2016 
14,3 cm × 21 cm / 256 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0372-6
ISBN digital – 978-85-443-0373-3
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CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE

 Teologia da educação
 Mariana Maciel de Moraes

Destinada àqueles que desejam desenvolver o dom do ensino por 
meio das lições divinas, esta obra trata do papel da aprendizagem 
no desenvolvimento espiritual de uma comunidade. A autora aponta 
as orientações bíblicas para a educação e demonstra como essa 
relação foi estabelecida ao longo da história. Entre os assuntos 
discorridos, estão o estudo bíblico como ferramenta educacional, 
as di culdades dos adolescentes em face da multiplicidade da 
espiritualidade e da in� uência da fé nas sociedades humanas.

Sumário – Considerações iniciais sobre a educação cristã / Agentes 
da educação / Princípios metodológicos / A Bíblia e a educação / 
Desenvolvimento histórico da educação cristã / Linhas de interpretação 
bíblica / Considerações sobre o ensino religioso / Explicações para 
a presença da espiritualidade

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2015 
14,3 cm × 21 cm / 182 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0326-9
ISBN digital – 978-85-443-0327-6

 Teologia da reforma
 Angela Natel

Esta obra estuda o contexto histórico e político de desenvolvi-
mento da teologia cristã e apresenta os principais processos que 
deram suporte à Reforma Protestante e também a seus pilares 
(Sola Scriptura, Solo Christo, Sola Gratia, Sola Fide e Soli Deo Gloria). 
Com base nisso, apresenta-se aqui uma perspectiva desa adora 
para a eclesiologia contemporânea e uma séria re� exão sobre as 
práticas da fé no Brasil.

Sumário – Contexto histórico: uma história que começou bem antes / 
Os três processos da Reforma Protestante / Perspetiva Teológica 
da Reforma / Mais que uma reforma: um novo nascimento

  Série Conhecimentos em Teologia 
1ª edição, 2016 
14,3 cm × 21 cm / 200 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-052-5
ISBN digital – 978-85-5972-053-2

 Teologia das cidades
 Acyr de Gerone Junior

A crescente urbanização e os desa os sociais que emergem desse 
processo entram, muitas vezes, em con� ito com a ação da Igreja 
nas cidades. Levando em conta essa questão, a presente obra 
pretende capacitar o leitor a interagir com a cidade e a desen-
volver uma pastoral contextualizada e urbana. Dessa maneira, 
o caminho a ser trilhado pelo leitor perpassa uma análise histórica, 
sociológica, teológica e bíblica sobre a urbanização e as questões 
relacionadas a ela.

Sumário – Sobre a cidade: conceitos e fundamentos essenciais / 
Pressupostos para entender a cidade I: a vida na pós-modernidade / 
Pressupostos para entender a cidade II: as questões sociais / As cidades 
na Bíblia: perspectivas no Antigo e no Novo Testamento / Etc.

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2015 
14,3 cm × 21 cm / 194 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0328-3
ISBN digital – 978-85-443-0329-0

 Teologia dos dons espirituais: 
uma perspectiva pentecostal
 Josadak Lima e  Cícero Manoel Bezerra

Esta obra realiza uma introdução ao estudo dos dons espirituais, 
ao explorar a ocorrência desse tema no Antigo e Novo Testamento e 
discutir sobre o signi cado de termos como dom espiritual, talento 
natural, vocação, missão e chamado divino. Dessa forma, o leitor 
poderá re� etir sobre alguns sinais da presença de dons e conhecer 
alguns passos práticos que você pode dar para descobrir seus dons.

Sumário – Introdução ao estudo dos dons espirituais / A pessoa do 
Espírito Santo e a prática dos dons espirituais / Dons, vocação e missão / 
Serviços que nascem dos dons espirituais

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 172 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-238-3
ISBN digital – 978-85-5972-239-0

Sé
rie

 C
on

he
ci

m
en

to
s 

em
 T

eo
lo

gi
a

13

CATALOGO_INTERSABERES_TEOLOGIA.indd   13 01/04/2019   17:12:57



CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE
TE

O
LO

GI
A 

IN
TE

RC
O

NF
ES

SI
O

NA
L

 Teologia moral: ética cristã
 Albert Friesen

A problemática da moral faz parte da vida cotidiana desde o nas-
cimento. O primeiro conceito moral com o qual uma pessoa tem 
contato, ainda na infância, advém do uso da palavra não. Ao ter de 
lidar com a negação, a criança passa a formular conceitos e padrões 
de conduta que podem ou não ser praticados no dia a dia. Esta obra 
apresenta os diferentes modelos de re� exão da moral e examina os 
aspectos fortes e frágeis de cada um deles. Com este livro, o leitor 
pode pensar melhor a respeito de qual desses modelos escolher 
em face das questões éticas que surgirem em sua vida pessoal.

Sumário – Conceituação de moral e ética / Antinomismo / Situacionismo / 
Generalismo / Absolutismo ético / Sistemas de moral e teologia moral

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2015 
14,3 cm × 21 cm / 170 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0334-4
ISBN digital – 978-85-443-0335-1

 Teologia pentecostal
 Adriano Lima

No decorrer do século XX, o movimento pentecostal ganhou gran-
des proporções em todo o mundo. Embora seja relativamente 
recente, o estudo da teologia pentecostal tornou-se essencial 
para a compreensão da sociedade contemporânea. Quais foram 
as origens do pentecostalismo? Quais são os fundamentos e as 
principais in� uências desse movimento, dentro e fora do Brasil? 
Quais os principais desa os que ele enfrenta? As respostas para 
essas perguntas trazem muito mais do que informações e dados 
pontuais, pois são as bases para se pensar uma teologia que con-
sidere novos paradigmas.

Sumário – Origens do movimento pentecostal / O movimento pentecostal 
nos Estados Unidos e na Suécia / O movimento pentecostal no Brasil / 
Teologia pentecostal / Desa os atuais para a teologia pentecostal

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2016 
14,3 cm × 21 cm / 218 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0360-3
ISBN digital – 978-85-443-0361-0

 Teologia sistemática: estudos iniciais
 Jaziel Guerreiro Martins

Esta obra é uma introdução ao estudo da teologia sistemática – 
área que se preocupa em explanar sobre os conteúdos da fé cristã 
de forma racional, lógica e coerente – por meio da apresentação 
de suas particularidades dentro do saber teológico. Ao longo de 
seis capítulos, o autor aprofunda as diferenças entre a teologia 
sistemática e as outras doutrinas cristãs, a essência e os atributos 
divinos e a origem e queda do ser humano, entre outros assuntos.

Sumário – Introdução à teologia sistemática / A revelação 
da divindade / O estudo sobre Deus / Os atributos da divindade / 
A Criação e a providência de Deus / O ser humano e a sua queda

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2015 
14,3 cm × 21 cm / 102 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0332-0
ISBN digital – 978-85-443-0333-7

 Teologia social
 Lucineyde Amaral Picelli Pezzini

Estruturada em sete capítulos, esta obra discute as possibi-
lidades de servir ao Reino de Deus, fundamentadas pela Bíblia. 
Considerando-se isso, são apresentados conceitos acerca dos 
serviços e da diaconia, bem como exemplos práticos de projetos 
de ação social. O objetivo é desa ar o leitor a quebrar barreiras 
internas e externas para atender àqueles que vivem em situação 
de vulnerabilidade pessoal e social.

Sumário – Projetos de ação social / Diaconia e ação social / Diaconia: 
pressupostos bíblico-teológicos, históricos e práticos / A importância 
do trabalho de desenvolvimento comunitário / Metodologia para 
a elaboração de projetos comunitários / Capelania: algumas 
possibilidades / Implantação de espaços de atendimento 
a dependentes químicos

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2016 
14,3 cm × 21 cm / 136 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0330-6
ISBN digital – 978-85-443-0331-3
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 A relação entre ciência e religião
 Jaziel Guerreiro Martins

A  m de o leitor compreender a complexa relação entre ciência 
e religião, esta obra apresenta as ideias de pensadores como 
Anselmo de Aosta, Pedro Abelardo, Tomás de Aquino, Nicolau 
Copérnico, Andreas Vesalius, Galileu Galilei, Johannes Kepler e 
Isaac Newton. Assim, discutiremos aqui  loso as que in� uenciaram 
a ciência moderna e daremos foco ao debate entre o criacionismo 
e o evolucionismo.

Sumário – A teologia como ciência na visão dos escolásticos / 
Tomás de Aquino / As origens da ciência moderna / A Revolução 
Cientí ca / Antecedentes da Revolução Cientí ca / Nicolau Copérnico / 
Galileu Galilei / Johannes Kepler / Isaac Newton / Filoso as e ideias que 
in� uenciaram a ciência moderna / Embates entre ciência e religião / 
O debate entre o criacionismo e o evolucionismo / Teologia e ciência: 
diálogos e perspectivas

Série Conhecimentos em Teologia
1ª edição, 2017
14,3 cm × 21 cm / 134 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-168-3
ISBN digital – 978-85-5972-169-0

 Apontamentos sobre a história das igrejas 
cristãs e os livros proféticos da Bíblia
 Editora InterSaberes (Org.)

O conhecimento dos fatos que marcaram a sobrevivência da igreja 
cristã é de suma importância para quem deseja compreender melhor 
a sua fundação e a con guração do seu arcabouço teológico e ecle-
siológico. Com o objetivo de fornecer ao leitor uma visão panorâmica 
sobre a história da igreja e do entrosamento desta com a história do 
mundo, a presente obra evidencia, de forma abreviada, os principais 
eventos da caminhada da igreja cristã até a Reforma Protestante. 
Nesse sentido, são retratados os séculos de perseguição que ela so-
freu, bem como a trajetória dos mártires que demonstraram a própria 
fé entregando suas vidas a Deus.

Sumário – História da Igreja: de Cristo até a Contrarreforma / Etc.

  1ª edição, 2015 
14,3 cm × 21 cm / 306 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0291-0
ISBN digital – 978-85-443-0292-7

Fundamentos sobre a 
comunicação religiosa
Editora InterSaberes (Org.)

Aqui o orador conhecerá elementos, regras e fundamentos da língua 
portuguesa, nossa principal ferramenta na transmissão da Palavra 
de Deus. Além disso, estudará os principais elementos e aspectos 
da comunicação e da linguagem, sendo também apresentado à 
homilética e à hermenêutica,  loso as que promovem re� exões 
essenciais para todos que se dedicam à pregação e à evangelização.

Sumário – Língua portuguesa / Oratória / Homilética / Hermenêutica / 
Evangelização

  1ª edição, 2016 
14,3 cm × 21 cm / 302 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-062-4
ISBN digital – 978-85-5972-063-1

 Fundamentos teológicos educacionais
Editora InterSaberes (Org.)

Considerando a importância de conhecer os aspectos legais que 
regulam a prática religiosa, esta obra relaciona o direito com a 
teologia. Nesse sentido, são abordados temas como o Pentateuco, 
a legislação de Moisés e os direitos humanos.

Sumário – Direitos humanos e religião / O Pentateuco / Sociologia da 
educação / Introdução à pedagogia de Jesus / Metodologia da pesquisa 
cientí ca / Introdução à  loso a

1ª edição, 2015 
14,3 cm × 21 cm / 330 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0138-8
ISBN digital – 978-85-443-0139-5
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 História das religiões, Apocalipse 
e história de Israel
 Editora InterSaberes (Org.)

Nas páginas deste livro, é apresentado como o cristianismo 
se diferencia de outras religiões, bem como o Livro de Daniel, 
obra fundamental para a compreensão do último livro da Bíblia, 
o Apocalipse. Além disso, é apresentada a história de Israel.

Sumário – Introdução às religiões comparadas / O Livro de Daniel / 
Escatologia no livro do Apocalipse / A história de Israel

1ª edição, 2016
14,3 cm × 21 cm / 184 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-230-7
ISBN digital – 978-85-5972-231-4

 Interpretação bíblica
Editora InterSaberes (Org.)

Esta obra oferece um panorama sobre a teologia cristã. Para isso, 
são discutidos temas como a exegese – uma ciência que auxilia 
na compreensão da Bíblia –, a arqueologia e a geogra a bíblica. 
Além disso, há noções de hebraico e grego instrumental, línguas 
que foram utilizadas na escrita do Antigo e do Novo Testamento, 
respectivamente. Trata-se de uma leitura rica em termos de conhe-
cimento, ideal para aqueles que desejam ampliar seu entendimento 
sobre a Bíblia e a teologia.

Sumário – Exegese bíblica / Hebraico instrumental / Grego instrumental / 
Arqueologia

1ª edição, 2015 
14,3 cm × 21 cm / 236 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0170-8
ISBN digital – 978-85-443-0171-5

 Práticas pastorais
Editora InterSaberes (Org.)

O que é a psicologia pastoral? Quais são os princípios do aconse-
lhamento pastoral? Quais são os aspectos práticos que circundam 
gestão ministerial? O que essa palavra signi ca no contexto cristão? 
Como é estruturada a Bíblia, em que língua foi originariamente es-
crita, como aconteceram suas tantas traduções? Como discutir a 
ética e a ética cristã? O que é preciso re� etir a respeito dos Dez 
Mandamentos? Como o aborto, a sexualidade e a eutanásia estão 
sendo discutidos pela Igreja? Nesta obra, essas e tantas outras 
questões serão aqui profundamente discutidas.

Sumário – Psicologia pastoral / Administração eclesiástica / Missiologia / 
Bibliologia /  Ética cristã

  1ª edição, 2015 
14,3 cm × 21 cm / 254 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0346-7
ISBN digital – 978-85-443-0347-4

 Teologia sistemática
Editora InterSaberes (Org.)

Esta obra oferece um panorama sobre a teologia cristã. Para isso, 
são discutidos temas como a doutrina da salvação, a Trindade e 
suas características e os atributos morais. Trata-se de uma leitura 
rica em termos de conhecimento, ideal para aqueles que desejam 
ampliar seu entendimento sobre a Bíblia e a teologia.

Sumário – Soteriologia: doutrina da salvação / Cristologia: doutrina 
de Jesus / Doutrina de Deus I / Doutrina de Deus II: a Trindade / Etc.

1ª edição, 2014 
14,3 cm × 21 cm / 428 p.
ISBN impresso – 978-85-443-0040-4
ISBN digital – 978-85-443-0039-8

O Contentus é um pacote de conteúdo totalmente flexível, 
que se adapta à sua necessidade.
São diversas disciplinas disponíveis que podem ser montadas da forma como 
preferir, para complementar e compor toda a grade de conteúdo dos seus cursos.

GERE RESULTADOS EFETIVOS
NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM,

CRIANDO UMA EXPERIÊNCIA INCRÍVEL
PARA SEUS ALUNOS

UMA SOLUÇÃO SIMPLES, FÁCIL E PRONTA

Visite nosso site para conhecer toda a solução. 

CONTENTUSDIGITAL.COM.BR
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Fundamentando pedagogicamente 
o Ensino Religioso
 Edile Fracaro Rodrigues e  Sérgio Junqueira

Neste livro, os autores defendem a importância da inclusão do Ensino 
Religioso no currículo das escolas brasileiras. Para isso, discutem a 
fé que consta de forma signi cativa na sociedade e analisam como a 
religiosidade deve ser apresentada didaticamente em sala de aula, a 
 m de formar cidadãos receptivos ao diálogo e à tolerância.

Religioso no currículo das escolas brasileiras. Para isso, discutem a 
fé que consta de forma signi cativa na sociedade e analisam como a 
religiosidade deve ser apresentada didaticamente em sala de aula, a 
 m de formar cidadãos receptivos ao diálogo e à tolerância.

CATALOGO_INTERSABERES_TEOLOGIA.indd   18 01/04/2019   17:13:22



Sh
ut

te
rs

to
ck

/B
us

hk
o 

O
le

ks
an

dr

19
EN

S
IN

O
 R

EL
IG

IO
S

O

CATALOGO_INTERSABERES_TEOLOGIA.indd   19 01/04/2019   17:13:24



CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE
EN

SI
NO

 R
EL

IG
IO

SO
 

 Cultura e diversidade
 Rosa Lydia Teixeira Corrêa

A autora defende a inclusão do Ensino Religioso no currículo escolar 
das escolas brasileiras. Para tanto, esboça a grande variedade de 
tradições, crenças e ritos presentes em nosso país, propondo novas 
formas de encarar a disciplina e de estimular pesquisas sobre a 
cultura nacional e as suas mais diferentes manifestações.

Sumário – Sobre cultura / Cultura brasileira / Etnias e cultura no Brasil / 
Aspectos da diversidade cultural no Brasil / Cultura e educação / 
Cultura e religiosidade

Série Ensino Religioso
1ª edição, 2012 
14,3 cm × 21 cm / 188 p.
ISBN impresso – 978-85-8212-187-0
ISBN digital – 978-85-8212-186-3

 Cultura religiosa: caminhos para a 
construção do conhecimento
 Luiz Alberto Sousa Alves

As diversas religiões, símbolos, rituais e doutrinas. Estes são al-
guns dos aspectos presentes na vida do ser humano desde os 
tempos mais remotos. Nestas páginas a obra promove uma análise 
inteligente e atual das manifestações religiosas na história da 
humanidade. Com linguagem pluralista e didática, apresenta uma 
abordagem que serve de subsídio para o diálogo e a realização de 
debates construtivos na sala de aula.

Sumário – O fenômeno religioso / Textos sagrados / Doutrina religiosa / 
Os ritos nas tradições religiosas / Etc.

Série Ensino Religioso
1ª edição, 2012 
14,3 cm × 21 cm / 224 p.
ISBN impresso – 978-85-8212-185-6
ISBN digital – 978-85-8212-184-9

 Ensino religioso: fundamentos 
epistemológicos
 Ednilson Turozi de Oliveira

Este livro apresenta uma variedade de de nições que gravitam 
ao redor da palavra religião. Sua leitura fornece subsídios para 
a análise do papel das tradições religiosas na estruturação e na 
manutenção das diferentes culturas, bem como nas manifestações 
socioculturais. O intuito é promover a pluralidade, o diálogo e o 
respeito mútuo, posicionando-se absolutamente contra a adoção 
de práticas proselitistas.

Sumário – Fenomenologia da religião / Fenômeno religioso é diferente 
de fenômeno cientí co / O que é religião? / O núcleo da experiência 
religiosa / Ética e ensino religioso / Estabelecendo ligações entre 
os saberes

Série Ensino Religioso
1ª edição, 2012 
14,3 cm × 21 cm / 140 p.
ISBN impresso – 978-85-8212-339-3
ISBN digital – 978-85-8212-340-9

 Ensino Religioso: perspectivas 
para os anos � nais do ensino 
fundamental e para o ensino médio
 Emerli Schlögl

Esta obra se volta para as inquietações e con� itos próprios do 
 m da infância e meados da juventude. Com clareza e linguagem 
didática, esta publicação traz subsídios tanto para o professor de 
Ensino Religioso, mas qualquer educador que se sente desa ado 
ao trabalhar com adolescentes e jovens. Também serve de base 
metodológica para o desenvolvimento de planos de aula mais 
criativos, contextualizados e e cazes. 

Sumário – Metodologia para o ensino fundamental – anos  nais − e para o 
ensino médio / Etc.

Série Ensino Religioso
1ª edição, 2012 
14,3 cm × 21 cm / 216 p.
ISBN impresso – 978-85-8212-315-7
ISBN digital – 978-85-8212-316-4
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 Ensino Religioso: uma perspectiva 
para a educação infantil e os anos 
iniciais do ensino fundamental
 Silvana Fortaleza dos Santos

Leitura indispensável para quem deseja discutir a identidade pe-
dagógica e a epistemologia do Ensino Religioso no Brasil, este livro 
traz uma retrospectiva histórica da presença da disciplina no país, 
servindo de impulso à formação de professores e ao trabalho com 
valores na escola de hoje. É uma obra atual, re� exiva, que traz 
novas perspectivas de atuação em séries de educação infantil e 
de ensino fundamental.

Sumário – Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental / Etc.

Série Ensino Religioso
1ª edição, 2012 
14,3 cm × 21 cm / 112 p.
ISBN impresso – 978-85-8212-341-6
ISBN digital – 978-85-8212-342-3

 Espaço sagrado: estudos 
em geogra� a da religião
 Sylvio Fausto Gil Filho

Resultado de mais de dez anos de pesquisas na área, esta obra 
proporciona ao leitor uma visão abrangente da in� uência que a 
fé exerce na relação do ser humano com o mundo em que vive. O 
conteúdo é exposto por meio de uma linguagem acessível, com 
análises acompanhadas por tabelas e ilustrações que enriquecem 
o aprendizado.

Sumário – Bases conceituais / Limites do campo religioso / O espaço 
sagrado e suas espacialidades / Formação da identidade religiosa e 
do discurso religioso / Espaço de representação e territorialidade do 
sagrado / Estruturas das territorialidades religiosas: cristianismo católico, 
islã shi’i e fé bahá’í.

Série Ensino Religioso
1ª edição, 2012 
14,3 cm × 21 cm / 166 p.
ISBN impresso – 978-85-8212-343-0
ISBN digital – 978-85-8212-344-7

 Fundamentando pedagogicamente 
o Ensino Religioso
 Edile Fracaro Rodrigues e  Sérgio Junqueira

Neste livro, os autores defendem a importância da inclusão do 
Ensino Religioso no currículo das escolas brasileiras. Para isso, 
discutem a fé que consta de forma signi cativa na sociedade e 
analisam como a religiosidade deve ser apresentada didaticamente 
em sala de aula, a  m de formar cidadãos receptivos ao diálogo 
e à tolerância.

Sumário – Ensino religioso na construção de uma identidade pedagógica / 
O ser humano, um ser questionador / O ser humano, um ser sociocultural / 
O ser humano, um ser investigador / Desenvolvimento da experiência 
religiosa / Conhecimento religioso: resultado de um processo

Série Ensino Religioso
1ª edição, 2013 
14,3 cm × 21 cm / 176 p.
ISBN impresso – 978-85-8212-311-9
ISBN digital – 978-85-8212-312-6

 História, legislação e fundamentos 
do Ensino Religioso
 Sérgio Junqueira

A obra resgata as origens históricas da disciplina no Brasil, en-
focando sua evolução desde os tempos de nossa colonização 

“catequética”. Ao ler estas páginas, o leitor perceberá que o 
desenvolvimento desses saberes nas escolas é re� exo do amadu-
recimento da sociedade brasileira. Para tanto, o autor demonstra 
que manter o Ensino Religioso em nossas salas de aula é uma forma 
de difundir o diálogo e de possibilitar a compreensão das diversas 
culturas presentes no país.

Sumário – Da aula de religião ao ensino religioso / Etc.

Série Ensino Religioso
1ª edição, 2012 
14,3 cm × 21 cm / 190 p.
ISBN impresso – 978-85-8212-253-2
ISBN digital – 978-85-8212-252-5
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 O sagrado: fundamentos e 
conteúdo do ensino religioso
 Sérgio Junqueira (Org.)

Os textos que compõem esta obra convidam o leitor a conhecer a 
experiência religiosa em diversas comunidades e escolas brasilei-
ras, contribuindo para a análise das mais diferentes manifestações 
da fé. Voltado a líderes comunitários e religiosos, educadores e 
acadêmicos, este livro é imprescindível para quem deseja com-
preender a pluralidade do campo religioso brasileiro e a diversidade 
cultural de nosso povo.

Sumário – O ensino religioso: um processo para a formação do cidadão e 
a sua relação com o espaço escolar / História das religiões / Da ontologia 
do sagrado de Rudolf Otto ao sagrado como forma simbólica / Etc.

Série Ensino Religioso
1ª edição, 2012 
14,3 cm × 21 cm / 168 p.
ISBN impresso – 978-85-8212-656-1
ISBN digital – 978-85-8212-657-8
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Entre em contato agora mesmo e saiba como adquirir suas obras personalizadas:
WWW.INTERSABERES.COM

Ofereça aos seus alunos livros físicos e digitais 
de qualidade com a marca da sua instituição

O que oferecemos para deixar os livros
com a cara da sua instituição:

APLICAÇÃO DA MARCA DA SUA INTITUIÇÃO

PERSONALIZAÇÃO DA CAPA

CUSTOMIZAÇÃO DE CONTEÚDO

LIVROS COM A CARA
DA SUA INSTITUIÇÃO

Quem ganha é a sua IES:

Conteúdo acadêmico 
comprovadamente aprovado 
pelas melhores IES (Nota 5 no MEC)

Torne a sua marca mais conhecida e 
reforce a percepção de qualidade 
junto aos seus alunos

Sua marca à frente do melhor conteúdo 
acadêmico do mercado

Tenha em suas mãos obras produzidas 
por profissionais qualificados, com expertise 
editorial e conhecimento acadêmico

22

CATALOGO_INTERSABERES_TEOLOGIA.indd   22 01/04/2019   17:13:31



Entre em contato agora mesmo e saiba como adquirir suas obras personalizadas:
WWW.INTERSABERES.COM

Ofereça aos seus alunos livros físicos e digitais 
de qualidade com a marca da sua instituição

O que oferecemos para deixar os livros
com a cara da sua instituição:

APLICAÇÃO DA MARCA DA SUA INTITUIÇÃO

PERSONALIZAÇÃO DA CAPA

CUSTOMIZAÇÃO DE CONTEÚDO

LIVROS COM A CARA
DA SUA INSTITUIÇÃO

Quem ganha é a sua IES:

Conteúdo acadêmico 
comprovadamente aprovado 
pelas melhores IES (Nota 5 no MEC)

Torne a sua marca mais conhecida e 
reforce a percepção de qualidade 
junto aos seus alunos

Sua marca à frente do melhor conteúdo 
acadêmico do mercado

Tenha em suas mãos obras produzidas 
por profissionais qualificados, com expertise 
editorial e conhecimento acadêmico

CATALOGO_INTERSABERES_TEOLOGIA.indd   23 01/04/2019   17:13:32



Catequese na nova evangelização: 
temas de catequética fundamental
 Roberto Nentwig

Os textos que compõem esta obra convidam o leitor a conhecer a 
experiência religiosa em diversas comunidades e escolas brasileiras, 
contribuindo para a análise das mais diferentes manifestações da 
fé. Voltado a líderes comunitários e religiosos, educadores e acadê-
micos, este livro é imprescindível para quem deseja compreender a 
pluralidade do campo religioso brasileiro e a diversidade cultural 
de nosso povo.

contribuindo para a análise das mais diferentes manifestações da 
fé. Voltado a líderes comunitários e religiosos, educadores e acadê-
micos, este livro é imprescindível para quem deseja compreender a 
pluralidade do campo religioso brasileiro e a diversidade cultural 
de nosso povo.
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 Bíblia: introdução teológica 
e história de Israel
 Fabrizio Zandonadi Catenassi

O primeiro objetivo desta obra é proporcionar ao leitor conhecer 
a história e a cultura do povo de Israel. O segundo é ajudá-lo a 
re� etir sobre a origem da Bíblia e os processos que levaram a sua 
canonização. Assim, além de promover um estudo sistemático da 
história de Israel, falando sobre o período tribal, monárquico, de 
separação, de exílio e pós-exílio, o livro discute a formação do 
Antigo e do Novo Testamento.

Sumário – A Bíblia: Palavra de Deus à humanidade / A constituição 
e a canonização da Bíblia / As origens de Israel e o tribalismo / 
A monarquia em Israel / O exílio babilônico / O pós  exílio: períodos persa, 
grego e macabaico

Série Princípios de Teologia Católica
1ª edição, 2018 
14,3 cm × 21 cm / 252 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-830-9
ISBN digital – 978-85-5972-831-6

 Bioética à luz da re� exão cristã católica
 Geni Maria Hoss

Para discutir sobre a bioética e esclarecer algumas das questões mais 
polêmicas que costumam surgir nessa esfera – como a eutanásia, as 
terapias com células-tronco e os transplantes e doações de órgãos –, 
esta obra demonstra como os princípios da fé cristã católica podem 
balizar os avanços da biotecnologia, guiando os pro ssionais dessa 
área por caminhos que respeitem a vida e a dignidade humana.

Sumário – Bioética: história, origem e de nição / Dignidade da vida 
humana / Problemas de bioética relacionados à vida humana / Problemas 
relacionados à vida e à morte / Problemas relacionados à vida / Bioética, 
sociedade, saúde e qualidade de vida

  Série Princípios de Teologia Católica 
1ª edição, 2018
14,3 cm × 21 cm / 256 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-718-0
ISBN digital – 978-85-5972-719-7

 Catequese na nova evangelização: 
temas de catequética fundamental
 Roberto Nentwig

Os textos que compõem esta obra convidam o leitor a conhecer a 
experiência religiosa em diversas comunidades e escolas brasilei-
ras, contribuindo para a análise das mais diferentes manifestações 
da fé. Voltado a líderes comunitários e religiosos, educadores e 
acadêmicos, este livro é imprescindível para quem deseja com-
preender a pluralidade do campo religioso brasileiro e a diversidade 
cultural de nosso povo.

Sumário – Catequese evangelizadora: conceitos fundamentais e exigências 
da nova evangelização / A catequese no pensamento magisterial recente 
da Igreja / A mensagem e o conteúdo da catequese / A pedagogia 
catequética / Os lugares da catequese / Organização da catequese e 
importância da formação dos catequistas

Série Princípios de Teologia Católica
1ª edição, 2018 
14,3 cm × 21 cm / 212 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-674-9
ISBN digital – 978-85-5972-675-6

 Doutrina social da Igreja
 Larissa Fernandes Menegatti

Esta obra estuda os elementos de base da Doutrina Social da Igreja 
(DSI), ajudando o leitor a compreender os valores cristãos que re-
gem a nossa vida social e que buscam guiar os  éis de acordo com 
a Palavra de Deus. Assim, os conteúdos aqui estudados discorrem 
sobre: a natureza e o contexto histórico da DSI; os valores e prin-
cípios que fundamentam seus ensinamentos; a moral econômica 
e política.

Sumário – Antecedentes históricos / Natureza da Doutrina Social
da Igreja / Princípios da Doutrina Social da Igreja / Valores da
Doutrina Social da Igreja / Moral econômica / Moral política

Série Princípios de Teologia Católica
1ª edição, 2018 
14,3 cm × 21 cm / 194 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-686-2
ISBN digital – 978-85-5972-687-9
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 Família e sexualidade: 
uma abordagem teológica
 Robson Stigar

Esta obra aborda três principais temas: sexualidade, matrimônio 
e família. Assim, fala sobre a sexualidade no contexto do Antigo 
e do Novo Testamento, re� ete sobre desordens sexuais, debate 
sobre os princípios da complementariedade, da sacralidade e da 
indissolubilidade do matrimônio, discorre sobre planejamento 
familiar e apresenta a doutrina da Igreja em relação a situações 
matrimoniais de exceção.

Sumário – Sexualidade humana na perspectiva da doutrina da Igreja / 
Sexualidade humana e desordens sexuais / Matrimônio e doutrina
da Igreja / Família e paternidade responsável / Matrimônio e
situações de exceção

Série Princípios de Teologia Católica
1ª edição, 2018 
14,3 cm × 21 cm / 180 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-666-4
ISBN digital – 978-85-5972-667-1

 Introdução à antropologia teológica
 Vanessa Roberta Massambani Ruthes

A obra resgata as origens históricas da disciplina no Brasil, en-
focando sua evolução desde os tempos de nossa colonização 

“catequética”. Ao ler estas páginas, o leitor perceberá que o 
desenvolvimento desses saberes nas escolas é re� exo do amadu-
recimento da sociedade brasileira. Para tanto, o autor demonstra 
que manter o Ensino Religioso em nossas salas de aula é uma forma 
de difundir o diálogo e de possibilitar a compreensão das diversas 
culturas presentes no país.

Sumário – A antropologia teológica como área do conhecimento / 
As questões fundamentais da teologia da Criação / O ser humano
à luz da fé católica / O pecado original e a condição de pecador /
O ser humano e a graça

Série Princípios de Teologia Católica
1ª edição, 2018
14,3 cm × 21 cm / 194 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-784-5
ISBN digital – 978-85-5972-785-2

 Pentateuco e livros históricos
 Vicente Artuso

Esta obra se dedica a estudar o Pentateuco (ou Torah, como é cha-
mado pelos judeus), composto pelos cinco primeiros textos da 
Bíblica – Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio – e outros 
livros históricos – como Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, 
Esdras e Neemias – que tratam de cerca de 500 anos da história de 
Israel, desde a entrada dos judeus na terra prometida até o período 
pós-exílio.

Sumário – Conteúdo e unidade do Pentateuco / Os cinco livros 
do Pentateuco / Temas teológicos do Pentateuco / Livros históricos / 
Livros de Josué, dos Juízes e de Rute / Livros de Samuel e dos Reis / Livros 
das Crônicas, de Esdras e de Neemias

 Série Princípios de Teologia Católica
 1ª edição, 2018
14,3 cm × 21 cm / 270 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-828-6
ISBN digital – 978-85-5972-829-3

 Sacramentos da iniciação cristã
 Thácio Lincon Soares de Siqueira

Para ajudar o leitor a conhecer e compreender melhor os sacramentos 
da iniciação cristã – ou seja, o batismo, a con rmação e a eucaristia –, 
esta obra se aproxima de estudos e debates realizados por teólogos 
brasileiros e italianos e discute criticamente sobre temas como os 
efeitos do batismo; a origem e os sinais da crisma; a dimensão bíblica 
da eucaristia, sua matéria e forma.

Sumário – Os efeitos do batismo:  liação divina, remissão dos pecados 
e incorporação à Igreja / O batismo: da matéria e forma aos aspectos 
pastorais / Crisma: origem e sinais / Crisma: ministro e efeitos / 
Eucaristia: da dimensão bíblica à ação de graças / Eucaristia: da
matéria e forma à missão no mundo

  Série Princípios de Teologia Católica
1ª edição, 2018 
14,3 cm × 21 cm / 238 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-678-7
ISBN digital – 978-85-5972-679-4
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 Teologia dos sacramentos
 Joachim Andrade

Neste estudo, além de conhecer os elementos que compõem os sete 
sacramentos cristãos – o batismo, a con rmação, a eucaristia, a pe-
nitência, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio –, vamos observar 
como esses ritos estão presentes em todas as fase da vida do  el, 
proporcionando que o leitor compreenda melhor os fundamentos bí-
blicos dos sacramentos e os princípios que sustentam a tradição cristã.

Sumário – Iniciação cristã: ritos de passagem e os sacramentos / 
Fundamentos bíblicos dos sacramentos / Cristo, sacramento do
encontro com Deus / A teologia dos sacramentos e sua relação
com a teologia dogmática / A economia sacramental da Igreja / 
Conceituação e rito litúrgico dos sete sacramentos

  Série Princípios de Teologia Católica 
1ª edição, 2018 
14,3 cm × 21 cm / 204 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-682-4
ISBN digital – 978-85-5972-683-1

 Teologia espiritual
 Luiz Balsan

Ao iniciar o leitor nos estudos da teologia espiritual, esta obra fala 
sobre a origem dessa disciplina e discorre sobre os usos do termo 
espiritualidade no contexto cristão. Em seguida, investiga temas como 
a relação da espiritualidade cristã com o Deus Trindade, o desenvolvi-
mento da vida espiritual e as diversas expressões da espiritualidade 
cristã, re� etindo sobre esses assuntos na contemporaneidade.

Sumário – Teologia espiritual e espiritualidade / Relações fundamentais da 
espiritualidade cristã / O desenvolvimento da vida espiritual /Expressões 
de espiritualidade na Idade Antiga /Expressões de espiritualidade na 
Idade Média e na Idade Moderna / Perspectivas contemporâneas da 
espiritualidade cristã

  Série Princípios de Teologia Católica 
1ª edição, 2018
14,3 cm × 21 cm / 278 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-852-1
ISBN digital – 978-85-5972-853-8

 Teologia Fundamental e da Revelação
 Robert Rautmann

Esta obra oferece ao leitor a base fundamental para que possa dar 
início às suas re� exões teológicas, conhecendo assim os principais 
elementos que constituem a teologia e compreendendo como a revela-
ção de Deus foi concebida ao longo da história cristã. Dessa forma, fala 
de Jesus Cristo como o mediador e a plenitude da salvação e discute 
a fé cristã, sua credibilidade e suas relações com a razão.

Sumário –A Revelação na história / Cristo: plenitude da Revelação / 
Sagrada Escritura, Tradição e Magistério / A fé / Credibilidade da fé / 
Fé e razão

  Série Princípios de Teologia Católica
1ª edição, 2018 
14,3 cm × 21 cm / 220 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-650-3
ISBN digital – 978-85-5972-651-0

 Teologia católica e direitos humanos
 Rafael de Mesquita Diehl

Esta obra discorre sobre as relações da teologia católica com os 
direitos humanos, versando sobre como os fundamentos desses 
direitos aparecem na Bíblia e discutindo o conceito de natureza 
humana. Nesse contexto, apresenta o histórico da consolidação 
dos direitos humanos, elucida as categorias em que estes podem 
ser divididos e observa como a Igreja católica tem defendido a vida 
e a dignidade humana.

Sumário – Natureza humana, pessoa humana e direitos humanos / 
História dos direitos humanos e suas relações com a Igreja Católica / 
Os direitos humanos e sua classi cação / Fundamentos teológicos dos 
direitos humanos / Questões atuais dos direitos humanos / 
Direitos humanos: atuação e prática

Série Princípios de Teologia Católica 
1ª edição, 2018 
14,3 cm × 21 cm / 250 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-710-4
ISBN digital – 978-85-5972-711-1
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 Tocados pelo mistério de Deus-Amor: 
uma introdução à liturgia
 Felipe Sérgio Koller

A  m de proporcionar ao leitor conhecer os fundamentos da liturgia 
cristã, esta obra discute o papel da liturgia na vida da Igreja e apre-
senta um panorama histórico de seu desenvolvimento, oferecendo 
uma base sólida para que compreenda a liturgia cristã nos dias de 
hoje. Além disso, fala sobre os agentes da celebração e discorre so-
bre os sinais, as palavras, o tempo e o espaço no contexto litúrgico.

Sumário – O mistério de Cristo e a liturgia / A liturgia e a vida cristã / 
A liturgia através da história / A liturgia, ação de Deus e do seu povo / 
Sinais e palavras na liturgia / Tempo e espaço na liturgia

Série Princípios de Teologia Católica 
1ª edição, 2018
14,3 cm × 21 cm / 220 p.
ISBN impresso – 978-85-5972-748-7
ISBN digital – 978-85-5972-749-4

Sé
rie

 P
rin

cí
pi

os
 d

e 
Te

ol
og

ia
 C

at
ól

ic
a

29

CATALOGO_INTERSABERES_TEOLOGIA.indd   29 01/04/2019   17:13:58



CATALOGO_INTERSABERES_TEOLOGIA.indd   30 01/04/2019   17:13:59



ÍNDICE  
POR AUTOR

Alves, Luiz Alberto Sousa 20

Andrade, Joachim 28

Balsan, Luiz 28

Baptista, Douglas Roberto de Almeida 9

Batista, Marcos da Silva 9

Bezerra, Cícero Manoel 8, 10, 11, 12, 13

Colli, Gelci André 12

Corrêa, Rosa Lydia Teixeira 20

Friesen, Albert 12, 14

Gil Filho, Sylvio Fausto 21

InterSaberes, Editora 8, 15, 16, 26, 27, 28, 29

Gerone Junior, Acyr de 8, 9, 12, 13

Junqueira, Sérgio 10, 18, 21, 22, 24, 26, 27

Lima, Adriano 14

Lima, Josadak 10, 13

Lopes, Luís Fernando 10

Martins, Jaziel Guerreiro 14, 15

Moraes, Mariana Maciel de 13

Moraes, Reginaldo Pereira de 9

Natel, Angela 13

Oliveira, Ednilson Turozi de 20

Pezzini, Lucineyde Amaral Picelli 14

Rautmann, Robert 28

Renner, Roberto Luis 9

Rezende, Josimaber 8, 11

Rodrigues, Edile Fracaro 18, 21

Santos, Silvana Fortaleza dos 21

Sbardella, Ellton Luis 10

Scherer, Daniel Corteline 10

Schlögl, Emerli 20

Siqueira, Thácio Lincon Soares de 27

CATALOGO_INTERSABERES_TEOLOGIA.indd   31 01/04/2019   17:13:59



CATALOGO_INTERSABERES_TEOLOGIA.indd   32 01/04/2019   17:13:59



CATÁLOGO
DE OBRAS
CATÁCATÁCATÁCATÁCATÁCATÁ
DE OBRAS
CATÁ
DE OBRAS
CATÁ
DE OBRAS
CATÁ
DE OBRAS
CATÁ
DE OBRAS
CATÁLOGO
DE OBRAS
CATÁLOGO
DE OBRAS

LOGO
DE OBRAS

LOGO
DE OBRAS

LOGO
DE OBRAS

LOGO
DE OBRAS

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGO

Ciências da religião 
e religiosidade

Im
agens de capa: C

artoonM
ini, everst e N

A
T

N
N

/S
hutterstock

www.intersaberes.com

Rua Clara Vendramin, 58
Mossunguê . CEP 81200-170

Curitiba . PR . Brasil
Fone: (41) 2106-4170

CATALOGO DE OBRAS_RELIGIOSIDADES_CAPA.pdf   1   02/04/2019   08:43:30


	CATALOGO DE OBRAS_TEOLOGIA_CAPA_web01
	CATALOGO INTERSABERES TEOLOGIA_web_
	CATALOGO DE OBRAS_TEOLOGIA_CAPA_web02
	Página em branco

