COLEÇÃO “FUNDAMENTA”
LAMELAS, Isidro Pereira,
"Una Domus et Ecclesia Dei in saeculo". Leitura sócio-antropológica do projecto de
Igreja de S. Cipriano, 2002, 542 pp., 25 €, ISBN 972-651-255-7
Trata-se de uma tese de doutoramento que nos propõe uma releitura da eclesiologia de
S. Cipriano de Cartago (?-258), a partir da metáfora Domus (Casa, família)
omnipresente nos seus escritos. Tal metáfora serve de paradigma estruturante para uma
abordagem sócio-antropológica do "projecto" pastoral e teológico de S. Cipriano.
FARIAS, José Jacinto F. et alii,
Dois mil anos: vidas e percursos, 2001, 243 pp., 13 €, ISBN 972-651-252-2
Este volume contém grande parte das conferências pronunciadas na Faculdade de
Teologia, em Lisboa, por altura do Grande Jubileu do Ano 2000, com o mesmo título
do livro. São 10 conferências, cujos autores são oriundos da Universidade Católica e
de comunidades ecuménicas. Há um bom leque de temas sobre percursos e pessoas: o
Cristianismo no século XXI, a relação com a cultura grega, Jesus Cristo, Santa
Catarina de Sena, Santa Edith Stein, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Lisieux,
S.Francisco de Assis, Martinho Lutero, São João de Brito, João XXIII, Paulo VI,
ecumenismo.
MARTINS, Nuno Brás S
Cristo, o comunicador perfeito, 2000, 590 pp., 22,45 €. ISBN 972-651-252-2
Procura as bases da relação entre fé cristã e comunicação, particularmente a partir dos
números doutrinais da "Communio et Progressio". O estudo é contextualizado por um
capítulo que descreve as relações entre Igreja e Comunicação Social. Em apêndice são
publicados os textos que serviram de base à redação daquele documento e que são
estudados do ponto de vista teológico no corpo do trabalho.

PINHO, José Eduardo Borges de (Ed.)
Fé e Razão. Caminhos de Diálogo, 2000, 300 pp., 14,96 €. ISBN 972-651-251-4
O diálogo entre a fé e a razão é uma necessidade inerente à própria existência crente,
que não pode nunca desistir de aprofundar os motivos porque acredita, e uma exigência
da própria razão, que só poderá expandir-se se não limitar o horizonte e as dimensões
da realidade a conhecer.

NORONHA GALVÃO, Henrique (Ed.)
Em nome de Deus Pai, 1999, 335 pp., 17,46 €. ISBN 972-651-250-6
Nesta coletânea de estudos, organizada pela Faculdade de Teologia da Universidade
Católica Portuguesa, procura-se no horizonte da Revelação, debater a pergunta: ‘Que
nome de Deus procura a humanidade ao longo dos complexos caminhos da história e
da cultura, do símbolo e da palavra’? Como uma forma de contribuir para o
aprofundamento da cultura teológica e de promover a celebração, por quem se
interessa pela Teologia, do grande Jubileu que se aproxima.

ORNELAS CARVALHO, José
Caminho de morte, destino de vida. O projecto do Filho do Homem e dos seus
discípulos à luz de Mc 8,27-9,1
1998, 482 pp., 19,95 €. ISBN 972-651-249-2
Esta obra pretende analisar, através do método da linguística pragmática, a perícope de
Mc 8,27-9,1, que constitui, segundo a opinião da maioria dos exegetas, o centro deste
evangelho. Por ela passam os temas fundamentais de Marcos, nomeadamente a
identificação de Jesus como Messias, Filho do Homem e Filho de Deus, e o seu

caminho paradoxal para a vida, através do sofrimento e da morte. Através dela, o leitor
é colocado perante os tópicos centrais da existência humana em confronto com o
evangelho - vida/morte, sofrimento/felicidade, sucesso/frustração, domínio/serviço - e
convidado a reanalisar, de modo crítico, o seu sistema de valores.

Jesus Cristo - A Eternidade no Tempo
1997, 287 pp., 12,47 €. ISBN 972-8455-00-3
Como contributo para a preparação ao Grande Jubileu do Ano 2000, esta obra reúne
artigos sobre a Pessoa de Jesus Cristo numa perspetiva bíblica, teológica, cultural e
pastoral. Os autores são oriundos da Faculdade de Teologia e de outras instituições
civis e culturais.

ALVES, Manuel Isidro
Sagrado e Santidade,
1996, 137 pp., 7,48 €. ISBN 972-651-244-1
No Novo Testamento e, de modo especial, nos escritos de S. Paulo, o vocabulário
cultual é utilizado quase sempre em sentido figurado. As qualidades e os atributos que
outrora se exigiam nas vítimas para os sacrifícios passam a designar aí uma realidade
nova: a santidade do cristão. O homem em Cristo deve possuir uma vida moral
irrepreensível, que o introduz na esfera do sagrado. Na teologia de Paulo o santo
identifica-se com o moral.

LOURENÇO, João
Sofrimento e Glória de Israel,
1996, 355 pp., 14,96 €. ISBN 972-651-245-X
Uma leitura do 4º Canto do Servo Yahwé feita a partir das interpretações do texto
bíblico e dos testemunhos da literatura judaica antiga. A teologia e a mensagem dum
dos textos mais significativos da Sagrada Escritura.

VAZ, Armindo dos Santos
A Visão das Origens em Génesis 2,4b - 3,24,
1996, 605 pp. 18,46 €. ISBN 972-651-246-8; 972-640-029-5
À luz de narrações paralelas conhecidas no mundo bíblico, que eram "mitos de
origem", interpreta esse texto como "mito de origem", afirmação de fé em atitude
contemplativa, que sublima e explica positiva e religiosamente as realidades da vida
humana como estabelecidas assim por Deus, levando a aceitar serena e realisticamente
as coisas "boas e más" e até a morte como fazendo parte da condição humana,
necessariamente sofredora e mortal

FERREIRA, Manuel
Fé e Profecia em Santo Hilário de Poitiers,
1994, 295 pp., 12,47 €. ISBN 972-651-225-5
Trabalho de investigação que revela o pensamento teológico da grande figura histórica
que viveu no contexto das controvérsias do século IV, em torno da heresia ariana.

BORGES DE PINHO, José Eduardo
A Recepção como Realidade Eclesial e Tarefa Ecuménica,
1994, 385 pp., 17,46 €. ISBN 972-651-243-3
Trata-se de um estudo que procura aprofundar as condições da receção,
simultaneamente como realidade inerente à vida da Igreja e como elemento
determinante nos processos ecuménicos e seu futuro.

TRIGO, Jerónimo dos Santos
A Relevância Ética da Pessoa, nas Constituições dos Institutos Masculinos de Vida
Religiosa, anteriores ao Concílio Vaticano II.
1993, 447 pp., 17,46 €. ISBN 972-651-224-7
Tese de doutoramento em Teologia Moral, apresentada e defendida no Instituto
Superior de Teologia Moral, em Roma. Trata-se de um estudo que a partir de alguns
textos constitucionais em vigor entre a promulgação do Código de Direito Canónico,
de 1917 e o Concílio Vaticano II, 1962-1965, escolhidos como amostragem, pretende
descobrir a dimensão ético-antropológica que neles, explícita ou implicitamente, se
encontra presente.

A Concordata de 1940: Portugal - Santa Sé.
1993, 366 pp., 14,96 €. ISBN 972-651-223-9
Esta obra contém as conferências pronunciadas nas I Jornadas de Direito Canónico,
ocorridas em fevereiro de 1991, nas comemorações dos 50 anos da Concordata de
1940. O contributo de vários especialistas em direito canónico e civil vem contribuir
para aprofundar as relações entre a Igreja e o Estado. Homenagem pública ao Prof.
Doutor António Leite, SJ, ilustre canonista da Faculdade de Teologia da Universidade
Católica Portuguesa.

Falar de Deus Hoje.
1992. 251 p. 14,96 €. ISBN 972-651-192-5
Diversos autores, predominantemente filósofos e teólogos, perguntam-se pelas
condições de um falar crível de Deus no mundo contemporâneo.

ALVES, Manuel Isidro
Ressurreição e Fé Pascal.
1991, 284 pp., 13,97 €. ISBN 972-651-218-2
À luz das mais recentes investigações exegéticas, estudam-se os textos que
testemunham a fé na Ressurreição de Jesus.

BERNARDO, Bonifácio
Simbolismo e tipologia do Baptismo em Tertuliano e Santo Ambrósio.
1989, 453 pp., 14,96 €. ISBN 972-651-194-1
Esta tese de mestrado estuda o sacramento do Batismo em Tertuliano e Santo
Ambrósio, tal como era compreendido nas suas Igrejas respetivas: Cartago e Milão.

Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra.
1989, 233 pp., 8,48 €. ISBN 972-651-193-3
Diversos estudiosos da filosofia portuguesa analisam o pensamento deste tão
apaixonadamente discutido homem de letras e de ação política nos princípios do
século.

GOUVEIA, António
Jornada do Arcebispo
1988, 345 pp. 13,97 €. ISBN 972-651-192-5
Documento célebre que relata a visita do Arcebispo de Goa, D.Frei Aleixo de
Meneses, à milenária comunidade dos cristãos de S.Tomé, na Serra do Malabar.

FERREIRA, José Manuel
Teologia do Espírito Santo em Agostinho de Hipona.
1987, 114 pp., 9,98 €. ISBN 972-651-190-9
Este estudo aborda a incomparável originalidade do pensamento de Santo Agostinho
na abordagem do mistério do Espírito Santo.

A Cruz, sinal de redenção
1986, 246 pp., 9,98 €. ISBN 972-651-183-6
Diversos autores analisam, do ponto de vista bíblico e num aprofundamento
sistemático, uma realidade central do mistério cristão.

SILVA, Carlos H.C
Experiência Orante em Santa Teresa.
1986, 206 pp., 7,48 €. ISBN 972-651-157-7
Um filósofo analisa, do ponto de vista ontológico e antropológico, a caminhada
espiritual desta grande Mestre da oração e doutora da Igreja.

Actas do Sínodo de Diamper.
Introdução de Joaquim Bragança,
1987, 238 pp., 7,48 €. ISBN 972-651-219-0
Documento único para a compreensão histórica do encontro religioso entre o Oriente e
o Ocidente.

