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E.R. 1  

Blank, Renold. A morte em questão. São Paulo: Loyola, 1998. 

 

 O livro discute questões como: “o que vem depois da morte?”, “haverá uma nova vida 

por meio da reencarnação?”, “quando o ser humano está realmente morto?”, “uma terapia de 

vidas passadas produz realmente lembranças de uma vida anterior?”. O autor busca 

responder a essas e outras perguntas para abrir caminhos para uma nova visão sobre a 

morte.  

 

E.R. 2 

Miranda, Evaristo. Agora e na hora – Ritos de passagem à eternidade. São Paulo: Loyola, 

1999.  

 

 O livro fala sobre como os ritos de passagem à eternidade colaboram na vivência 

sadia do luto e na superação da dor e da perda e revela como, em várias religiões, os ritos 

funerários ajudam a desatar os laços do falecido com os outros.  

 

 

E.R. 3 

Nouwen,H.J.M., Nossa maior dádiva: Meditação sobre o morrer e o cuidar. São Paulo: 

Loyola , 1997. 

 

 A partir do relato de sua experiência com o envelhecimento, com perdas e medos, o 

autor sugere que o viver e o morrer podem se tornar dádivas de cada pessoa para seu 

semelhante. A vida de quem já se foi continua alimentando os que aqui estão. Este livro traz 

uma reflexão do autor sobre o viver e o morrer, recorrendo à sua experiência pessoal. 

 

E.R. 4 

Miller, S. Quando uma criança morre- como encontrar conforto espiritual em diversas 

culturas.  São Paulo :ARX, 2002. 

 

 O livro busca abordar com compaixão o tema da morte infantil para abranger um 

horizonte maior do que a consciência individual. A obra não esta focada nos corredores da 

dor, do medo e do desespero e sim na verdade e na essência que vida a expansão e o 

renascimento da fé.  

 

 

E.R. 5 

Rupp, j. Rituais de despedida- A espiritualidade da mudança.  São Paulo: Loyola, 1996. 
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 É um livro sobre a espiritualidade da mudança. Escrito para quem precisou enfrentar 

a perda, o fim da amizade, a morte de um ser amado, a crise da meia idade ou uma doença 

prolongada. O objetivo do livro é levar o leitor a reconhecer, ritualizar, refletir a si mesmo, 

curando as feridas provocadas pela mudança. 

 

E.R. 6 

Macieira, R. de C. Despertando a cura: do brincar ao sonhar.- Aspectos Psíquicos e 

Espirituais da cura Existencial.  Campinas: Livro Pleno, 2004. 

 

 O livro aborda o tema “cura” sob um foco transpessoal, sendo um esforço para 

encontrarmos no movimento transpessoal recursos instrumentais psicológicos e espirituais 

que possam auxiliar a própria pessoa acionando o potencial criativo desta.  

 

E.R. 7 

Eco, H.; Martini, C.M.. Em que crêem os que não crêem? Rio de Janeiro :Record, 2002. 

 

 A existência de Deus e a invenção de Deus, os fundamentos da ética e o respeito ao 

outro; as mulheres, e o sacerdócio, a liberta de escolha e de ação frente aos imperativos 

religiosos; o aborto; o respeito a vida; a engenharia genética; o apocalipse e a idéia de fim 

na cultura laica são alguns dos temas debatidos neste livro. A primeira parte do livro 

formada pelo dialogo entre o Cardeal Carlo Maria Martini e Humberto Eco, que se iniciou no 

primeiro numero da revista liberal publicada em 1995. Soma-se a outra vozes à discussão, 

no restante do livro, de filósofos, jornalistas, teórico de extrema esquerda e políticos.  

 

E.R.8 

Hellern, V.; Notaker, H. e Gaarder, J. O livro das religiões. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000. 

 

 O livro define as diferentes formas de religiosidade, contextualizada, e compara 

colocando suas semelhanças e diferenças. Além disso, fala sobre as filosofias de vida não 

religiosas e um apêndice sobre as religiões brasileiras.  

 

E.R. 9 

Southwood, M. S. Cura Espiritual; casos extraordinários de recuperação da saúde. São 

Paulo:Cultrix, 1997.  

 

 É o relato honesto e circustanciado do trabalho do autor, que se dedica integralmente 

esta modalidade de cura, muitas vezes aconselhado por médicos. Para ilustrar melhor suas 

idéias, explicar os motivos pelos quais elas funcionam e também para acabar com os 

preconceitos, o autor relata vários casos em que obteve sucesso total. 
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E.R. 10 

Ikeda, D. e Wilson, B. Valores Humanos num mundo em Mutação; Um dialogo sobre o papel 

social da religião. Rio de Janeiro:Record, 1984. 

 

 Os autores debatem neste livro os valores humanos, valores que produzem a moral e 

o sentimento religioso. Este dialogo entre dois autores é uma ponto que liga Ocidente e 

Oriente.  

 

E.R. 11 

Frankl, Viktor E. El hombre em busca del sentido último: El análisis existencial y La 

conciencia del ser humano. Buenos Aires: Paidós, 2006. 

 

 Este livro concentra-se em varias conclusões-chave do Dr. Frankl, que revelam o 

nosso desejo inconsciente de descobrir o sentido ultimo da vida, ambos derivados de uma 

fonte espiritual, como de outro tipo de inspiração ou influencia.   

 

 

E.R. 12 

Gimenes, Maria da Gloria Gonçalves. Passagem- Um Desafio ao Amor. Portallis, 2001. 

  

Este livro tem caracter reliogioso, com linguagem acessível e pretende responder 

questões como o que é passagem? Como facilitá-la? Quem pode conduzir? Como preprar-

se para atuar nesse sentido? 

 

E.R. 13 

Pe. Heitor Sappatini. A Morte Não Existe Mais!  São Paulo: Edições Loyola, 2002. 

  

O propósito desse livro é defender a fé na vida após a morte, é também uma tentativa 

de levar conforto e esperança para aqueles que sofrem por conta de uma separação.  

 

E.R.14  

Miranda, Evaristo Eduardo de.  A Foice da Lua no Campo das Estrelas. São Paulo: Edições 

Loyola, 1998.  

 Este livro, escrito por um pastor, traz sua experiência e busca colocar o homem mais 

perto da igreja, mostrando os símbolos que foram esquecidos ou pouco conhecidos, frente a 

morte. 

 

E.R.15  
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Miller, James E. When you know you´re dying- 12 thoughts to guide you through the days 

ahead.. Indiana:Willowgreen, 1997. 

 O livro traz lições para aquelas que estao proximo a morte. São pequenos textos que 

falam sobre ser você mesmo, mostrar seus sentimentos e não se afastar das pessoas. 

 

 

E.R 16 

Hayek, Samir El (preparação e adaptação). Compreenda o Islam e os Muçulmanos. 

 

O guia tem o objetivo de apresentar a cultura Islamica e dos mulçumanos, suas 

origens, crenças, significados, diferenças, e características peculiares. 

 

E.R 17 

 

Moreira, Maria Christina da S. Um breve guia ilustrado para compreender o Islã. Londres: 

Darussalam, 2008. 

  

O guia tem o objetivo de apresentar a cultura Islamica e dos mulçumanos, suas 

origens, crenças, significados, diferenças, e características peculiares. 

 

E.R 18 

 

Yun, Hsing. Quando Morremos. Cotia: Blia- Associação Internacional Luz de Buda, 2004. 

 

O livro traz uma visão budista á respeito da morte, é escrito por um mestre budista, 

que busca no desenvolver do livro tratar aspectos como os tipos de morte, o julgamento 

após a morte, as crenças de renascimento, e os costumes quanto aos rituais. 
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