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CATÁLOGOACA DÊMIC O2021

PALAVRA DO DIRETOR

“Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento” Pv 2.13
Todos nós sabemos que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Ao longo das eras, inúmeros
homens e mulheres têm se debruçado sobre ela buscando compreendê-la mais e melhor, compartilhando
o que descobriram na forma de livros.
Este catálogo que tem em mãos, sintetiza o que a CPAD tem publicado de mais relevante em conhecimento teológico e acadêmico acerca da Bíblia. São obras que, cada uma em sua área, alargam as tendas de
nossa compreensão da Palavra de Deus.
Apesar de seu caráter acadêmico, este catálogo ampliou seu escopo incluindo obras que embora não sejam acadêmicas no sentido estrito da palavra, agregam um conhecimento valioso para todo aquele que
milita no estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. Seja por serem um clássico da literatura cristã, e/ou
pela sua relevância no meio eclesiástico e doutrinário, são ferramentas de apoio úteis para todo estudioso
da Palavra de Deus.
Cada uma dessas obras está em consonância com a ortodoxia doutrinária ao mesmo tempo em que nos
convidam à reflexão a fim de que possamos, a cada dia, sermos iluminados por esta santa Palavra e também iluminarmos a outros.

Ronaldo Rodrigues de Souza
Diretor Executivo
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CATÁLOGOACA DÊMIC O2021

APRENDENDO GREGO NO
NOVO TESTAMENTO
Esequias Soares

Útil tanto para o estudo autodidata
quanto ao em sala de aula, esta obra
se propõe a levar o estudante a ler e
a traduzir textos do Novo Testamento
grego, da Septuaginta e da Patrística,
com alguma fluência e capacidade de
compreensão. Fazendo uso de sentenças extraídas diretamente do Novo Testamento, esta obra proporciona acesso
às gramáticas mais profundas e a um
estudo mais elevado da exegese.
Cód.: 349765 / 22,5 x 28 cm
Cód.: 349766 - Livro de Exercício

Esequias Soares é pastor da igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí. É graduado em
Hebraico pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autor de diversos livros, entre eles, O Ministério Profético na Bíblia, Manual de
Apologética Cristã e Visão Panorâmica do Antigo Testamento, todos publicados pela CPAD.
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LANÇAMENTOS

CRISTIANISMO FALSIFICADO
Roger E. Olson

Neste livro, Roger Olson descreve as
maldições que as heresias como pelagianismo, semipelagianismo e teologia
da prosperidade, trazem para a igreja.
Descrevendo seus principais conceitos,
a forma como a igreja lidou com elas, os
atores envolvidos e o que pode ser feito
para resolver o problema, Cristianismo
Falsificado busca educar as congregações sobre Jesus, Deus e a salvação.
Cód.: 350904 / 14,5x22,5cm / 176 páginas

Roger E. Olson é um teólogo arminiano e professor de teologia no Seminário Teológico George W.
Truett, Universidade Baylor, em Waco, Texas, EUA. Olson nasceu em Des Moines, Iowa, e estudou
no Open Bible College em Des Moines, Seminário Batista Norte-Americano, e na Universidade
Rice. Ele também é um pastor batista ordenado. É casado e tem dois filhos.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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O CARISMA PROFÉTICO E O
PENTECOSTALISMO ATUAL
José Gonçalves

É inegável que o pentecostalismo possui grandes afinidades com os profetas
bíblicos. Nesta obra, José Gonçalves
elabora um estudo das ações carismáticas dos profetas Elias e Eliseu e analisa
os pressupostos sociológicos, teológicos
e morais de suas atividades proféticas.
Para o autor, a narrativa sobre os profetas bíblicos são uma referência para a
práxis neopentecostal contemporânea.
Cód.: 352368 / 14,5 x 22,5cm / 144 páginas

José Gonçalves é pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, escritor e articulista. É
bacharel em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Também é pós-graduado em Interpretação Bíblica pela Faculdade Batista
do Paraná e mestre em Teologia por essa mesma instituição. Autor de diversos livros, entre eles,
Defendendo o Verdadeiro Evangelho, Rastros de Fogo e Por que Caem os Valentes, todos publicados pela CPAD.
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LANÇAMENTOS

BÍBLIA COM COMENTÁRIOS DE ANTONIO GILBERTO
Antonio Gilberto
Nesta Bíblia você terá acesso as principais anotações e estudos que o saudoso pastor Antonio Gilberto elaborou ao longo de sua vida ministerial como pastor, professor, teólogo, escritor e comentarista das lições de escola dominical.
Embora estas anotações não tenham sido elaboradas por ele com o objetivo de virem a se tornar uma Bíblia de Estudo,
são numerosas o suficiente para enriquecer a leitura e o estudo de todos aqueles que queriam se aprofundar no entendimento do texto sagrado.
A CPAD propôs ao pastor Antonio Gilberto produzir uma Bíblia onde a produção intelectual de sua vida pudesse ser incorporada e ele, de bom grado, deu total acesso à CPAD às suas anotações pessoais, às quais se somaram tudo aquilo
que já se publicou de sua lavra, como livros, artigos e lições de escola dominical.
De posse deste vasto conteúdo, coube à CPAD fazer o trabalho de coleta, catalogação, sistematização e, por fim, de
formatação em diversas seções ao longo do texto bíblico, a fim de que o leitor possa ter acesso ao entendimento que o
pastor Antonio Gilberto tinha acerca de cada versículo ou assunto lido.
Nesta Bíblia o leitor encontrará:
- Síntese de cada livro da Bíblia com:
- Análise do título
- Informações do autor
- Esfera de ação do livro
- Divisão do livro
- Seções com tópicos temáticos
- Estudos doutrinários
- Estudos temáticos
- Comentários
- Esboços
Formato: 13,7x21,5cm / 2440 páginas
Cód.: 352060 - Preta / Cód.: 352061 - Azul / Cód.: 352062 - Vinho

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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HISTÓRIA DA LITERATURA
CRISTÃ ANTIGA
Justo L. González

É interessante notar que, ao mesmo
tempo em que o povo cristão é bem
conhecedor dos livros do Novo Testamento, outra literatura cristã, boa parte
dela escrita ao mesmo tempo em que
os livros do Novo Testamento, é praticamente desconhecida.
Entretanto, esta mesma literatura, a
qual a maioria dos crentes desconhece, nos ajuda a entender o ambiente
no qual se formou o Novo Testamento.
Em História da Literatura Cristã Antiga o
leitor encontrará a história dos escritos
dos cristãos dos primeiros séculos, desde a Didaquê até João de Damasco,
passando pelos pais apostólicos, pelos
apologistas Irineu, Tertuliano, Orígenes,
Santo Agostinho, Gregório, o Grande e
muitos mais. O doutor Justo L. González
nos entrega uma breve história da vida
e das obras desses autores que escreveram cartas, manuais de instruções,
escritos apologéticos, atas de martírio,
literatura apócrifa, biografias e comentários bíblicos.
Cód.: 350729 / 14,5x22,5cm / 496 págs

Justo L. González é um historiador e teólogo que escreveu mais de cento e cinquenta livros. Nascido em Cuba e radicado nos Estados Unidos, é graduado pelo Seminário Unido de Cuba, com
mestrado e doutorado pela Universidade Yale. Tem experiência de ensino de História da Igreja em
diversos seminários da América Central e dos Estados Unidos. Muitas de suas obras foram adotadas como livros de texto em universidades e seminários nos Estados Unidos, na América Latina e
na Espanha.
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DICIONÁRIO DA VIDA DIÁRIA
NA ANTIGUIDADE BÍBLICA E
PÓS-BÍBLICA
Edwin M. Yamauchi
& Marvin R. Wilson

Desfrute de 5 a 20 páginas para cada
tópico-chave sobre a vida doméstica,
tecnologia, cultura, leis e práticas religiosas do mundo antigo, raramente
encontrados em dicionários bíblicos e
obras afins, estudados partir da perspectiva das 6 principais culturas: do Antigo Testamento, do Novo Testamento,
do mundo do Oriente Próximo, do mundo greco-romano, do mundo judaico e
do mundo cristão.
Os conceituados autores, junto com
uma equipe de dezenas de experts,
analisam cada tópico escolhido com
base em seu significado durante os tempos bíblicos fornecendo informações
técnicas e culturais de fundo sobre o
mundo da Bíblia Hebraica e do Novo
Testamento de 2.000 aC a aproximadamente 600 dC., incluindo:
- Relacionamentos: beijos e abraços,
casamento, nascimento de criança,
adoção;
- Trabalho e negócios: agricultura, empréstimos, pesca, açougue e carne;
- Leis e Governo: Leis e Crimes, Tributação, Herança; Alfabetização / educação; Cidadãos e estrangeiros, mendigos
e esmolas, polícia e prisões;
E muito mais!
Cód.: 350940 / 15x23cm / 1.592 págs.

Dr. Edwin M. Yamauchi é um historiador, editor e acadêmico de renome mundial. Formado em
Línguas Bíblicas pela Shelton College, possui mestrado e doutorado pela Brandeis University. Autor
de diversas obras acadêmicas, ele é Professor Emérito de História na Miami University nas áreas de
História Antiga, Antigo Testamento, História da Igreja Primitiva, Gnosticismo e Arqueologia.

Marvin R. Wilson é um estudioso evangélico americano. Formado pela Wheaton College, mestrado
pela Gordon-Conwell Seminary e doutorado pela Brandeis University. Autor de diversas obras, foi
professor de Estudos Bíblicos e Teológicos no Gordon College em Wenham, Massachusetts até 2018.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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O BATISMO NO ESPÍRITO
E AS LÍNGUAS COMO SUA
EVIDÊNCIA
Silas Daniel

Nesta obra, Silas Daniel procura abordar o
Profetismo da Nova Aliança, a atualidade
dos dons espirituais para a vida da Igreja hoje e a necessidade de uma imersão
plena de cada crente nesse profetismo,
experiência que nada mais é do que o
próprio batismo no Espírito Santo.
Ao entender à luz do texto sagrado no
que consiste essa bênção neotestamentária do profetismo universal dos crentes,
o cristão compreenderá mais perfeitamente porque os dons espirituais não só
ainda são para hoje como não podem
deixar de sê-lo, qual o seu propósito para
a Igreja e o que é realmente o batismo
no Espírito Santo, bem como as razões
pelas quais é importante o cristão buscar
essa dádiva divina para a sua vida. Esta
obra, portanto, é de teologia pentecostal
em seu sentido mais amplo, esposando a
contemporaneidade dos dons espirituais;
o lugar e a administração apropriados
dos carismas à luz da Bíblia; a compreensão correta do batismo no Espírito Santo;
o propósito desse batismo para a vida do
crente; a função das línguas; e uma hermenêutica que abraça as contribuições
inegáveis do pentecostalismo para o enriquecimento da matéria.
Cód.: 350731 / 14,5x22,5cm / 432 págs

Silas Daniel é pastor, jornalista, chefe de Jornalismo da CPAD e escritor. Autor dos livros Reflexão sobre a Alma e o Tempo, Habacuque – a Vitória da Fé em meio ao Caos, História da
Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Como Vencer a Frustração Espiritual, A
Sedução das Novas Teologias (Prêmio Areté 2008) e Arminianismo: A Mecânica da Salvação,
todos títulos da CPAD.
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TEOLOGIA E HISTÓRIA DO
PENTECOSTALISMO

Claiton Ivan Pommerening, org.
Claiton Pommerening reúne um grupo
de autores formados em várias áreas da
teologia e outras especialidades, membros da Assembleia de Deus em Joinville e professores do ensino teológico na
igreja e na Faculdade Refidim. Esses autores, elencados nesta obra, expuseram
com propriedade alguns temas que tratam da teologia pentecostal. São textos
que tratam, entre outros assuntos, de
doutrinas fundamentais do Pentecostalismo sobre de salvação, dons espirituais, o Batismo no Espírito Santo e as
suas evidências históricas, cura divina,
profecia e história assembleiana. Por
último, o autor fala de algumas leituras hermenêuticas no Pentecostalismo,
destacando a distinção entre experiencialismo e racionalismo.
Cód.: 350821 / 14,5x22,5cm / 226 págs

Claiton Ivan Pommerening é Doutor e Mestre em Teologia pela Faculdade EST. Possui graduação em Teologia pela Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte - FATEBH, graduação
em Ciências Contábeis pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e especialização
em Teologia e Bíblia pela Faculdade Luterana de Teologia. Membro do RELEP – Rede Latino-americana de Estudos Pentecostais e do NEPP – Núcleo de Estudos e Pesquisa do Protestantismo. Presidente do CEEDUC – Associação Centro Evangélico de Educação Cultura e Assistência
Social em Joinville (SC); diretor da Faculdade Refidim; editor da Azusa Revista de Estudos Pentecostais É pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville (SC) e casado com Thaís Andrea
Pommerening e tem duas filhas: Letícia e Thaíne.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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JESUS, O SENHOR SEGUNDO O
APÓSTOLO PAULO
Gordon D. Fee

Exegeticamente embasado e teologicamente sintético, este trabalho do
reverenciado acadêmico pentecostal
Gordon Fee fornece uma clara, concisa
e acessível síntese dos ensinos de Paulo
sobre Jesus.
Através dos anos, Fee tem escrito e ensinado extensamente sobre o entendimento de Paulo acerca da pessoa de
Cristo e, nesta obra, oferece o resultado
de seu trabalho exegético para qualquer leitor interessado das Sagradas
Escrituras.
Cód.: 344089 / 14,5x22,5cm / 240 págs.

Gordon D. Fee é professor emérito de Estudos do Novo Testamento no Regent College, em
Vancouver, Canadá. Exerce a função de editor da série New International Commentary. Além de
destacada atuação como estudioso do Novo Testamento, tendo publicado vários livros e artigos
em seu campo de especialização, a crítica textual do Novo Testamento, é também reconhecido
como professor e orador brilhante. É autor e coautor de vários livros.
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Grandes Obras de

Lawrence O. Richards
Obras de relevância incontestável, que possibilitam o aprofundamento das verdades bíblicas e
que enriquecerão ainda mais seus estudos.
B. A., Universidade de Michigan; Th.M., Seminário Teológico de Dallas; Ph.D., Northwestern University. Richards Depois de se casar, participou do Seminário Teológico de Dallas e foi ordenado em
1962. Em Illinois, trabalhou como editor e como um pastor associado. Richards escreveu mais de
200 obras, tendo sido traduzidos para 24 idiomas, entre elas Comentário Histórico-Cultural do Novo
Testamento, Guia do Leitor da Bíblia, publicados pela CPAD.

COMENTÁRIO
HISTÓRICO-CULTURAL
DO NOVO TESTAMENTO

Descubra nesta obra os significados de
versículos do livro de Mateus a Apocalipse.
Cód: 140413 / 16,5x23,5cm / 547 págs.
Comentário Bíblico / Capa Dura

GUIA DO LEITOR DA BÍBLIA

Um livro que auxiliará tanto iniciantes como veteranos e estudiosos da
Bíblia a encontrar os tesouros mais
ricos das Escrituras Sagradas.
Cód: 112299 / 16x23cm / 936 págs.
Dicionários e Obras de Referências
Capa Dura

COMENTÁRIO
DEVOCIONAL DA BÍBLIA

Um livro que o ajudará em sua
devoção a Deus e no conhecimento
de sua Palavra.
Cód: 195274 / 16x23cm / 1.024 págs.
Comentário Bíblico / Capa Dura

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

11

BÍBLIA DE ESTUDO

CATÁLOGOACA DÊMIC O2021

Tudo para que você possa compreender melhor os
mistérios do Livro Sagrado.
Cód: 5173 / 17x23,5cm / Grande / Preta
Cód: 124585 / 17x23,5cm / Grande / Azul
Cód: 124586 / 17x23,5cm / Grande / Vinho
Cód: 570 / 13,5x21cm / Média / Luxo / Preta
Cód: 571 / 13,5x21cm / Média / Luxo / Azul
Cód: 572 / 15x21,5cm / Média / Vinho
Cód: 152283 / 13,5x21,5cm / Harpa Cristã / Média / Preta
Cód: 163413 / 13,5x21cm / Harpa Cristã / Média / Azul
Cód.: 160093 / 13,5x21cm / Harpa Cristã / Média / Vinho
Cód.: 124507 / 11,5x16,5cm / Pequena / Luxo / Preta
Cód.: 124588 / 11,5x16,5cm / Pequena / Luxo / Azul
Cód.: 127449 / 11,5x16,5cm / Pequena / Vinho
Cód.: 219717 / 11,5x16,5cm / Harpa Cristã / Pequena / Preta
Cód.: 219718 / 11,5x16,5cm / Harpa Cristã / Pequena / Azul
Cód.: 219719 / 11,5x16,5cm / Harpa Cristã / Pequena / Vinho

BÍBLIA DE ESTUDO PENTECOSTAL

Esta Bíblia traz estudos que visam ajudar o leitor a entender com mais profundidade a Palavra de Deus. Com estudos,
referências bíblicas e a versão Almeida Revista e corrigida, ela atende às necessidades de seminaristas, evangelistas,
pastores, professores e todos que buscam maior conhecimento espiritual.
Características:
- 77 estudos no Antigo e Novo Testamentos
- Introdução panorâmica dos livros da Bíblia (com nome dos autores, temas, data em que foram escritos, propósito etc.)
- Numerosos diagramas e ilustrações
- Concordância abreviada da Bíblia
- Índice de símbolos temáticos
- Parágrafos, no texto bíblico, assinalados conforme originais
- Mapas em cores com seu respectivo índice de localização
- Calendário para leitura da Bíblia em um ano
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Características
• 15.000 notas de estudo
• 315 estudos de palavras
• Páginas de apresentação em quatro cores
• 141 fotografias
• 62 linhas do tempo
• 59 mapas
• Plano de leitura anual da Bíblia
• 24 artigos
• Referências da coluna central
• 16 ilustrações / reconstruções
• Subtítulos tópicos
• 15 tabelas
Cód.: 336327 / 16,5x23cm / Preta
Cód.: 336326 / 16,5x23cm / Vinho
Cód.: 336325 / 16,5x23cm / Marrom

BÍBLIA DE ESTUDO HOLMAN
Uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera – e exatamente onde você espera. Com cerca de
15.000 notas de estudo, a Bíblia de Estudo Holman é projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na
mesma página, espalhado como o texto bíblico ao qual se refere. Você nunca mais esquecerá o que estava
procurando, porque a nota, o mapa, o estudo de palavras ou a ilustração pertinente já estão lá. E quando uma
visão ainda mais profunda é desejada, há também introduções para cada livro, esboços e cronogramas, uma
concordância e muito mais.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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Veja os diversos recursos que tornam esta
obra inigualável em sua categoria:
• Dicionário de Strong Hebraico e Grego;
• Comentários exegéticos adicionais ao
Dicionário de Strong;
• Auxílios léxicos e gramaticais das palavras
do AT e NT com códigos das palavraschave no texto bíblico, remetendo ao texto
original e a concordância de Strong;
Grande / Luxo / 17x23,5cm
Cód.: 180324 / Luxo / Clássica / Preta
Cód.: 174057 / Luxo / Clássica / Marrom

• Notas do texto bíblico;
• Nova Edição Almeida Revista e Corrigida
2009;
• Introdução a cada livro da Bíblia.

BÍBLIA DE ESTUDO PALAVRAS-CHAVE

A Bíblia de Estudo Palavras-Chave foi elaborada para auxiliar aqueles que militam na difícil tarefa do estudo e
interpretação do texto bíblico. Ela oferece as mais variadas ferramentas exegéticas, léxicas, e gramaticais a fim de que
o leitor possa interpretar corretamente o texto bíblico, identificando as palavras-chave da língua original. Além disto, ela
apresenta, de forma clara e precisa, explanações sobre seus significados e uso.
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BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER CRISTÃ
Dorothy K. Patterson e Rhonda H. Kelley
A mulher está em constante atividade, seja na igreja, no trabalho, na
faculdade, ou no lar, ela se destaca pela sua habilidade de dedicação em cada tarefa que realiza. Estudar a Palavra de Deus não seria
diferente. Pensando nisso a CPAD tem a satisfação de lançar mais uma
grande obra de estudo das Sagradas Escrituras: Bíblia de Estudo da
Mulher Cristã.
A Bíblia de Estudo da Mulher Cristã é o mais abrangente estudo bíblico
já preparado por e para mulheres. Editada por duas especialistas apaixonadas pela palavra de Deus e possuidoras de vasto conhecimento
das línguas bíblicas originais, esta Bíblia de Estudo lhe proporcionará
um mergulho profundo nas Escrituras.
VERDE

• Grande 16x23cm
Cód.: 321831

Os seus recursos incluem:
– 66 apresentações dos livros;
– Concordância;
– 6.490 notas de comentários;
– 630 estudos de palavras;
– 76 respostas a questões difíceis;
– Notas doutrinárias;
– 100 perfis dos personagens;
– 72 artigos sobre feminilidade em uma perspectiva bíblica;
– Gráficos e linhas do tempo;
– Seção de mapas em cores.

PINK

• Grande 16x23cm
Cód.: 329772
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 329776

ROSA

• Grande 16x23cm
Cód.: 329775
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 321829

MARROM

• Grande 16x23cm
Cód.: 329773
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 329777

PRETA

• Grande 16x23cm
Cód.: 329774
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 329778
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BÍBLIA DE ESTUDO CRONOLÓGICA APLICAÇÃO PESSOAL

CATÁLOGOACA DÊMIC O2021

Esta Bíblia de Estudo combina os recursos da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal com um formato cronológico e vários
novos recursos. A Bíblia é organizada em 10 seções cronológicas que o auxiliarão a ver como as várias partes da Bíblia
se encaixam. Novas introduções de seção e cronogramas definem o cenário para as passagens em cada seção. Novas
notas e fotografias arqueológicas ajudam a trazer a história de Deus para a sua vida de uma forma totalmente nova. E,
é claro, os recursos de Aplicação Pessoal que o ajudarão a utilizar tudo o que você aprender.
Cód.: 282477 / Tarja Verde / 19x25cm
Cód.: 282476 / Tarja Marrom / 19x25cm
Cód.: 282474 / Capa Dura / 17x24cm
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BÍBLIA DE ESTUDO

Cód.: 255722
15x23,5cm / Preta
Cód.: 271086
18x24cm / Capa Dura
Preta

BÍBLIA DE ESTUDO APOLOGIA CRISTÃ
Esta reedição da Bíblia Defesa da Fé, ajudará os cristãos de hoje a entender, defender e proclamar sua fé em meio a um
tempo de crescente relativismo moral e espiritual.
Mais de uma centena de artigos e questões sobre fé e ciência fornecem uma experiência recompensadora a cada
estudo. Ainda apresenta como diferencial uma introdução para cada livro da Bíblia focada nos elementos inerentes à
apologética e perfis históricos de apologistas desde Justino a C.S.Lweis.
Também apresenta valiosas contribuições dos mais consagrados apologistas modernos como: Charles Colson, Norman
Geisler, Hank Hanegraaff, Josh Mc Dowell e mais de 90 outros colaboradores.
Esta valiosa ferramenta constitui um recurso singular para declarar as razões de nossa fé, respondendo às grandes questões da vida. Como posso ter certeza que Deus existe? A Bíblia Sagrada é verdadeira e confiável? Tenho um destino que
vai além da minha vida na terra? Estas e diversas outras perguntas são respondidas em mais de 100 artigos sobre os mais
variados assuntos:
- Ética
- Interpretando a Bíblia à luz da Ciência
- Impacto da Arqueologia E História em nossa compreensão da Bíblia
- A Bíblia à luz da Teologia
- Fé Cristã e sistema de crenças não-cristãs
- Fé Cristã e a Filosofia

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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TEOLOGIA SISTEMÁTICA

Editado por Stanley M. Horton
Se a Bíblia diz, eu creio. Mas por que eu creio? Como justificar
a minha fé?
Para tratar dessas questões, vinte dos melhores eruditos pentecostais se reuniram para produzir esta Teologia Sistemática.
Dirigidos por Stanley M. Horton, um dos mais respeitados teólogos da atualidade, estes eruditos apresentam, nesta obra, a
verdade integral e plena da Palavra de Deus.
Através da ótica pentecostal, o leitor conta com um manual
de doutrina que, além de vasta erudição, deixa bem claro
que Deus continua a operar maravilhas no meio de seu povo.
Esta Teologia Sistemática é indispensável para se ter uma visão
clara e sem preconceitos da fé pentecostal.
A Santíssima Trindade, a Criação do Universo e da Humanidade, o Batismo no Espírito Santo, os Dons Espirituais, a Cura Divina e a Missão da Igreja. Estes e outros temas são explicados,
sob uma ótica pentecostal, buscando, assim, fortalecer sua fé.
Cód.: 5092 / 15x22cm / 808 págs. / Capa dura

TEOLOGIA SISTEMÁTICA
Eurico Bergstén

O autor expressa seus conhecimentos através de um valioso
ensino bíblico que faz-nos conhecer a pessoa de Deus e sua
vontade para com os homens. Expondo sua concepção e
dados sobre Deus, em uma ordem sistemática e progressiva, o
autor nos ensina sobre as doutrinas básicas da Bíblia: Trindade,
Salvação, Pecado, Igreja, Escatologia, Anjos e a autoridade das
Sagradas Escrituras.
É de fundamental importância para a vida do crente o estudo organizado acerca de Deus e das doutrinas centrais da fé
cristã. A esse estudo chamamos teologia. A teologia organiza
os conhecimentos e informações sobre as diversas questões
bíblicas, tais como:
- Deus
- Jesus
- O Espírito Santos
- A Bíblia
- Os anjos
- O homem
- A Igreja
- As últimas coisas
Cód.: 5659 / 14x21cm / 368 págs.
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TEOLOGIA SISTEMÁTICA
Norman Geisler
Nesta coleção, O Dr. Norman Geisler, trata dos temas mais importantes da teologia sistemática. A Teologia propriamente
dita, a Bíblia, a criação, a doutrina de Deus, a Salvação, o Senhor Jesus Cristo, as Últimas Coisas serão tratados de forma
clara e muito bem pesquisada, de modo que o leitor tenha em suas mãos, para pesquisa, o fruto de uma vida dedicada
à teologia e a defesa da fé cristã. Através de uma abordagem filosófica você obterá o conhecimento necessário sobre
as principais doutrinas do Cristianismo. Além disso, seus comentários, sobre história, ciência e ética são ideais para quem
deseja ter sólidos argumentos apologéticos, contra as heresias do mundo contemporâneo e materialista.
2 volumes:
Vol. I - Introdução; Bíblia; Deus; Criação
Vol. II - Pecado; Salvação; Igreja; últimas Coisas
Cód.: 169097 / 16x23cm / 2.248 págs. / Capa Dura

O Dr. Norman Geisler, ex-reitor do Southern Baptist Theological Seminary, em Charlotte, Carolina do Norte,
é autor e co-autor de mais de sessenta livros e de centenas de artigos. É orador e participa de debates a
nível nacional e internacional. O Dr. Geisler possui bacharelado em Ciências Humanas (B.A.) e mestrado
em Ciências Humanas (M.A.) pela Wheaton College, bacharelado em Teologia (Th.B.) pela William
Tyndale College e doutorado em Filosofia (Ph.D.) pela Loyola University de Chicago.
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TEOLOGIA SISTEMÁTICA PENTECOSTAL
Diversos Autores

Depois de lançar no Brasil a Bíblia de Estudo Pentecostal (1995)
e o Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento (2003),
a CPAD agora brinda os seus leitores com esta monumental Teologia Sistemática Pentecostal que aborda temas como: Eclesiologia, Angelologia, Soteriologia e muito mais. Escrita pelos principais expoentes da doutrina pentecostal brasileira. Uma ótima
fonte de aprendizado e conhecimento.
Cód.: 140633 / 15,5x22,7cm / 572 págs. / Capa Dura

TEOLOGIA SISTEMÁTICA DE FINNEY
Charles Finney
Charles Finney foi o maior evangelista desde os tempos
apostólicos. Suas convicções teológicas nasceram no fogo
do avivamento e foram formadas por uma consciência
moldada pelo estudo do Direito e comprometida com a
plena autoridade da Bíblia. Por tudo isso, a Igreja de hoje
deve estudar suas posições sobre o governo moral de Deus, a
natureza do homem, arrependimento, soberania, atributos do
amor, entre outros.
Cód.: 9609 / 15x22cm / 744 págs.

Nascido em 29 de agosto de 1792, Warren, Connecticut, EUA, Charles Grandison Finney foi um pregador, professor, teólogo, abolicionista e avivalista estado-unidense, um dos líderes do Segundo Grande
Despertar. Casado com Lydia Root (desde 1824), faleceu em 16 de agosto de 1875, Oberlin, Ohio, EUA.
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TEOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO
Roy B. Zuck

O autor discute vários pontos de vista sobre os textos que têm relação com os ensinos teológicos dos escritores bíblicos,
além de ser justos na expressão dessas várias interpretações.Esta obra não só discorre sobre as interpretações históricas
dos textos, mas também sobre a discussão contemporânea das passagens da Bíblia. É um livro fácil de ler e pode ser
usado na íntegra pela igreja, pois não se dirige a uns poucos intelectuais. Professores e pregadores conseguirão alcançar
a compreensão do conteúdo de passagens problemáticas do Novo Testamento.
Cód.: 167537 / 15x22,5cm / 528 págs. / Capa Dura

TEOLOGIA DO ANTIGO TESTAMENTO
Roy B. Zuck

Fornece uma compreensão mais clara da natureza íntima desta disciplina teológica. Cada um dos escritores analisa a
revelação divina conforme ela aparece cronologicamente no cânon, fazendo com que o leitor constate a revelação
da verdade de Deus pontualmente ao longo dos séculos.
Cód.: 167536 / 15x22,5cm / 480 págs. / Capa Dura

Nesta obra você estudará:
• Teologia do Pentateuco;
• Teologia de Josué, Juízes e Rute;
• Teologia de Samuel e Reis;
• Teologia de Crônicas;
• Teologia de Esdras, Neemias e Ester;
• Teologia dos Livros Sapienciais e Cantares de Salomão;
• Teologia dos Salmos;
• Teologia de Isaías;
• Teologia de Jeremias e Lamentações de Jeremias;
• Teologia de Ezequiel e Daniel;
• Teologia dos Profetas Menores.

Roy B. Zuck
Professor e Deão Acadêmico
do Seminário Teológico de
Dallas, nos Estados Unidos
onde atuou em diversos
cargos desde 1973.
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A TEOLOGIA CARISMÁTICA DE LUCAS
Roger Stronstad

Embora o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos sejam narrativa histórica, relatam uma história sacra, portanto, possuem propósitos didático e teológico. Mas quais seriam? Para Stronstad, não
há dúvida que está ligado à atuação do Espírito Santo e aos seus
carismas, isto é, aos seus dons espirituais.Um dos mais influentes
trabalhos sobre a pneumatologia de Lucas da atualidade, esta
obra, escrita na tradição do pentecostalismo e de grande valor
acadêmico, foi um divisor de águas e contribuiu significativamente para o entendimento da Igreja sobre a teologia de Lucas.
Cód.: 329267 / 14,5x22,5cm / 176 págs.

TEOLOGIA DE JOHN WESLEY
Kenneth J. Collins

A intrincada síntese teológica elaborada com esmero por Wesley
reúne boa parte do grande projeto de sua carreira teológica, a
saber, a tarefa de articular o lema de “só a fé” com a prática da
“vida santa”. Nesta obra, o autor, um especialista no pensamento
wesleyano, analisa sua teologia sob três prismas: os próprios escritos
de Wesley, a crítica histórica e a crítica teológica. Mergulhe nesta
profunda e consistente articulação sobre o amor santo e a forma
da graça, presentes na teologia de John Wesley.
Cód.: 171399 / 14,5x22,5cm / 448 págs.

Dr. Kenneth J. Collins é professor de Teologia Histórica e Estudos de Wesley. Juntou-se ao corpo
docente do Asbury Seminary em 1995, como professor de história da igreja, o Dr. Collins lecionou
e ensinou em todo o mundo e é conhecido por
seu estilo envolvente e de pensamento crítico.
Em maio de 2008, ele ministrou um curso sobre
A Teologia de John Wesley no Seminário Cristão
Evangélico de Moscou. Ele também deu palestras sobre a teologia de John Wesley em diversos
cenários variando da Costa Rica à Coréia do Sul.
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TEOLOGIA BÍBLICA DE MISSÕES
George W. Peters

Considerada uma das melhores obras missionárias dos Estados
Unidos, esta obra oferece ao leitor uma visão genuinamente
bíblica e de grande profundidade espiritual. Ressalta ainda a
importância da proclamação, o papel da igreja local como
responsável pelas missões e o senhorio de Cristo. Indicada para
os pastores, seminaristas brasileiros e aos vocacionados para
obra missionária.
Cód.: 5889 / 15x22,5cm / 448 págs.

George W. Peters foi professor de missões mundiais em Dallas Theological Seminário durante
muitos anos. Dr. Peters foi listado noQuem é
Quem na educação americana e tem escrito vários livros. Ele recebeu Bacharel em Artes
e em Teologia no Tabor College, sua Th.D. em
Temple Hall Seminary, e seu Ph.D. em Hartford
Seminary Foundation.

TEOLOGIA BÍBLICA DA ORAÇÃO
Robert L. Brandt, Zenas J. Bicket

Um Estudo histórico da oração no Antigo e no Novo Testamento,
feito para os que buscam se aprofundar no conhecimento,
crescer na graça e ministrar no poder do Espírito Santo. Contém
ainda relatos de experiências atuais de guerra espiritual na
oração e testemunhos de preces respondidas. Reedição do livro
O Espírito nos Ajuda a Orar.
Cód.: 191 / 14x21cm / 400 págs.
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AS OBRAS DE ARMÍNIO
Jacó Armínio

Livre Arbítrio x Predestinação, Graça Irresistível x Vontade Permissiva... Para todos os que se interessam pela teologia, não
é segredo que o mundo protestante/evangélico se divide em arminianos e calvinistas. A bem da verdade, o esquema de
doutrina teológica conhecido durante os últimos dois séculos como Arminianismo não recebeu essa denominação pelo
fato de Armínio ter sido o seu autor, mas porque ele coletou e incorporou, em um único sistema, as observações dispersas
e frequentemente incidentais dos patriarcas cristãos e dos primeiros clérigos protestantes e também explicou e defendeu
este esquema de forma mais plena e definitiva do que qualquer outro autor anterior.
A igreja evangélica brasileira em sua grande maioria, se identifica com a visão arminiana, porém, por mais paradoxal que
seja, até a presente data, não possuía traduzida para o português toda a extensão do pensamento deste importante
teólogo reformado. Isto levava a sui generis situação onde muitos evangélicos brasileiros, inclusive pastores, se reconheçam
como arminianos sem, de fato, terem lido uma linha sequer de seus escritos acerca da Predestinação, Providência Divina,
o livre-arbítrio, a Graça de Deus, A divindade do filho de Deus e a justificação do homem, entre diversos outros assuntos.
Esta obra vem preencher esta importante lacuna de nossa literatura e, por que não dizer, na teologia da igreja brasileira.
Por tudo isso, a CPAD tem a alegria de poder oferecer à igreja brasileira a oportunidade de conhecer e se aprofundar no
pensamento contido nas obras de Armínio e assim, descobrir as raízes não apenas de suas crenças soteriológicas, mas
também da forma de seu relacionamento com Deus. Coleção em três volumes (não podem ser vendidos separadamente).
Cód.: 264883 / 15,5 x 22,5cm / vol. 1: 488, vol. 2: 464, vol. 3: 488 págs.
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ARMINIANISMO - A MECÂNICA DA SALVAÇÃO
Silas Daniel

Nos últimos quatrocentos anos, o cristianismo de vertente protestante/evangélica tem se dividido em dois grandes grupos soteriológicos: calvinistas e arminianos.
No Brasil, enquanto o calvinismo estava bem servido de livros sobre suas doutrinas, poucos títulos haviam sido publicados sobre
o arminianismo, apesar de grande parte da igreja evangélica
brasileira ser de matriz arminiana.
Esta obra visa cobrir esta importante lacuna, e o faz de forma
ampla e profunda. Ao dividir seu livro em três partes: História,
Teologia e Exegese, Silas Daniel apresenta um panorama bastante abrangente da posição arminiana à luz da Bíblia e de sua
influência no desenvolvimento da teologia cristã e na promoção de grandes conquistas da história da Igreja e do Ocidente
durante os séculos.
Nesta obra você conhecerá a teologia arminiana e descobrirá:
- Já no século XVI muitos reformadores defendiam uma visão arminiana
- O entendimento sinergista da mecânica da Salvação foi defendido
por todos os Pais da Igreja do primeiro século até o início do quinto
século
- As diferenças entre o arminianismo e o semipelagianismo
- Quem foi Jacó Armínio e qual sua importância para a teologia e a
história da Igreja
Estas e muitas outras questões são abordadas nesta obra que, por
sua abrangência e profundidade, torna-se leitura obrigatória para
todos aqueles que querem, de fato, conhecer o arminianismo e a
mecânica da salvação.
Cód.: 317362 / 14,5x22,5cm / 624 págs.

ARMINIANISMO PURO E SIMPLES
Jamierson Oliveira

Quando pensamos no universo cristão mundial, que, segundo
as mais confiáveis pesquisas, somam cerca de 2,4 bilhões de
seguidores, dos quais em torno de 600 milhões se identificam
como evangélicos, podemos dizer seguramente que 80%
deles são de confissão soteriológica arminiana. Esta obra tem
por objetivo contribuir com o conhecimento do verdadeiro
Arminianismo, que se harmoniza perfeitamente com as
Escrituras, e de forma simples, bíblica e histórica. Em linguagem
acessível ao alcance de todos, essa obra se divide em três
partes: o contexto histórico de Armínio, a teologia Arminiana e
a teologia Wesleyana.
Cód.: 328998 / 14x21cm / 112 págs.
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MANUAL DE APOLOGÉTICA CRISTÃ
Esequias Soares

Em Manual de Apologética Cristã, o autor apresenta as bases da fé cristã e confronta os ensinos das mais variadas seitas
e religiões com a Palavra de Deus. Islamismo, Catolicismo, Espiritismo, Mormonismo, Testemunhas de Jeová, Adventismo,
Igreja da Unificação, Unicismo, Maçonaria e Nova Era são analisadas detalhadamente neste livro, que não deixa dúvidas
quanto à superioridade da Palavra de Deus.
Cód.: 10537 / 14x21cm / 396 págs.

Esequias Soares é pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí-SP. Graduado em Letras, com habilitação em Hebraico pela Universidade de São Paulo e Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, é professor de Hebraico, Grego e Apologia Cristã. Além disso,
é comentarista de Lições Bíblicas da Escola Dominical, articulista e autor de diversos livros da CPAD,
presidente da Comissão de Apologética Cristã da CGADB (Convenção Geral das Assembleias de
Deus no Brasil) e 2º vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB).
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RAZÕES PARA CRER

Norman Geisler, Chad V. Meister
A obra aborda vários aspectos da apologia cristã, e está
dividida em quatro assuntos base:
- O que é apologética e por que precisamos dela;
- Questões culturais e teológica na apologética;
- Defendendo o teísmo cristão;
- Movimentos religiosos do mundo.
Cada assunto é detalhado através de sub-tópicos enriquecendo
ainda mais os argumento a favor da fé cristã.
Cód.: 209860 / 14,5x22,5cm / 440 págs.

RESPOSTA ÀS SEITAS

Norman Geisler, Ron Rhodes
Ao longo dos séculos, diversas seitas têm usado
tendenciosamente vários textos bíblicos para justificarem
suas doutrinas. Através deste livro, os autores fazem uma
análise profunda das passagens bíblicas utilizadas pelas seitas,
apresenta a má interpretação delas e a refutação bíblica que
corrige erros. No final, um apurado índice dos grupos religiosos
mencionados, assunto e referências bíblicas.
Cód.: 6855 / 14x21cm / 684 págs.
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VERDADE INCONTESTÁVEL

Josh McDowell, Sean McDowell
Tenha em seu coração as 12 verdades incontestáveis da
Palavra de Deus, uma oportuna ajuda para enfrentar os ataques
a fé pela cultura pós-moderna de hoje. Entenda aquilo que
devemos crer e esteja preparado para transmitir a verdade
bíblica, de maneira fácil e convincente, conquistando a todos
com a maior apologética de todas: Amar uns aos outros como
Cristo nos amou.
Cód.: 235907 / 14,5x22,5cm / 544 págs.

Josh McDowell é escritor, palestrante e apologeta. Ao longo de sua carreira de mais de
50 anos tem falado e escrito sobre o cristianismo e alcançado dezenas de milhões de
pessoas. Graduado na Wheaton College e
Talbot Theological Seminary of Biola University
onde obteve o título de Mestre me Divindade, possui mais 115 livros publicados, entre
eles, Evidências da Ressurreição, Verdade Incontestável e Verdade Nua e Crua, todos publicados pela CPAD.

DEFENDENDO SUA FÉ

R. C. Sproul

Uma suposição muito difundida em nossos dias é de que a fé e
a razão são incompatíveis ou mesmo antagônicas. Mas isto não
é verdade. A tarefa deste livro é mostrar, de uma maneira breve
e simples, as verdades básicas do Cristianismo e provar o quanto
ele é racional em sua essência. Se você deseja uma defesa
lógica e bíblica da fé, então, irá descobrir nas páginas deste
livro o verdadeiro sentido para demonstrá-la. Uma visão geral da
história e de fundamentos da apologética, que mostram como
a razão e a pesquisa científica, podem ser aliadas na defesa da
existência de Deus e da autoridade da Bíblia.
Cód.: 152294 / 14x21cm / 192 págs.

R. C. Sproul é conhecido por sua habilidade
em comunicar verdades profundas e práticas acerca da Palavra de Deus. Formato
pela Wheaton College (1964–1968) com
especialização em literatura e em filosofia,
completou o bacharelado em divindade no
Fuller Theological Seminary em Pasadena,
Califórnia e recebeu seu grau de Doutor em
Teologia em Estudos do Novo Testamento
na Universidade de Munique, Alemanha (1971–1974). Por meio
dos ministérios Ligonier, que fundou e onde é o principal professor, cristãos recebem um ensino profundo em teologia, história,
estudo da Bíblia, apologética e ética cristã.
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EXEGESE? PARA QUÊ?
Gordon D. Fee

Nos últimos vinte e cinco anos, Gordon D. Fee produziu um fluxo constante de artigos acadêmicos que tratam de
espinhosos assuntos do texto crítico, delicados temas exegéticos e profundas questões teológicas. Muitos desses
documentos acadêmicos fizeram contribuições importantes para o campo do estudo do Novo Testamento, mas estão
espalhados em ampla gama de publicações. Agora, neste livro, vinte e um dos melhores e mais curtos trabalhos de Fee
estão convenientemente disponíveis em um único volume.
Em muitos aspectos, a coleção reflete a jornada de Fee como estudioso bíblico. O livro começa com o primeiro trabalho
de Fee na crítica textual, volta-se para estudos de natureza mais estritamente exegética e conclui com estudos de
intenção mais teológica. No decorrer dos estudos, Fee explora extensa diversidade de temas para leitores e intérpretes
do Novo Testamento, entre eles, Paulo como um dos primeiros pensadores trinitários, a liberdade e obediência de acordo
com Paulo, a cristologia e pneumatologia do Novo Testamento e muito mais. São estudos primorosos que demonstram o
domínio que Fee tem na tarefa exegética e ilustram o objetivo da exegese a serviço da comunidade cristã.
Exegese? Para Quê? fornecerá a professores, pastores e estudantes da Bíblia um banquete copioso da erudição do
Novo Testamento.
Cód.: 329270 / 14,5x22,5cm / Hermenêutica

Gordon D. Fee é professor emérito de Estudos do Novo Testamento no Regent College, em Vancouver,
Canadá. Exerce a função de editor da série New International Commentary. Além de destacada
atuação como estudioso do Novo Testamento, tendo publicado vários livros e artigos em seu campo
de especialização, a crítica textual do Novo Testamento, é também reconhecido como professor e
orador brilhante. É autor e coautor de vários livros.
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HERMENÊUTICA
David Starling

Este livro oferece uma nova abordagem à arte da interpretação bíblica, focando nos modos como as próprias Escrituras
formam seus leitores em intérpretes sábios e fiéis. David Starling mostra que se adotarmos a prática interpretativa dos
escritores bíblicos e nos envolvermos intimamente com textos de todas as partes da Bíblia, desenvolveremos as práticas
e os hábitos que um bom leitor das Escrituras deve ter.
Após a exposição dos princípios de seu conceito hermenêutico, Starling trabalha uma série de estudos de caso de
métodos interpretativos. Em cada capítulo, ele se concentrará em uma questão-chave de um livro da Bíblia, estuda a
hermenêutica interna dos autores bíblicos em relação aos horizontes dos primeiros leitores do texto. Em seguida, Starling
extrai as implicações do estudo de caso analisado para a hermenêutica teológica cristã, relacionando-as com uma
questão teológica ou ética que a igreja tem enfrentado.
Oferecendo uma contribuição atualizada para discussões acerca da Interpretação bíblica, este livro é o complemento
ideal para os tradicionais livros texto sobre hermenêutica para seminaristas e estudiosos do tema.
Cód.: 331726 / 14,5x22,5cm / 240 págs.

David I. Starling (PhD, Universidade de Sydney) é professor sênior de Novo Testamento e Teologia e
chefe do Departamento de Bíblia e Teologia do Morling College em New South Wales, Austrália. Ele
é o autor ou editor de vários livros bem como comentários sobre 1 Coríntios e Efésios e Colossenses.
Starling é também o editor de resenhas de livros do Novo Testamento para o jornal teológico
Themelios.
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APRENDA O HEBRAICO BÍBLICO
Russel T. Fuller e Kyoungwon Choi

Com frequência, estudantes deixam o colégio ou seminário com uma compreensão tão fraca de hebraico, que
eles simplesmente o jogam fora. A língua hebraica torna-se meramente um curso a ser suportado para obtenção do
diploma. A solução para esse problema é ensinar a língua de um modo completo, de forma que os estudantes o utilizem
verdadeiramente no ministério.
Baseada em anos de êxito em sala de aula, Aprenda o Hebraico Bíblico provê um livro-texto claro e acurado para o
estudante iniciante em hebraico. Ao longo de seus 38 capítulos, a gramática concentra-se nas noções elementares de
fonologia (sons) e morfologia (formas), de modo a capacitar o estudante a aprender a língua por meio do raciocínio
e das regras mais do que pela memorização automática. O livro-texto inclui ainda discussões úteis sobre a sintaxe com
o objetivo de aplicar os conhecimentos de hebraico no exercício do ministério além de um suplemento colorido de 16
páginas com resumos dos princípios morfológicos.
21x28cm / 384 págs.
Cód.: 308266 - Brochura | Cód.: 317320 - Capa Dura | Cód.: 308285 - Livros de Exercícios

Russell T. Fuller (Ph.D., Hebrew Union College) é professor associado de interpretação do Antigo
Testamento no Southern Baptist Theological Seminary, em Louisville, Kentucky.

Kyoungwon Choi (M.Div., Southern Baptist Theological Seminary) buscava, à época da primeira
edição desta gramática, um Ph.D. no Departamento de Antigo Testamento, no Southern Baptist
Theological Seminary, em Louisville, Kentucky.
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HERMENÊUTICA FÁCIL E DESCOMPLICADA
Esdras Costa Bentho

A hermenêutica é a ciência que se ocupa dos métodos e técnicas da interpretação
dos textos. Esse livro, mais prático do que teórico, visa criar no leitor, mesmo sem
o conhecimento profundo da matéria, interesse e comprometimento pela
interpretação das Escrituras, fornecendo bases contextuais para uma interpretação
séria da bíblia.
Cód.: 10852 / 14x21cm / 344 págs.

APRENDA O GREGO DO NOVO TESTAMENTO
John H. Dobson

A melhor maneira de se estudar o Novo Testamento é lê-lo na língua original.
Seguindo este método revolucionário desenvolvido pelo autor, você estará em
condições de entrar em contato, num curto espaço de tempo, com o idioma
no qual forma escritos os evangelhos, as epístolas e o Apocalipse. Este livro é
recomendável não somente para seminarista, mas também para professore de
escola Dominical, obreiros e para todo aquele que tem um sério interesse no
estudo da bíblia.
Cód.: 4753 / 14x21cm / 448 págs.

PREGANDO E ENSINANDO A PARTIR
DO ANTIGO TESTAMENTO
Walter C. Kaiser Jr.

O livro trata do valor, o problema, e a tarefa de pregar com o Antigo Testamento,
examinando seus vários gêneros literários e também sua relevância para uma
audiência contemporânea. Sabemos que é um desafio pregar o Antigo Testamento
para uma igreja do século XXI, e Kaiser nos conduz a que possamos pregar a Bíblia
de forma completa, com demonstrações bem fundamentadas de como podemos
pregar e ensinar a partir do Antigo Testamento.
Cód.: 171184 / 14x21cm / 256 págs.
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LÉXICO GREGO DO NOVO TESTAMENTO
Edward Robinson

Para se estudar uma língua de maneira crítica e filológica
deve-se seguir a trajetória de uma palavra até sua origem,
observando as várias formas e sentidos que ela adquiriu nas
diferentes épocas e dialetos da língua. O Novo Testamento,
então, foi escrito por hebreus, almejando expressar, em língua
grega, pensamentos, concepções e sentimentos hebraicos.
Este é o objetivo deste verdadeiro clássico: revelar não apenas
o significado literal das palavras gregas do Novo Testamento,
mas o significado dado a elas pelas mentes judaicas que a
escreveram.
Cód.: 203761 / 16x23cm / 1.036 págs. / Capa Dura

Edward Robinson foi um estudioso bíblico norteamericano. Seus trabalhos sobre geografia
bíblica e arqueologia bíblica, feitos durante o
domínio Otomano na Palestina, tornaram-no o
“Pai da Geografia Bíblica” e o “Fundador da
Palestinologia Moderna”.

VINCENT – ESTUDO DO VOCABULÁRIO
GREGO DO NOVO TESTAMENTO
Marvin R. Vincent

A obra de Marvin Vincent reúne um comentário
exegético e um estudo léxico-gramatical
conduzindo o leitor para mais perto do ponto de
vista de um estudioso da língua grega. Publicados
pela primeira vez nos EUA, no final do século XIX,
continuam sendo uma referência obrigatória
para todos aqueles que desejam conhecer a
ideia original dos vocábulos neotestamentários no
sentido léxico, etimológico e histórico e no uso dos
diferentes escritores do Novo Testamento.
Cód.: 203661 / 16x23cm / 626 págs. / Vol. 1 / Capa Dura
Cód.: 217387 / 15x22,5cm / 536 págs. / Vol. 2 / Capa Dura

Marvin Richardson Vincent era um ministro
presbiteriano, mais conhecido por seus Estudos da
Palavra no Novo Testamento. A partir de 1888, ele foi
professor de exegese e crítica do Novo Testamento
no Union Theological Seminary, em Nova York.
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COMENTÁRIO BÍBLICO PENTECOSTAL NOVO TESTAMENTO
Diversos autores
Este livro foi planejado para complementar a Bíblia de Estudo Pentecostal (BEP), pois foi escrito pelos mesmos
comentaristas, porém com mais profundidade e riqueza de detalhes da cultura, situação sócio-econômica e informações
complementares da época para ampliar seus conhecimentos do Novo Testamento. Os comentários deste volume
focalizam o Novo Testamento. Seus escritores, profundos conhecedores da Palavra de Deus, oferecem uma introdução
de cada livro, um esboço, uma interpretação seção por seção e uma breve bibliografia. O livro vem ainda com fotos,
mapas, quadros e diagramas.
Cód.: 10693 / 15,5x22,7cm / 1.952 págs. / Capa Dura
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COMENTÁRIO BÍBLICO MATTHEW HENRY (Obra Completa)
Matthew Henry

Publicado a cerca de trezentos anos, este comentário tornou-se um dos maiores clássicos das letras evangélicas e
uma referência para os estudiosos da Palavra de Deus ao revelar os mais preciosos tesouros escondidos nos textos das
Sagradas Escrituras.
De Gênesis a Apocalipse, Matthew Henry combina erudição, discernimento espiritual e aplicação prática no tratamento
das Escrituras. Henry possui profunda compreensão do conteúdo, da mensagem e da natureza da revelação divina
e sua exposição do texto sagrado distingue-se por apresentar interpretação e comentário seguidos de observações
práticas com vistas à vida cristã, pública e particular.
Esta obra enfatiza a espiritualidade bíblica e representa um chamado para um modo de vida cuja preocupação
principal é a glória de Deus. Ela também é repleta de máximas concisas e pungentes, as quais os puritanos deleitavam-se
em usar para alcançar os corações de seus ouvintes e leitores. Além disso, sua demonstração das doutrinas das Escrituras
reproduz os grandes artigos da ortodoxia protestante, partindo de um respeito incomensurável pela Bíblia.
Cód.: 174109 / 15,5x22,5cm / Capa Dura

Matthew Henry asceu no Broad Oak, uma casa de campo nas fronteiras do Flintshire, País de Gales e
Shropshire, Inglaterra. Desistiu de seus estudos jurídicos para a teologia, e em 1687 tornou-se ministro
de uma congregação presbiteriana em Chester. ficou bem conhecido pela Exposição do Antigo e
Novo Testamentos (1708-1710).
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COMENTÁRIO BÍBLICO BEACON

Ross Price, C. Paul Gray, J. Kenneth Grider, Roy Swin
Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos EUA, um clássico. O Comentário Bíblico Beacon traz uma interpretação
abrangente da Bíblia Sagrada elaborada por 40 teólogos evangélicos conservadores. São 10 volumes, cinco para o
Antigo Testamento e cinco para o Novo. Em cada livro bíblico são comentados versículos de forma expositiva, exegética
e sempre com uma sugestão homilética, o que torna o Beacon particularmente útil para pregadores e professores da
Escola Dominical. Mas também ele tem uma característica devocional que faz dele uma obra cativante e indispensável
a todos os crentes que desejam estudar a Palavra de Deus. Beacon tem erudição teológica, todavia num tom equilibrado
na sua interpretação e no seu objetivo inspiracional. Seu formato é atraente e prático. Seus comentaristas e editores
acreditam que esta obra é de grande valor para todos que buscam descobrir as verdades profundas da Palavra de
Deus, que “subsiste eternamente”.
15,5x23cm
Cód.: 218642 / Antigo Testamento / Brochura
Cód.: 224370 / Novo Testamento / Brochura
17x24,5cm
Cód.: 128275 / Novo Testamento / Capa Dura
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COMENTÁRIO MATEUS & MARCOS
A. T. Robertson

Publicada há mais de setenta anos, esta obra alcançou
verdadeiro status de “clássico” e ferramenta-padrão de
consulta para pastores, professores e estudantes do Novo
Testamento. Com uma erudição irretocável e uso pictórico
da língua, identifica conotações e nuanças do grego
frequentemente perdidas na tradução das palavras do Novo
Testamento.
Cód.: 173373 / 15x23cm / 548 págs. / Capa Dura

COMENTÁRIO LUCAS - À LUZ DO NT GREGO
A. T. Robertson

Segundo volume de uma ferramenta clássica e padrão de
consulta para pastores, professores e estudantes do Novo
Testamento. Com uma erudição irretocável e uso pictórico
da língua, identifica conotações e nuanças do grego
frequentemente perdidas na tradução das palavras do Novo
Testamento
Cód.: 215856 / 15x23cm / 402 págs.
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO ANTIGO TESTAMENTO
Esdras Costa Bentho e Reginaldo Leandro Plácido

Nesta obra, partindo de uma perspectiva conservadora, o autor faz um amplo estudo do Antigo Testamento, dividindo-o
em duas partes fundamentais.
A primeira, de caráter introdutório, trata da história do desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento e apresenta
um resumo geral e um esboço de todos os livros de suas quatro divisões: Pentateuco, Históricos, Poéticos e Proféticos.
Em face disto, esta primeira parte é indicada para os cursos básico e médio em teologia dos seminários e institutos
bíblicos como introdução ao estudo do Antigo Testamento. Logo a seguir, desenvolvem-se as introduções e análises
de cada uma das quatro divisões e de seus livros correspondentes. Em toda obra são encontradas notas de estudo a
respeito de algum ponto importante da teologia, história ou exegese do Antigo Testamento.
Cód.: 330193 / 14,5x22,5cm / 592 págs. / Estudo Bíblico

INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO
Louis Berkhof

Em seu livro, Introdução ao Novo Testamento, Louis Berkhof investiga a
história e a finalidade dos Evangelhos e Epístolas do Novo Testamento.
As seções de Berkhof iniciam com um breve resumo seguido por um
olhar abrangente das características, a autoria, a composição, e o
significado de cada livro canônico do Novo Testamento. Precedendo
sua discussão sobre os Evangelhos, Berkhof discute a natureza e
inspiração dos Evangelho+s, em geral, e introduz o problema do
evangelho de João, em que os três primeiros Evangelhos Sinópticos são
diferentes deste último Evangelho. A introdução de Berkhof baseia-se
nos resultados de uma ampla gama de estudiosos do Novo Testamento,
incluindo os primeiros Pais da Igreja. Uma obra muito fácil de explorar
que torna Introdução ao Novo Testamento um texto privilegiado para
estudos e para sala de aula.
Cód.: 233207 / 14,5x22,5cm / 304 págs.
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FACES DO ANTIGO TESTAMENTO

Editores: David W. Baker, Bill T. Arnold
Faces do Antigo Testamento reúne os principais especialistas
para fornecer uma visão geral dos temas atuais e debates em
análise do Antigo Testamento. Uma de suas características é
que ele registra contribuições de estudiosos conservadores
cuja importância é reconhecida além do próprio campo de
estudo deles.
Esta é uma obra de referência substancial para estudantes e
estudiosos do Antigo Testamento, bem como para os pastores
e os leitores interessados que querem trazer os conhecimentos
do Antigo Testamento em seus estudos para os dias atuais.
Cód.: 290463 / 14,5x22,5cm / 512 págs.

David W. Baker (doutor pela Universidade de
Londres) é professor de Antigo Testamento
e línguas semíticas no Ashland Theological
Seminary. Ele é autor ou editor de inúmeros
projetos, incluindo coeditor da série Apollos
Old Testament Commentary.
Bill T. Arnold (doutor pelo Hebrew Union College)
é professor de Antigo Testamento e línguas
semíticas no Asbury Theological Seminary. Ele é
autor de diversos livros, incluindo Encountering
the Book of Genesis, e coautor de Encountering
the Old Testament.

FACES DO NOVO TESTAMENTO

Editores: Scot McKnight, Grant R. Osborne
Em Faces do Novo Testamento, os editores Scot McKnight
e Grant R. Osborne reuniram especialistas do Novo
Testamento que acompanham a evolução em seus campos
especializados de investigação para um volume denso e
completo. Esta obra reúne ensaios pelos principais estudiosos
do Novo Testamento que exemplifica de forma acessível
todas as principais áreas de estudos do Novo Testamento.
Cód.: 257504 / 14,5x22,5cm / 608 págs.

Scot McKnight é Karl A. Olsson Professor de
Estudos Religiosos na North Park University, em
Chicago, Illinois.

Grant R. Osborne é professor de Novo
Testamento no Trinity Evangelical Divinity
School, em Deerfield, Illinois.
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A ORIGEM DA BÍBLIA
Philip Wesley Comfort

Uma fascinante visão geral de como a Bíblia foi inspirada,
canonizada, lida como literatura sagrada, copiada em antigos
manuscritos hebraicos e gregos e, finalmente traduzida para línguas
do mundo inteiro. Uma excelente fonte de pesquisa para pastores,
seminaristas, professores, estudantes da Bíblia e crentes desejosos de
um melhor aprofundamento bíblico. Livro impresso sob demanda.
Nesta obra, o editor Philip Comfort compilou trabalhos de
renomados estudiosos como F. F. Bruce, Carl F. Henry, J. I. Packer, e
R. K. Harrison, obtendo assim um guia completo para entendermos
tudo sobre:
- A autoridade e inspiração da Bíblia;
- O Cânon da Bíblia;
- A Bíblia como texto literário;
- Textos e manuscritos;
- Traduções blíblicas.
Cód.: 2052 / 14x21cm / 436 págs.

MANUAL DO PENTATEUCO
Victor P. Hamilton

Neste livro, o autor faz um exame preciso e aprofundado dos cinco
primeiros livros da Palavra de Deus, relacionando suas informações
com o contexto sócio-cultural da época. Excelente para pesquisas,
cada capítulo possui bibliografia para enriquecer ainda mais
seus estudos. Uma obra que, por mais de vinte anos oferece
conhecimento acerca do Pentateuco.
Cód.: 128256 / 15x23cm / 538 págs.

Victor P. Hamilton é um teólogo canadense /
americano. Foi professor de Antigo Testamento
e Teologia na Asbury University de 1971 a
2007. Mantém o papel de professor emérito
do Antigo Testamento na Asbury University.
Ele tem um BA, um BD e ThM e um mestrado e
doutorado em Estudos do Mediterrâneo pelo
Houghton College, Universidade Brandeis
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De imediato, você encontrará:
• Propósito de cada livro tema e como ele se
encaixa com o restante da Bíblia
• Autor, data, público-alvo e um resumo da história
da época
• Versículos-chave
• Esboço de cada livro para que você encontre
histórias importantes mais rápido
• Mapas, linhas do tempo, gráficos e fotos coloridas
• Descobertas arqueológicas que trazem
esclarecimento acerca da cultura da época
• Como Jesus pode ser visto em cada livro
• Aplicação para o povo de Deus hoje

PANORAMA DA BÍBLIA

A Bíblia tem 66 livros, mais de 1.000 capítulos e foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia vai
ajudar você ter uma noção de cada livro rapidamente. Com explicações de 4 a 6 páginas para cada livro, com mapas
coloridos, gráficos e linhas de tempo, você terá uma visão clara da Bíblia.
Panorama da Bíblia é um companheiro excelente para planos de leitura da Bíblia, estudos bíblicos individuais ou em
grupo, ou utilize-o como um livro de referência prático sempre que precisar. Você pode tirar cópia de algumas páginas
e distribuir para grupos de estudo. Com certeza, você utilizará este livro repetidas vezes.
Cód.: 307545 / 17,5x24,5cm / 268 págs.

COMPREENDENDO TODAS AS PARÁBOLAS DE JESUS
Klyne R. Snodgrass
Nesta obra o autor discute acerca das parábolas de Jesus com
sensibilidade teológica, com atenção cuidadosa para comparar tradições
judaicas e greco-romanas, e em um diálogo com a literatura secundária.
Eruditos e estudantes igualmente apreciarão sua admirável clareza e
inúmeras sugestões recentes. Convicto de que as parábolas são a avenida
mais certa para ter acesso aos ensinamentos de Jesus. Klyne Snodgrass
analisa todas elas com habilidade, cuidado e imaginação. Ele delineia
passos para o intérprete seguir, fornecer material sobre o contexto histórico
e cultural.
Cód.: 173489 / 16x23cm / 1.192 págs. / Capa Dura

Klyne R. Snodgrass é um teólogo e escritor americano graduado pela Columbia Bible College,
Canadá, Mestre em Divindade pela Trinity Evangelical Divinity School, em illinois e Ph.D. pela University
of St. Andrews, Escócia,.que serviu como professor de Estudos do Novo Testamento no Seminário
Teológico North Park, em Chicago, Illinois, de 1974 a 2015. Sua obra, Compreendendo as Parábolas
de Jesus ganhou em 2009 o Prêmio Livro Cristianity Today.
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DICIONÁRIO BÍBLICO WYCLIFFE

Charles F. Pfeiffer, Howard F. Vos, John Rea
O Dicionário Bíblico Wycliffe proporciona uma vasta rede de informações sobre nomes e lugares mencionados na Bíblia bem como
aspectos doutrinários, históricos, e pontos importantes do cenário
bíblico. Artigos são escritos por mais de 200 líderes conservadores,
estudiosos evangélicos.
Este projeto teve início em 1959 quando a equipe da Moody Press
reconheceu a necessidade de substituir os antigos dicionários e
enciclopédias bíblicas por um trabalho que estivesse à altura das
tendências mais modernas da teologia, das mais recentes descobertas da arqueologia, e das pesquisas linguísticas. Este comitê
estabeleceu várias diretrizes básicas para a EBW. Os seus artigos
de caráter doutrinário devem estar de acordo com a ortodoxia
cristã, com os fundamentos da fé geralmente aceitos pelos crentes de uma linha evangélica conservadora. Nenhum artigo pode
contradizer a crença de que as Escrituras, como um todo, são
inspiradas por Deus, e que não ocorreram erros em sua transmissão oral e em seus manuscritos originais. Quanto à escatologia,
considera-se que a volta do Senhor Jesus Cristo ocorrerá antes de
seu reino milenar na terra.
- Um abrangente dicionário bíblico disponível para estudantes,
eruditos e leigos.
- Cobertura extensiva é dada aos tópicos principais e os colaboradores são apontados ao final de cada artigos.
- Muitos tópicos incluem bibliografia para pesquisa adicional.
- Mais de 900 fotos, mapas, gráficos e esboços ilustram o texto.
Cód.: 131675 / 15x23cm / 2.050 págs. / Capa Dura

DICIONÁRIO VINE
W.E. Vine

Um estudo profundo dos principais termos bíblicos de cunho
teológico. Ao longo do livro, mais de 6.000 palavras, as mais
importantes da Bíblia, são ilustradas por passagens da Escritura,
comentários, referências cruzadas, significados antigos e
modernos, etimologias precisas, notas históricas e informação
técnica claramente definida. A publicação deste volume
proporciona maior facilidade ao estudo dos significados de
palavras do Novo e Antigo Testamento àqueles que procuram se
aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus independente
de um conhecimento prévio nas línguas hebraica e grega.
Cód.: 10659 / 16,4x23,8cm / 1.120 págs. / Capa Dura

42

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

CATÁLOGOACA DÊMIC O2021

DICIONÁRIOS E OBRAS DE REFERÊNCIA

Mais de 1000 verbetes e cerca de
600 fotos históricas e contemporâneas que dão ao leitor:
• Ampla visão histórica e cronológica das Assembléias de Deus,
seus pioneiros e líderes;
• Perfil dos missionários suecos,
noruegueses, finlandeses, americanos e de outras nacionalidades
que atuaram no brasil;
• Mais de 500 fotos históricas do
pentecostalismo no Brasil e no
mundo;
• Definição e expressão e temas
do pentecostalismo;
• A história do pentecostalismo
na Suécia, Noruega, Finlândia e
Estados Unidos, paises que mais
influenciaram a igreja pentecostal
brasileira;
• Síntese histórica das principais
denominações pentecostais no
Brasil e no mundo;
• Dezenas de remissões cruzadas
para que o leitor possa conhecer
as conexões, a contemporaneidade e o inter-relacionamento
de pessoas, fatos, temas e grupos
pentecostais;
• E muito mais.

DICIONÁRIO DO MOVIMENTO PENTECOSTAL
Isael Araújo

Pela primeira vez no Brasil, em uma só obra, um panorama sobre pessoas, igrejas, instituições e temas do
pentecostalismo brasileiro e mundial.
Cód.: 131693 / 15,5x22,7cm / 944 págs.
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PEQUENO DICIONÁRIO BÍBLICO
S. E. Mcnair

Este dicionário não apenas cumpre com maestria a função de reunir
os vocábulos de uma língua e dispô-los em ordem alfabética com seus
respectivos significados, como também avança ao apresentar uma breve
concordância bíblica, o sentido hebraico e grego dos nomes e a morfologia
das palavras.
Cód.: 170221 / 11,5x16,5cm / 240 págs.

DICIONÁRIO DE PROFECIA BÍBLICA
Claudionor de Andrade

Aqui você encontrará os vocábulos e expressões mais significativos do estudo
escatológico além das definições, os verbetes são acompanhados de uma
análise exegética e bíblica.
Cód.: 2051 / 14x21cm / 272 págs.

DICIONÁRIO TEOLÓGICO
Claudionor de Andrade

Dicionário Teológico, agora na Versão Revista e Ampliada, além das definições
conceituais, ajudará você a conhecer a raiz das palavras, aprofundando seu
estudo na Escritura Sagrada.
Cód.: 1728 / 14x21cm / 416 págs.
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PSICOLOGIA PASTORAL
Jamiel de Oliveira Lopes

Assim como é indispensável o conhecimento teológico para lidar
com as questões espirituais, para as emocionais é preciso conhecer
o comportamento e a personalidade humana. Neste livro, o pastor e
mestre em Psicologia clínica Jamiel de Oliveira Lopes apresenta um
estudo amplo, didático e detalhado do que é a Psicologia, além de,
sempre à luz da palavra de Deus, aconselhar sobre o dia a dia da
vida de um líder. Esta obra é uma importante ferramenta para que
pastores entendam melhor as características do comportamento
humano e consigam melhor diferenciar questões espirituais e
emocionais.
Cód.: 316313 / 14,5x22,5cm / 536 págs.

Jamiel de Oliveira Lopes é pastor da
Assembleia de Deus em Campinas (SP),
articulista, comentarista da revista juvenis
CPAD, mestre em Psicologia Clínica pela PUC
– Campinas, professor universitário, psicólogo
clínico, atuando profissionalmente com
adolescente adultos. Autor do livro publicado
pela CPAD E agora o que fazer?

O PASTOR PENTECOSTAL
Thomas,Trask, Diversos

Um respeitado painel de 74 pastores, missionários, reitores de
universidades e líderes cristãos discutem assuntos de extrema
importância para aqueles que apascentam ou pretendem
apascentar ovelhas do Reino de Deus, tais como:
- prioridades na vida do pastor;
- vida pessoal;
- preparação para o Avivamento;
- como prestar contas de forma eficaz;
- ministério
- adoração ungida pelo Espírito Santo.
Cód.: 2600 / 17,5x24cm / 672 págs.
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ENCICLOPÉDIA POPULAR DE PROFECIA BÍBLICA
Tim Lahaye, Ed Hindson

Em Enciclopédia da profecia bíblica encontramos vários
comentários sobre vida futura, mistérios, profecia de números,
interpretação de profecias, a irade Deus e muitos outros assuntos
do Antigo e do Novo Testamentos. Uma excelente obra onde
se encontram informações necessárias para auxiliar os estudos
proféticos, o que elas significavam e o contexto de sua época.
Cód.: 152295 / 15x22,5cm / 496 págs.

GUIA PROFÉTICO PARA O FIM DOS TEMPOS
Timothy Paul Jones

Um guia ilustrado e fácil de entender sobre as profecias dos
fins dos tempos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
bem como as principais linhas de interpretação de Apocalipse.
Repleto de gráficos, quadros, ilustrações, fotos e mapas, ele
explica os ensinamentos bíblicos sobre o fim dos tempos, elucida
os pontos de vista dos cristãos ao longo dos séculos e analisa
as diferentes maneiras em que os cristãos hoje interpretam as
profecias escatológicas.
Cód.: 307544 / 17,5x24cm / 368 págs.
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HISTÓRIA DOS HEBREUS - EDIÇÃO DE LUXO
Flávio Josefo

Um clássico da literatura universal, agora em edição de luxo! História dos Hebreus, de Flávio Josefo, agora com nova
capa e acabamento em beira dourada.
Tendo atravessado séculos até os nossos dias, a história do povo judeu, através do registro de Flávio Josefo, permanece
como o principal relato extra-bíblico dos acontecimentos contidos nas Escrituras. Em História dos Hebreus o autor escreve
com detalhes os grandes movimentos históricos judaicos e romanos. Qualquer estudante da Bíblia terá em Flávio Josefo
descrições minuciosas de personagens do Novo Testamento (Evangelhos e Atos), tais como: Pilatos, os Agripas, os
Herodes e inúmeros outros pormenores do mundo greco-romano, tornando esta obra, depois da Bíblia, a maior fonte de
informação sobre o povo Judeu.
Cód.: 334295 / 17,5x24cm / 1.570 págs. / Capa Dura

Flávio Josefo, ou apenas Josefo foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de
uma linhagem de importantes sacerdotes e reis, que registrou in loco a destruição de Jerusalém,
em 70 d.C., pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas por seu filho Tito, futuro
imperador. As obras de Josefo fornecem um importante panorama do judaísmo no século I.
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HISTÓRIA ECLESIÁSTICA
Eusébio de Cesaréia

Escrito originariamente em grego, há mais de 1600 anos, agora ao seu
alcance. A obra completa de Eusébio da Cesaréia é considerada um
clássico da literatura mundial sobre a história da Igreja e é a fonte histórica
mais consultada no mundo para se conhecer o período da igreja primitiva
após o livro de Atos dos apóstolos.
Cód.: 105599 / 16,5x24,5cm / 416 págs.

OS PAIS DA IGREJA

Hans von Campenhausen

Em estilo atraente e de agradável leitura, o autor coloca os patriarcas da Igreja
no contexto de suas próprias épocas, descrevendo a personalidade de cada
um, seus propósitos intelectuais, bem como a sua contribuição para a vida da
Igreja ou para a doutrina.
Cód.: 119829 / 16,5x24,5cm / 448 págs.

O LIVRO DOS MÁRTIRES
John Foxe

O leitor conhecerá a história dos sofrimentos e mortes sofridas por homens e
mulheres cheios de fé e coragem, desde os cristãos primitivos até os mártires
protestantes. O próprio autor foi alvo de perseguição religiosa durante o
reinado da rainha Mary na Inglaterra. Inclui também capítulos adicionais
narrando perseguições sofridas por cristãos até o Séc. XIX.
Cód.: 109179 / 16,5x24,5cm / 464 págs.
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A REFORMA - AS TRANSFORMAÇÕES DE UM MUNDO
EM CONFLITO
Andrew Atherstone

Neste livro, o pesquisador Andrew Atherstone traça a impressionante história da Reforma Protestante desde a Renascença até
as guerras da religião no século XVI, seguindo a ação a partir da
Alemanha e passando pela Suíça, França, Itália, Inglaterra, Escócia e Holanda. Concentrando-se nas principais personalidades
e acontecimentos, Atherstone explica as ideias complexas que
estavam em jogo, bem como as questões políticas e religiosas envolvidas. Esta é uma narrativa lúcida e confiável de um movimento que mudou a face da Europa para sempre.
Cód.: 318187 / 14x21cm / 256 págs.

ANDREW ATHERSTONE é pesquisador no
Latimer Trust, instituto anglicano de pesquisas evangélicas na Faculdade de Teologia
Wycliffe Hall, em Oxford, e membro da Faculdade de Teologia e Religião da Universidade de Oxford. Sua principal pesquisa
explora aspectos da história protestante e
evangélica. É autor de vários livros e artigos
acadêmicos. Mora no condado de West
Oxfordshire, Reino Unido, onde vive com
sua esposa Catherine e seus três filhos.

HISTÓRIA DE ISRAEL NO ANTIGO TESTAMENTO
Eugene H. Merrill

Tendo por objetivo um real conhecimento do passado de Israel
no Antigo Testamento e comprovar a veracidade do relato
bíblico, o autor reconstitui a história de Israel utilizando-se de
textos bíblicos, documentos extrabíblicos e arqueológicos.
Estudantes, pastores e leigos encontrarão em História de Israel
no Antigo Testamento uma útil ferramenta de referência e uma
admirável fonte de instrução.
Cód.: 2602 / 15x23cm / 592 págs.
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ARQUEOLOGIA BÍBLICA
Randall Price

Escrito por um renomado arqueólogo, este livro é uma preciosa fonte de consulta, rica em conteúdo e atualizada com
os maiores achados relacionados à arqueologia e à Bíblia Sagrada. Este livro, além de ser um belíssimo estudo arqueológico, mostra também, através de quadros, diagramas e fotos, a
grandeza do passado e ajuda-nos a compreender melhor a
veracidade da Palavra de Deus.
Cód.: 5884 / 15x22cm / 384 págs.

PEQUENO ATLAS BÍBLICO
Tim Dowley

Um Atlas Bíblico com texto de fácil compreensão, completamente
novo para estudantes ou leitores da Bíblia em geral. É possível encontrar nesse Atlas: fotos, gráficos e diagramas coloridos, mais de oitenta
mapas coloridos da Palestina, do Oriente Próximo e do mundo Romano, do Antigo e do Novo Testamento.
Abrangendo todas as eras e os maiores acontecimentos da história
bíblica, o Pequeno Atlas Bíblico explora também o contexto histórico
do mundo antigo, o povo e os acontecimentos do Período Intertestamentário, até a expansão do cristianismo em 300 d.c. Apresenta ainda
argumentos e ilustrações acerca da geografia, clima e agricultura na
Palestina.
Cód.: 111599 / 18,5x25,5cm / 96 págs. / Capa Dura

50

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

FILOSOFIA

CATÁLOGOACA DÊMIC O2021

PANORAMA DO PENSAMENTO
CRISTÃO
Michael D. Palmer

O que uma mente influenciada pelo
Evangelho pode produzir para a sociedade? Diversos autores analisam o
pensamento cristão através dos séculos
e a sua contribuição para a formação
do pensamento ocidental. A ciência, a
natureza humana, o trabalho, o lazer, a
ética, a cultura, a política, enfim, cada
ramo do conhecimento humano, não
estão imunes à ação do Evangelho e
são analisados neste livro.
Conforme o título dá a entender, este
livro considera certos componentes ou
fatores que constituem uma cosmovisão.
É um livro escrito por estudiosos cristãos,
e destinado àqueles que buscam respostas claras e sólidas às questões fundamentais que estão a confrontá-los nos
inúmeros aspectos da vida. Esta obra explora ideias, conceitos e princípios e encoraja uma abordagem integrada aos
assuntos de que trata. O primeiro capítulo apresenta os elementos básicos de
qual quer cosmovisão:
1) ideologia
2) narrativa
3) normas morais e estéticas
4) rituais
5) experiência
6) o elemento social.
O restante dos capítulos lida, de uma
maneira ou de outra, com aqueles seis
elementos enquanto os vemos desenvolvidos numa cosmovisão cristã. Em cada
caso, os autores dos capítulos se esforçaram por fornecer mais que informação
sobre suas respectivas disciplinas e campos de habilidade. Eles procuraram modelar o que significa pensar cristãmente
— para verdadeiramente integrar a fé, a
aprendizagem e a vida.
Cód.: 6854 / 17x25cm / 520 págs. / Capa Dura

É professor e escritor. Bacharel e Mestrado em Filosofia pela University of Montana em 1977, pesquisador visitante na Cornell University em 1980 e Ph.D. em Filosofia pela Marquette University em 1984.
É também professor da Regente University e autor de diversas obras e artigos. Mora no estado da
Virgínia com sua esposa e dois netos.
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E AGORA, COMO VIVEREMOS?
Nancy Pearcey, Charles Colson

Vivemos em uma sociedade pós-cristã, e o resultado disto
é decadência moral, espiritual e até econômica dos países
ocidentais. Como isto aconteceu? Como o pensamento e a
moral cristã foram gradativamente sendo expulsos de nossa
cultura? Leia este livro e descubra, não só como isto aconteceu,
mas também, como nós, a Igreja de Cristo, podemos lutar
contra este mal.
Cód.: 6358 / 15 x 23cm / 656 págs.

Charles Wendell “Chuck” Colson (Boston, 16 de
outubro de 1931 – Fairfax, 21 de abril de 2012)
foi um escritor, jurista, ativista, político e o conselheiro chefe do presidente norte-americano
Richard Nixon entre 1969 e 1973. Investigações
sobre seu envolvimento no caso Watergate,
criaram uma grave crise política. Iniciou-se então, um processo de impeachment contra o Presidente Nixon,
que acabou renunciando.
Alguns meses mais tarde, Charles Colson foi preso e condenado a três anos de prisão federal após confessar seu envolvimento em obstrução de justiça no escândalo Watergate.
Neste intervalo, converteu-se ao cristianismo e mudou radicalmente sua vida. Após sete meses de prisão, Colson sai em
condicional e passa a se dedicar a promover assistência social e espiritual a presidiários, fundando a organização Prison
Fellowship International.

VERDADE ABSOLUTA

Nancy Pearcey

Uma análise cultural cristã que traz ao leitor informações
indispensáveis para produzir uma compreensão cristã do mundo
em que vivemos. Verdade Absoluta apresenta o cristianismo
não apenas como princípio religioso, mas expõe como a
ciência moderna o exalta, a Verdade Absoluta acima de todas
as ideologias.
Cód.: 128255 / 14,5x23cm / 400 págs.

Nancy Pearcey se converteu na Comunidade
L’Abri com Francis Schaeffer. Graduada em Ciências Humanas pelo Covenant Theological Seminary e Pós-graduada em teologia e filosofia pelo
Institute for Christian Studies, foi co-autora com
Charles Colson de E agora, como viveremos? e
O Cristão na Cultura de Hoje (ambos publicados
pela CPAD), além de numerosos artigos sobre
ciência e fé, renovação intelectual e espiritual.
É catedrática no Instituto de Jornalismo Mundial, onde este livro
serve com base para o currículo de Visão do mundo. É também
professora convidada da Universidade Biola (Califórnia) e do Discovery Institute.
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DOUTRINAS BÍBLICAS

William W. Menzies e Stanley Horton
Visando um aprofundamento dentro das Doutrinas Bíblicas, os
autores mostram nesta importante obra 16 verdades bíblicas, e
com sabedoria promovem um belo estudo sobre Crescimento,
Maturidade e Estabilidade Espiritual, além de abordarem os
aspectos da Salvação, Batismo no Espírito Santo, Santificação,
Cura Divina e Juízo Final.
Cód.: 5091 / 14x21cm / 312 págs.

O ESPÍRITO SANTO NA BÍBLIA
Stanley M. Horton

É um livro que expõe grandes verdades de tal maneira que
todos podem entender e tirar proveito da instrução contida nele.
Concede uma nova visão sobre o que as Escrituras ensinam
sobre a pessoa do Consolador, Ajudador, Advogado, Mestre
e Guia. Reedição do livro “O Que a Bíblia Diz Sobre o Espírito
Santo”
Cód.: 4583 / 14x21cm / 320 págs.
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SOMBRAS, TIPOS E MISTÉRIOS DA BÍBLIA
Joel Leitão de Melo

O simbolismo das Escrituras Sagradas é um assunto sobre o qual
não existe muita coisa na literatura evangélica no Brasil. Rituais,
figuras, símbolos, numerologia, parábolas. Esta obra se preocupa
com este tema de alta importância, permitindo àqueles que
gostam de estudar a Palavra de Deus maiores informações, que
auxiliarão no entendimento da linguagem bíblica.
Cód.: 2917 / 14x21cm / 176 págs.

MANUAL BÍBLICO ENTENDENDO A BÍBLIA
CPAD

Quais são as dúvidas que mais te intrigam sobre a Palavra
de Deus? Você já pensou em investigar algum fato ocorrido
antes da Bíblia ser escrita? Este é um manual que irá auxiliar
a sua leitura bíblica e também o ajudará a compreender
alguns fatos e curiosidades que antes eram considerados
como uma incógnita.
Cód.: 173368 / 13x18cm / 568 págs.
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COLEÇÃO ANTONIO GILBERTO

Uma coletânea de obras publicadas por Antonio Gilberto, cada uma delas tratando de um aspecto
fundamental da prática cristã. Doutrinas Bíblicas / Estudo
Pastor, educador, jornalista, teólogo, autor de best-sellers e articulista, foi uma referência nas áreas de
Escola Dominical e de Teologia Pentecostal no país. Formado em Teologia, Letras e Pedagogia, com
mestrado em Educação pela Universidade Biola (EUA), sendo também um profundo conhecedor de
hebraico e grego. Foi professor do Instituto Bíblico Pentecostal (IBP) e 2º vice-presidente da instituição
e fundou o Curso de Aperfeiçoamento de Escola Dominical (CAPED). Foi membro do Conselho
Mundial de Evangelismo do Congresso de Lausanne, na Suíça, e membro da diretoria da Sociedade
Bíblica do Brasil (SBB) e da diretoria da Global University, nos Estados Unidos. Foi também consultor
doutrinário e teológico da CPAD e autor de diversos livros, entre eles Manual de Escola Dominical,
Verdades Pentecostais, Daniel e o Apocalipse e O Fruto do Espírito, todos publicados pela CPAD.

VERDADES PENTECOSTAIS

Como obter e manter um genuíno
avivamento pentecostal nos dias
de hoje.
Cód: 130588 / 14 x 21cm / 176 págs.

O FRUTO DO ESPÍRITO

Um estudo sobre o caráter cristão
baseado em Gálatas 5 e textos
bíblicos relacionados.
Cód: 112005 / 14 x 21cm / 160 págs.

O CALENDÁRIO
DA PROFECIA

Um verdadeiro tratado
escatológico sobre eventos que
estão para acontecer
Cód: 540 / 14 x 21cm / 144 págs.

FUNDAMENTOS DA
VIDA CRISTÃ

Esta livro é um compilado de três
obras do autor: o discipulado, o
estudo da Bíblia e a evangelização.
Cód: 341328 / 14 x 21cm / 228 págs.

DANIEL E APOCALIPSE

Entenda os principais assuntos de
cada capítulo destes dois livros
proféticos.
Cód: 413 / 14 x 21cm / 232 págs.

A BÍBLIA ATRAVÉS
DOS SÉCULOS

Saiba muitas particularidades sobre
a cronologia, a geografia, a história
e os textos bíblicos.
Cód: 901 / 14 x 21cm / 200 págs.
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OS TESOUROS DE DAVI
Charles Spurgeon

Esse é o tesouro ideal para todos aqueles que amam o rei Davi, a poesia e espiritualidade de seus escritos. Nesta clássica
obra, os 150 salmos (incluindo os de Asafe e Salomão) e seus incontáveis versículos são comentados individualmente
pelo príncipe dos pregadores, Spurgeon. Além disso, desfrute também em seus comentários de inúmeras citações de
grandes nomes do cristianismo como Martinho Lutero, Matthew Henry, entre outros. Enriqueça seu conhecimento com
“Os Tesouros de Davi”.
Cód.: 218382 / 15,5x22,5cm / 3.504 págs. / Capa Dura
Doutrinas Bíblicas / Estudo
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MISSÕES NA ERA ESPÍRITO SANTO
John V. York

O autor, missionário e acadêmico John York com 25 anos de
experiência na África, declara: a Bíblia tem que ser lida do ponto
de vista de missões. Para York, a obra missionária ainda não está
completa e deveria ter prioridade na Igreja. Mas que obra é essa e
como analisá-la? Qual contribuição os pentecostais podem dar para
compreender e realizar essa obra?
Cód.: 10652 / 14x21cm / 272 págs. / Evangelismo e Missõe

GUIA CRISTÃO DE LEITURA DA BÍBLIA

Uma obra prática que o ajudará a descobrir, compreender e aplicar
os ensinamentos bíblicos. Esta obra abrangente está dividida em 6
temas:

Conhecendo Jesus — Quem era o homem chamado Jesus? Como
ele afeta minha vida hoje?
A Bíblia livro a livro — Panorama geral de cada livro da Bíblia, resumo
dos principais temas, ensino e histórico.
Ensinando a Bíblia — As verdades essenciais da Bíblia em dez
doutrinas essenciais, incluindo Deus, Jesus Cristo e a Igreja.
Descobrindo o caminho de Deus — Conselhos práticos e estudos
bíblicos para as pessoas que desejam seguir Jesus.
A vida cristã — Como trabalhar com a mensagem da Bíblia e aplicála em nossa vida.
Recursos para a jornada — Ajuda adicional, um dicionário com as
pessoas e lugares e um guia para as passagens essenciais.
Cód.: 206004 / 15x23cm / Capa Dura / 848 págs. / Comentário Bíblico
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PENTECOSTALISMO E PÓS-MODERNIDADE
César Moisés Carvalho

O autor faz uma releitura dos alicerces racionalistas presentes na
teologia pentecostal e propõe outro caminho possível, não fácil,
mas necessário.Vivemos em um mundo onde as respostas dadas
por teologias tanto liberais quanto conservadoras, fortemente influenciadas pelo racionalismo, não atendem aos anseios de uma
sociedade pós-moderna que busca um sentido transcendental
para a vida. É neste contexto que o autor propõe uma reflexão
acerca dos caminhos do pentecostalismo neste novo milênio. Por
ser um movimento que valoriza a experiência com o sagrado mesmo em meio a um mundo tecnológico, o pentecostalismo encontra-se em uma posição privilegiada para produzir uma teologia
que vá ao encontro dos anseios espirituais deste novo mundo que
se descortina.
Cód.: 313874 / 14,5x22,5cm / 432 págs. / Teologia

REVESTIDOS DE PODER

Gutierres Fernandes Siqueira
Alinhando erudição a uma linguagem clara e acessível, o autor
aborda diversos aspectos do pentecostalismo, não só como movimento, mas também com teologia.
Sem cair em estereótipos de um lado ou no ufanismo de outro,
Gutierres Siqueira, discorre sobre várias importantes questões do
pentecostalismo, como a sua contribuição à teologia, sua liturgia, o
dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, a glossolalia à luz da
linguística e sua posição como herdeira da Reforma.
Uma leitura obrigatória para quem quiser entender a origem,
desenvolvimento e atual estágio do maior movimento religioso do
século XX: o movimento pentecostal.
Cód.: 326969 / 14,5x22,5cm / 144 págs. / Teologia
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PENTECOSTES - ESSA HISTÓRIA É A NOSSA HISTÓRIA
Robert P. Menzies

O que é o Cristianismo Pentecostal?
Há uma série de maneiras de responder a essa pergunta. Como
historiador, pode-se traçar as origens e crescimento mundial do
movimento ao longo dos últimos 100 anos de sua existência. Como
sociólogo, pode-se analisar as experiências espirituais, formas de
vida e influência social dos pentecostais em seus vários contextos
globais.
Este livro é um convite sincero para todos os cristãos a estarem
abertos a um novo enchimento do Espírito Santo de Jesus para
que Ele possa continuar a fazer infinitamente mais para e através
de meros seres humanos do que qualquer um de nós possa pedir
ou mesmo imaginar!
Cód.: 266960 / 14,5x22,5cm / 136 págs. / Apologética

HISTÓRIA DO MOVIMENTO
PENTECOSTAL NO BRASIL
Isael de Araújo

Começando com as mais antigas referências de manifestações
pentecostais no país nos anos 1900, chegando ao grandecrescimento dos pentecostais a partir dos anos 1970 e ao movimento
das igrejas pentecostais nos anos 2000, pastor Isael de Araújo
perfaz uma linha do tempo completa de registros fotográficos
e históricos esclarecedores que lhe levarão a um novo nível de
conhecimento histórico. Também disponível na versão e-Book.
Acesse: www.cpad.com.br/digital/e-book
Cód.: 310716 / 13,5x20,5cm / 176 págs.
História, Geografia e Arqueologia
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INIMAGINÁVEL

Jeremiah J. Johnston
Será que Deus está morrendo? Isso é o que algumas pessoas
acreditam ou desejariam que acontecesse. Elas sustentam que
as crenças cristãs e nosso estilo de vida não serão mais relevantes. Ao demonstrar que o mundo sem o cristianismo seria um lugar
completamente obscuro, Inimaginável, guiará você ao longo da
história para entender que os ensinamentos de Jesus mudaram o
mundo drasticamente e que hoje segue sendo a força mais poderosa do bem.
Ao ler este livro sugestivo e revelador, ideal para qualquer pessoa que
se preocupa para onde vai este mundo, você saberá:
- Como o cristianismo tem ficado contra o mal da escravidão,
racismo, eugenia e injustiças contra mulheres e crianças;
- Por que a democracia e a liberdade como valores universais e
a educação moderna e o sistema legal devem muito ao cristianismo;
- Como cristãos através das eras, tem demonstrado o valor da
vida humana, sacrificialmente se dedicando aos doentes, marginalizados e agonizantes
- como pessoas de fé têm estendido o reino de Deus por meio da
caridade, justiça social, saúde mental etc.
Cód.: 333435 / 14x21cm / 272 págs. / Apologética

CONTRA A CORRENTEZA
John C. Lennox

Vivemos hoje em uma sociedade que tolera a prática do
cristianismo no nível pessoal e nas atividades religiosas na igreja,
mas deprecia cada vez mais o testemunho público.
Em Contra a correnteza, você conhecerá e se inspirará com a
história de Daniel e seus amigos que, diante de uma sociedade
pluralista e antagônica a sua fé, depositaram suas convicções
em Deus para se posicionarem contra a corrente do relativismo
de sua época.
Cód.: 320011 / 14,5x22,5cm / 446 págs. / Apologética
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Av. Brasil, 34.401 - Bangu,
Rio de Janeiro - RJ,

CASA PUBLICADORA DAS
ASSEMBLEIAS DE DEUS
(21) 2406 -7373
(21) 9 7033 -9008
Livraria Virtual: www.cpad.com.br

CEP 21852-002

Ligue grátis para 0800-021-73 73
Seg a Sex: 8h às 17h

LIVRARIAS CPAD
MEGASTORE RIO (RJ)

BELO HORIZONTE (MG)

JARDIM GUADALUPE (RJ)

Rua Primeiro de Março, 8
Centro - Rio de Janeiro – RJ CEP 20010-000
De seg. a sex, de 9h às 19h e sáb. de 9h às 13h.

Rua São Paulo, 1371 - loja 23 Centro
Belo Horizonte - MG, CEP 30170-131
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.
13h.
(31) 3431-4000 / 3431-4006
vendasbh@cpad.com.br

Avenida Brasil, 22.155 Guadalupe
Rio de Janeiro - RJ - CEP 21670-000
De seg. a sex, de 10h às 22h e dom. de 13h às 21h

CURITIBA (PR)

SÃO PAULO (SP)

MEGASTORE RECIFE (PE)

Rua Senador Xavier da Silva, 450
Centro Cívico - Curitiba - PR, CEP 80530-060
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Rua Conselheiro Cotegipe, 210
Belenzinho - SP CEP 03058-000
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Rua Imperatriz Tereza Cristina, 36
Boa Vista - Recife - PE - CEP 50060-120
De seg. a sex, de 9h às 18:00h e sáb. de 9h às 13h

(21) 2509-3258
(21) 99341-6369
vendas.rj@cpad.com.br

(41) 2117-7950
(41) 98713-8566
vendas.curitiba@cpad.com.brr
vendas.curitiba@cpad.com.b

(11) 2198-2700
(11) 96571-5010
vendas.sp@cpad.com.br

MANAUS (AM)

MARANHÃO (MA)

R. Barroso, 36 Centro, Manaus - AM, CEP 69010-050
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Rua da Paz, 428 - Centro
São Luís - MA - CEP 65020-450
De seg. a sex, 8h30 às 18h e sáb. de 9h às 13h.

(92) 2126-6950
vendas.manaus@cpad.com.br

(98) 2108-8415
vendas.saoluis@cpad.com.br

NOVA IGUAÇU (RJ)

VICENTE DE CARVALHO (RJ)

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 loja 101 e 103
Gal. Veplan - Centro, N. Iguaçu - RJ - CEP 26210-060
De seg. a sex, 8h30 às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Av. Vicente de Carvalho,
1083 Vicente de Carvalho RJ - CEP 21210-000
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

(21) 2667-1691
(21) 99883-8884
vendas.iguacu@cpad.com.br

(21) 2481-2101
(21) 98385-1372
varejo.vicente@cpad.com.br

SALVADOR (BA)

NATAL (RN)

Av. Antônio Carlos Magalhães, 4009 Loja A
Ed. Empire Center - Pituba - Salvador – BA
CEP 40280-000 (Em frente ao Shopping da Bahia)
De seg. a sex, 8h30 às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Rua Manoel Miranda 209 Alecrim,
Natal – RN CEP 59037-250
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

(71) 2104-5300
(71) 99177-2825
vendas.salvador@cpad.com.br

(84) 3209-5650
(84) 98795-6613
(84) 98634-7642
vendas.natal@cpad.com.br

VILA VELHA (ES)

PORTO VELHO (RO)

Blvd. Shopping Vila Velha End: Rod. do Sol
nº 5000 Lojas: 1074 e 1075 Praia de Itaparica
Vila Velha - ES - CEP 29102-020
De seg. a sex, de 10h às 22h e dom. de 13h às 21h.

Av. 7 de Setembro, 1.040 Centro Porto Velho - RO
CEP 76801-096, Vila Velha - ES
De seg. a sex, de 9h às 19h e sáb. de 09h às 13h.

(27) 3202-2723
(27) 99277-5806
vendas.es@cpad.com.br

(69) 3229-8723 / (69) 3229-2808
rondonia@cpad.com.br

CPAD MACEIÓ (AL)

NITERÓI (RJ)

R. Boa Vista, 185 Centro Maceió - AL, CEP 57020-110
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Rua Aurelino Leal, 47 - loja A e B
Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-110
De seg. a sex, 8h30 às 18h e sáb. de 9h às 13h.

(82) 3326-1726
(82) 99675-9567
maceio@cpad.com.br

(21) 2620-4318
(21) 99552-1728
vendas.niteroi@cpad.com.br

(21) 3369-2727
(21) 98909 – 4938
98876 - 8464
vendas.guadalupe@cpad.com.br

(81) 2128-4756 / 2128-4750
(81) 97902-0228
vendas.recife@cpad.com.br

BRASÍLIA (DF)
Setor Comercial Sul - Qd-5, Bl. C Loja 54
Gal. Nova. Ouvidor Brasília - DF, CEP 70305-918
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.
(61) 2107-4761
varejo.brasilia@cpad.com.br

PORTO ALEGRE (RS)
Rua General Vitorino, 58, Centro
Porto Alegre, RS - CEP 90020-171
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.
(51) 3224-0664 / 3061-5444
(51) 99542-8230
poa@cpad.com.br

MOÇAMBIQUE
Av. Eduardo Mondlane, 1.178
Maputo - Moçambique – Bairro Central
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h as 14h.
(+258) 2142-1010 (+258) 82560-7608
82560-7608
(+258) 84468-9369 / (+258) 84508-2787
mocambique@cpad.com.br

EUA
1009 Park Center BLVD., Miami Gardens,
FL 33 169
+1(305)913-3050

CPAD PORTUGAL
CAPU|CPAD Livraria Cristã
Av. Almirante Gago Coutinho 158, 1700-030
Lisboa – Portugal
(351) 21 842 9190
(351) 915 699 908
capu@capu.pt

0800-021-7373 (ligação gratuita)
(21) 96471-4716 (WhatsApp)
• De segunda a sexta das 8h as 17h
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