COLEÇÃO “SEMANAS DE TEOLOGIA”
Em colaboração com a Editoria Alcalá

Religiões: Identidade e Violência
2003, 374 pp., 25 €. ISBN 972-8673-07-8

Em colaboração com a Editora Rei dos Livros
Ética, Consciência e Verdade
2001, pp.224, 12,47 €, ISBN 972-8045-10-7
O livro contém as conferências pronunciadas na XXII Semana de Estudos Teológicos
da Faculdade de Teologia, em Lisboa, em fevereiro 2001. As reflexões procuram
revisitar os fundamentos da argumentação ética e moral; entender de onde e com que
autoridade nos chegam os princípios, valores e padrões de dignidade que servem de
referência a um agir humano, pessoal e coletivo.

Cristãos na Transição de Milénio
2000, 183 pp., 12,47€ ISBN 972-8045-09-3
A obra reúne parte das conferências proferidas na Semana de Estudos Teológicos –
2000. Dentro do espírito e vivência dos 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo,
pretende ser uma reflexão sobre o posicionamento da Igreja e do cristão na história,
espaço real para a concretização da Sua Mensagem, lugar de confronto e de aceitação,
horizonte que define e inspira continuamente o comportamento do homem.

Paternidade Divina e Dignidade Humana
1999, 234 pp., 12,47€. ISBN 972-8045-07-7
Publicação surgida no âmbito da celebração próxima do Jubileu do ano 2000, reúne
parte das comunicações apresentadas na Semana de Estudos Teológicos 1999 sobre o
tema central de toda a fé e espiritualidade cristã: Deus-Pai.

As razões da nossa esperança. A caminho do terceiro milénio
1998, 245 pp., 10,47 €. . ISBN 972-51-0767-5
Com este volume procura-se contribuir para um esclarecimento eficaz daquilo que é a
esperança e de como é que ela deve ser integrada na vida humana e cristã. Defende-se
que ela não pode ser considerada como passividade e alienação do homem, mas como
uma mais valia daqueles que sabem olhar a existência como projeto.

Creio na Vida Eterna
1997, 236 pp., 9,98 €. ISBN 972-51-0696-2
A presente publicação reúne grande parte das comunicações apresentadas na Semana
de Estudos Teológicos 1997 sobre o tema em questão. É essencialmente a afirmação
da esperança cristã na vida do mundo que há de vir, realização plena do sentido da vida
presente, certeza da contemplação do Mistério de Deus.

As origens da Vida
1997, 327 pp., 9,98 €. ISBN 972-51-0653-9
O diálogo entre a ciência e a fé nem sempre é pacífico. A presente obra aborda o tema
das Origens e é um exemplo marcante de como a verdadeira ciência e a autêntica
afirmação da fé não têm de se contradizer, desde que saibam respeitar os próprios
limites e deixem espaço à pergunta pelo Mistério que suporta o viver humano.

Inquietação Humana e Fé Cristã
1996, 196 pp., 9,98 €. ISBN 972-51-0278-9
Em diálogo com os vários ramos da cultura procura-se neste volume entender até que
ponto é ou não possível articular a perplexidade cultural de uma época de crise com a
segurança da proposta evangélica.

Igreja e Ministérios
1994, 369 pp., 9,98 €. ISBN 972-51-0167-7
O conjunto dos estudos apresentados neste volume foram objeto de reflexão na
Semana de Estudos Teológicos 1994 e constituem uma análise profunda e
diversificada da problemática referente ao binómio Igreja-ministérios, cuja unidade
intrínseca se pretende aqui realçar.

A salvação em Jesus Cristo
1994, 254 pp., 8,98 €. ISBN 972-51-0050-6
Este volume reúne as comunicações apresentadas na Semana de Estudos Teológicos de
1993, subordinada ao tema: 'Jesus Cristo Salvação para o Nosso Tempo'. Procura-se
encontrar uma via de resposta a questões que, sendo fundamentais e permanentes para
a fé cristã, se apresentam a quem vive no momento presente, em estreita ligação com a
sua situação concreta.

Em colaboração com a Editorial Verbo
O Espírito que dá a Vida
1992, 225 pp., 19,4 €. ISBN 972-22-1354-7
Trata-se duma obra que reúne as conferências proferidas na Semana de Estudos
Teológicos dedicada ao tema. Aí são destacadas a importância e a presença do Espírito
na Igreja ao longo da história, com particular incidência na reflexão teológica pósconciliar.

Visão cristã da solidariedade
1991, 190 pp., 16,96 €. ISBN 972-22-1508-6
Volume que compendia as intervenções da Semana de Teologia de 1990, centrada na
reflexão sobre a solidariedade e suas exigências numa perspetiva cristã.

Maria nos caminhos da Igreja
1991, 217 pp., 15,46 €. ISBN 972-22-1397-0
Esta obra contém as conferências da Semana de Teologia de 1988, as quais tinham
como perspetiva unificadora uma consideração de Maria como ícone da Igreja.

Corpo e Espírito da Europa
1990, 265 pp., 16,11 €. ISBN 972-22-1353-9
Diversos autores procuram aprofundar a dimensão ética no presente e no futuro da
Europa.

Questão Ética e Fé Cristã. I e II
1988 e 1989, 282 pp. e 261 pp., 12,72 € e 14,71 €. ISBN 972-22-1228-1
Sob diversos ângulos, autores de várias disciplinas refletem nestas duas obras sobre a
relevância ética que decorre da fé cristã.

