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Palavra do Diretor

 Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, 

e o conhecimento será suave à tua alma" (Pv 2.10).

 Uma mulher segundo o coração de Deus certamente fará a diferença no mundo 

que está à sua volta, e incentivá-la à leitura das Sagradas Escrituras como fonte 

de conhecimento, adoração e crescimento espiritual é o nosso maior compromisso.

Foi pensando em você, mulher que estuda, trabalha, cuida de sua família, além de 

exercer funções importantes na igreja, que elaboramos este catálogo. 

Organizado em categorias, o que auxiliará na busca por livros com assuntos de seu 

interesse, selecionamos obras escritas por conceituados autores nacionais e interna-

cionais do segmento evangélico.

Desejando que ao folhear suas páginas você encontre preciosas ferramentas que a 

ajudem na importante função de anunciar as Boas-Novas, nós da CPAD esperamos 

que, juntos, sejamos um só instrumento nas mãos de Cristo.

Que Deus abençoe grandiosamente sua vida.

Ronaldo Rodrigues de Souza
Diretor Executivo da CPAD
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de Estudo
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER CRISTÃ 
Dorothy K. Patterson e Rhonda H. Kelley

A Bíblia de Estudo Mulher Cristã é o mais abrangente estudo bíblico já preparado por mulheres e para mulhe-
res. Editada por duas acadêmicas 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.

LANÇAMENTO

15,5 x 23,5cm / Tamanho Grande / 2.336 págs.

Cód.: 329775 / Rosa

Cód.: 329772 / Pink

Cód.: 329773 / Marrom

Cód.: 329774 / Preta

6490 das mais extensivas notas publicadas em uma Bíblia para mulheres

76 Questões difíceis – respostas para passagens difíceis

630 estudos de palavras

100 perfis de personagens

72 ensaios sobre a feminilidade na Bíblia

66 Escritos no meu coração – devocionais para aplicação pessoal

66 apresentações dos livros, com introdução e linha do tempo, dando a você um guia para cada livro da Bíblia
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13,7 x 21cm / Tamanho Médio / Harpa Cristã

Cód.: 321831 / Verde

Cód.: 321829 / Rosa

Cód.: 329776 / Pink

Cód.: 329777 / Marrom

Cód.: 329778 / Preta
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de Estudo
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 semina-
ristas, evangelistas, pastores, professores e todos que buscam maior conhecimento espiritual.

• 77 estudos no Antigo e Novo Testamentos;

• Introdução panorâmica dos livros da Bíblia (com nomes dos autores, temas, datas em que foram escritos, propósitos, e etc.);

• Diagramas e ilustrações;

• Concordância abreviada da Bíblia;

• Índice de símbolos temáticos;

• Parágrafos, no texto bíblico, assinalados conforme originais;

• Mapas coloridos;

• Calendário para leitura bíblica em um ano;

• Versão com Harpa Cristã;

11,5 x 16,5cm 

Código: 219717 / Preta

Cód.: 219719 / Vinho

Código: 219718 / Azul
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com Harpa Cristã
BÍBLIA CARTEIRA
A Bíblia Carteira tem um formato versátil e prático para carregar. Impressiona pelo acabamento moderno e, ao 
mesmo tempo, clássico. Fecho tipo abre/fecha e borda prateada. A Bíblia se destaca por sua fácil leitura e 
letra média, uma Edição Almeida Revista e Corrigida. Perfeitamente para sua meditação na Palavra de Deus 
e também, um ótimo presente para amigas e familiares.

10 x 17cm / Luxo / Harpa Cristã

Código: 249886 / Preta

Código: 249885 / Vinho

Código: 249866 / Vermelha

Código: 301485 / Pink

Código: 303484 / Rosa

Código: 301484 / Marrom

BÍBLIA LETRA GRANDE
Bíblia clássica e elegante para uma agra-
dável meditação sobre os ensinamentos 
da Palavra de Deus. Com concordância 
e dicionário da Bíblia de Almeida, ela 
ainda dispõe da praticidade do índice 
digital, e é claro que não poderia faltar 
o hinário oficial das Assembleias de Deus, 
a Harpa Cristã. 

14,5 x 21cm / Índice / Dicionário / Concordância / 
Palavra de Jesus em Vermelho / Harpa Cristã / Luxo

Código: 316263 / Vinho - Nobre

Código: 316265 / Vinho 

Código: 316264 / Preta
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Adolescentes

BÍBLIA DA ADOLESCENTE APLICAÇÃO PESSOAL
Uma nova concepção em Bíblia de Estudo para Adolescentes! 
Além do texto bíblico, ela vem com histórias diversas e seções 
que falam a linguagem do pré-adolescente e do adolescente. 

Código: 139153 / 13 x 20,5cm / Luxo / Rosa

BÍBLIA DA ADOLESCENTE APLICAÇÃO PESSOAL 
Uma Bíblia fácil de usar, divertida de ler e que responde às 

perguntas que a adolescente tem sobre Deus e a vida!

Encontre ainda:

• Introdução do Livro: você encontrará uma no início de cada livro; 

• Vida Ontem, Vida Hoje: informações interessantes que ajudam a 
entender como viviam as pessoas no passado

E muito mais!

Código: 134460 / 13,5 x 20,5cm / Rosa / Capa Dura
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Infantil
BÍBLIA MINHA LINDA PRINCESINHA 
Com a Bíblia Minha Linda Princesinha você descobrirá um tesouro cheio de milagres, bênçãos e segredos divinos.

12 x 19cm / Luxo

Código: 223022 / Luxo / Capa Dura

Código: 234461 / Capa flexível / Com Fecho 

BÍBLIA INFANTIL BILÍNGUE PARA PRINCIPIANTES
CPAD

Além de se divertir com as belas e coloridas ilustrações, 
a criança irá aprimorar o vocabulário da língua inglesa e 
guardar as histórias bíblicas em seu coração. Leve para 
casa esta divertida Bíblia para seu filho e "have fun". 

Código: 227629 / 16 x 19cm / 512 páginas / Capa Dura
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COMO TER O CORAÇÃO DE MARIA NO MUNDO DE MARTA 

Joanna Weaver

A vida da mulher de hoje não é tão diferente da vida de Maria e Marta no 
Novo Testamento. Através desta história bíblica, a autora demonstra como, 
nesta época agitada e corrida, podemos nos aproximar do Senhor, pois, 
com ternura, Ele nos convida para escolhermos a “melhor parte”.

Código: 108879 / 14 x 21cm / 256 páginas

O DESPERTAR DE LÁZARO

Joanna Weaver

Assim como Jesus chamou Lázaro para ir adiante numa nova vida, Ele 
quer te libertar para que você viva inteiramente na luz do Seu amor, de-

simpedido do medo, da culpa e da auto-condenação.

Código: 202720 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas

TENDO O ESPÍRITO COMO O DE MARIA

Joanna Weaver

Deixe que Cristo toque seu coração, e Ele levará luz e vida divinas aos 
seus lugares mais sombrios. Transformando-a na pessoa que Ele sempre 
pretendeu que você fosse. E, afinal, não é esse o objetivo?

Código: 152287 / 14 x 21cm / 328 páginas
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MULHERES QUE FAZEM A DIFERENÇA 

Jodi Detrick

Se você planeja fazer a diferença ao seu redor, tem interesse de aprimo-
rar o seu ministério, ou deseja incondicionalmente deixar um legado de 
referências para as próximas gerações, este livro é para você!

Código: 311797 / 14,5 x 22,5cm / 280 páginas

SEXO? AGORA NÃO, OBRIGADO!

C. J. Mahaney

A maioria dos solteiros cristãos espera se casar. O que fazer, como agir, 
quanto tempo esperar? Esta obra incita um debate sobre como encontrar 

e conduzir nossos relacionamentos. Sexo, antes do casamento, pode? O 
cristão deve se divorciar? Como a sua igreja lida com os solteiros? 

Código: 187092 / 14,5 x 22,5cm / 168 páginas  

A VIDA DE SEUS SONHOS

Neil Clark Warren e Les Parrott

Aprenda três segredos testados e aprovados para ajudar você a alcançar 
a paz duradoura, a alegria de longa duração, e um nível profundo de saúde 
emocional e espiritual.

Código: 5882 / 14 x 21cm / 256 páginas
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SIMPLESMENTE COMO JESUS

Max Lucado

Neste livro o autor mostra porque Deus quer mudar o homem e revela seus métodos 
de transformação. Deus o ama do jeito que você é, mas não quer deixá-lo da 
mesma maneira. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus.

Código: 6525 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

QUEBRANDO A ROTINA

Max Lucado

Quebrando a Rotina traz princípios práticos para explorar sua personalida-
de e colocar as suas qualidades em ação. Através de um guia de estu-

do, Max Lucado mostra o caminho para encontrar e viver plenamente os 
planos de Deus.

Código: 131755 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas

OUVINDO DEUS NA TORMENTA

Max Lucado

Com ilustrações e parábolas do cotidiano, o autor leva-nos a ter uma vida mais 
rica com Deus e a confiar inteiramente no Pai Celeste, cujo alvo é levar-nos com 
segurança ao lar. Ele fará de tudo para que estejamos seguros. Ao pegar este livro, 
ouça a mensagem de esperança. A luta de hoje pode ser a bênção de amanhã.

Código: 266 / 14,5 x 22,5cm / 340 páginas 
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SONHOS DE MULHER

Sharon Jaynes

Você tem esperança de que Deus ainda tem sonhos para sua vida? Então, 
tome fôlego e comece a excitante jornada ao sonho que Deus planejou 
para você.

Código: 152760 / 14 x 21cm / 256 páginas

MINUTOS DE MOTIVAÇÃO PARA MULHERES

Stan e Linda Toler

Se for verdade que atrás de um grande homem está uma grande mulher, 
então você tem um trabalho importante! Isso significa que você tem uma 

grande responsabilidade, e entender o quanto você é importante vai 
ajudá-la a melhorar constantemente.

Código: 245743 / 11 x 18cm / 144 páginas

A SABEDORIA DE DEUS NA VIDA DA MULHER  

Elizabeth George

Um livro que trata de princípios eternos para as necessidades básicas da 
mulher. Aprender a se relacionar melhor no seu casamento, família e amigos. E, 
o mais importante de tudo, fazer Deus verdadeiramente ser o primeiro em suas 
vidas. As mulheres encontrarão neste livro um guia indispensável.

Código: 109019 / 14 x 21cm / 216 páginas
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VIVENDO SALMOS  

Charles Swindoll

Todos têm um dia daqueles: pequenos problemas se transformam em crises, 
dúvidas que sobrecarregam crenças, quando a exaustão bate e a felicidade 
escapa. O livro de Salmos oferece palavras de força e conforto para dias 
como esses. Neste livro, Charles Swindoll explora estes e outros temas que 
ajudarão os leitores a viverem os Salmos como nunca antes.

Código: 232226 / 14,5 x 22,5cm / 312 páginas

 

ABRAÇADO PELO ESPÍRÍTO

Charles Swindoll

 Seu coração está turbulento, vazio ou sem vida? Então, esta obra, que é 
muito mais para o coração do que para o intelecto, foi escrita para você! 
Se você tem fome e anseia por vivenciar todas as bênçãos de Deus, esse 

livro é a porta para a mudança. Regozije-se apesar das circunstâncias!

 Código: 231224 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

VIVENDO PROVÉRBIOS

Charles Swindoll

Por meio de um programa de 26 semanas de leitura, o autor mostra o quanto 
a sabedoria de Provérbios, a prática e a realista instrução da Bíblia, são 
inspirações para enfrentarmos os conflitos diários.

Código: 220825 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas
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VOCÊ É MAIS FORTE DO QUE PENSA

Les Parrott

Com a ajuda do Dr. Les Parrott você irá descobrir que mudando o seu 
modo de pensar, entendendo o que sente e usando o que está no pro-
fundo de sua alma, você irá reunir forças que não sabia que tinha.

Código: 225395 / 14,5 x 22,5cm / 176 páginas

 

LIDANDO COM PESSOAS DIFÍCEIS

Les Parrott

O que podemos fazer para manter a calma e alcançar soluções em 
relacionamentos que exigem uma alta dose de manutenção? Este livro 

é a resposta. Nele podemos aprender habilidades para construirmos 
relacionamentos melhores.

Código: 237923 / 14 x 21cm / 256 páginas

AS 10 MELHORES DECISÕES QUE A MULHER DEVE TOMAR 

Pam Farrel

Você tem que tomar decisões importantes acerca de família, carreira, minis-
tério? As 10 Melhores Decisões que a Mulher Deve Tomar a encoraja a se 
beneficiar do poder e da graça de Deus de maneiras novas e revigorantes.

Código: 289803 / 14 x 21cm / 232 páginas. 
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FAZENDO O MELHOR DEPOIS DE DECISÕES ERRADAS

Erwin Lutzer

Talvez você esteja carregando o fardo de um segredo ou de ter escolhido 
trilhar um caminho perigoso. Mas há uma boa notícia: você tem a oportu-
nidade de limpar sua consciência, de fazer as coisas direito com Deus e 
com os outros e chegar a um lugar de graça e de recomeço.

Código: 227843 / 14 x 21cm / 176 páginas

 JESUS, O AMADO DA ALMA DA MULHER

 Rebecca e Erwin Lutzer

 Você já se perguntou se Deus a valoriza tanto quanto Ele o faz com os ho-
mens? Eis aqui uma boa notícia. Jesus mudou tudo para você! Baseando-se 

em histórias das Escrituras, os Lutzers mostram como Jesus desafiou a tradi-
ção e confirmou mulheres como verdadeiras parceiras na família de Deus.

 Código: 225417 / 14 x 21cm / 144 páginas

 

MULHERES QUE OUVIRAM A VOZ DE DEUS

Marta Doreto

Mesmo nos dias atuais a mulher cristã não pode confundir a voz do Senhor, 
é preciso saber discernir para uma perfeita comunhão com o Todo-Pode-
roso. A autora enfatiza passagens bíblicas de mulheres como Sara, Maria, 
Marta e tantas outras que escutaram e obedeceram ao chamado divino 
e foram abençoadas em suas vidas.

Código: 245745 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas
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UMA ESPOSA PARA ISAQUE

Belmira Batista dos Santos

A autora abre o véu da intimidade da vida pastoral e de como a 
esposa contribui para o sucesso ou derrota do esposo no exercício do 
ministério. Escrito numa linguagem simples e intimista, o livro aponta os 
problemas e as saídas para cada situação pastoral.

Código: 240485 / 14 x 21cm / 96 páginas

ESCOLHENDO UMA VIDA QUE VALE A PENA
John C. Maxwell

Há grande diferença entre uma vida de boas intenções e uma vida inten-
cional. Quase todos têm boas intenções, mas para uma vida intencional é 

necessário pensamento e propósito. 

Código: 278852 / 14 x 21cm / 240 páginas.

LENDO A BÍBLIA PARA A VIDA

George H. Guthrie

Comece a ler a Bíblia hoje mesmo e aplicá-la em sua vida. Ler a Palavra 
não precisa ser tão difícil, por isso Lendo a Bíblia para a Vida veio para 
descomplicar e te ajudar a estudar e entender as Escrituras de forma 
eficiente. Seu dia a dia nunca mais será o mesmo!

 Código: 235908 / 14,5 x 22,5cm / 336 páginas

 



18

Vida Cristã

Catálogo Feminino 2019

COLEÇÃO APENAS ENTRE NÓS

Jill Briscoe

Uma série de 10 livros abordando assuntos pertinentes ao universo feminino. Mulheres contam seus testemu-
nhos, como Deus agiu em diversos aspectos de suas vidas e o que deve ser feito para ser uma mulher mais 
comprometida com Deus, como ter mais experiências com Ele e de que maneira pode-se ter uma vida repleta 
de momentos felizes.

11 x 18cm / 80 páginas

BATALHA ESPIRITUAL
Código: 122208

A ARMADILHA DA COMPARAÇÃO
Código: 124537

A BUSCA DE EQUILÍBRIO
Código: 122212

ENCONTRANDO ALEGRIA
Código: 124534

CULTIVANDO O CONTENTAMENTO
Código: 124533

MANTENDO A CALMA NA AFLIÇÃO
Código: 124535

DESCOBRINDO A VONTADE DE DEUS
Código: 122211

RESOLVENDO CONFLITOS
Código: 122209

O PODER DA ORAÇÃO
Código: 124536

LIDANDO COM PESSOAS DIFÍCEIS
Código: 122210 
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GRAÇA PARA O MOMENTO 

Max Lucado

Obra que estimula a busca diária da graça de Deus, por 
meio de pequenos textos com temas variados para cada 
dia do ano. Vem em um formato devocional diário que cabe 
facilmente numa bolsa ou em uma pasta.

10 x 15,5cm / 400 páginas / Capa Almofadada

Código: 111821 / Vol. 01 

Código: 168303 / Vol. 02

PROMESSAS INSPIRADORAS DE DEUS

Max Lucado

Cheio de promessas inspiradoras sobre valorizar os outros, raiva, sofrimento, 
louvor a Deus e mais, esse é um livro de promessas repleto de mensagens de 
conforto e orientação, que irá ao seu encontro todas as vezes que precisar.

Código: 124532 / 10 x 16,5cm / 208 páginas / Capa Dura

GRAÇA DIÁRIA PARA MULHERES

Diversos Autores

Assim como seu corpo necessita de cuidados diários para se manter sau-
dável e forte, é essencial que seu espírito se edifique por meio da graça 
de Deus todos os dias. A graça divina permite que você viva em paz e 
realize o propósito e o plano de Deus para você. Esse é o fundamento 
para uma vida cheia de graça!

Código: 167054 / 14 x 21cm / 320 páginas
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GRAÇA DIÁRIA

Diversos Autores 

Devocionais diários que irão falar ao seu coração. Inspirações poderosas 
escritas por famosos autores e ministros cristãos. Excelentes reflexões para 
aplicação diária, que utilizam exemplos para visualizar e entender melhor a 
graça de Deus.

Código: 131702 / 14,5 x 22,5cm / 320 páginas

 

MOMENTOS TRANQUILOS PARA ESPOSAS DE PASTORES

Joyce Williams

Encontrar tempo para descansar na presença de Deus pode ser um desa-
fio para esposas de pastores. Nesta coleção de devocionais, que inclui 
meditação, trechos das Escrituras e orações, mulheres de todo o mundo 

compartilham suas histórias de busca e encontro com Deus. Suas experiên-
cias irão refrigerar-lhe a alma.

Código: 169093 / 14 x 21cm / 174 páginas

EM CONTATO COM DEUS

Charles Stanley

Este livro, feito com um acabamento especial, possui pequenas mensagens, 
cheias de sabedoria e graça, sempre acompanhadas de versículos bíblicos 
e orações sobre os mais variados temas: emoções, perdão, relacionamentos, 
atitudes, adversidades, entre vários outros.

Código: 7587 / 10 x 16,5cm / 208 páginas
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5 CONVERSAS QUE VOCÊ DEVE TER COM SUA FILHA

Vicki Courtney

A autora Vicki Courtney ajuda as mães a prepararem suas filhas 
para as verdades e mentiras da sociedade moderna. O livro 
também inclui conversas agrupadas por faixa etária: de 0 a 5; 
de 6 a 12; e de 12 anos em diante. Ajude a tornar suas filhas no 
que Deus quer que elas sejam, e não no que o mundo diz.

Código: 204491 / 14,5 x 22,5cm / 264 páginas

5 CONVERSAS QUE VOCÊ DEVE TER COM SEU FILHO

Vicki Courtney

Através de cinco temas a autora Vicki Courtney fala sobre a 
importância do diálogo aberto e direto que os pais precisam 

ter com seus filhos homens, esclarecendo as verdades e mentiras 
da sociedade moderna e liberal. Ajude a tornar seu filho em um 

verdadeiro homem de Deus.

Código: 204492 / 14,5 x 22,5cm / 224 páginas
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GRANDES MÃES CRIAM FILHOS FELIZES

Sharon Jaynes

Numa época em que a maternidade não é valorizada, as mulheres que 
realmente assumem esse papel nobre deveriam ser chamadas de “Virtuosas”.

Código: 213489 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas

ALIVIANDO A BAGAGEM PARA AS MÃES

Max Lucado

Usando a mensagem de conforto do Salmo 23, Max Lucado 
lembra que as mães devem escutar a voz suave do Deus que nos 

motiva a deixar os fardos que nunca deveríamos carregar.

Código: 108819 / 13,5 x 13,5cm / 120 páginas

GUIA DA MÃE OCUPADA

Kathy Peel

Esta obra oferece às mães a orientação necessária para aproveitar melhor 
o tempo diário. A proposta da autora Kathy Peel é ajudar as mães a ver o 
dia render e principalmente garantir, que ao fim do dia fique a certeza de 
uma família amada e bem cuidada.

Código: 198144 / 14,5 x 22,5cm / 304 páginas
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QUANDO AS MÃES ORAM

Cheri Fuller

Neste livro, você vai ler histórias das Anas de nossos dias, mulheres 
aflitas, mães como você que, amam seus filhos e das coisas maravilhosas 
que Deus fez em suas vidas através da oração.

Código: 5886 / 14 x 21cm / 288 páginas

AMOR E DISCIPLINA PARA CRIAR FILHOS FELIZES

Elaine Cruz

Neste livro, as características do desenvolvimento humano são anali-
sadas, da gestação à vida adulta, ajudando pais, sogros e avós. Para 

amar e disciplinar corretamente, os pais precisam se modificar primeiro, e 
a psicóloga Elaine Cruz aborda diversos temas relevantes no processo 

de criação dos filhos.

Código: 134534 / 14 x 21cm / 297 páginas

OS 10 MANDAMENTOS NA CRIAÇÃO DOS FILHOS

Ed Young

Com palavras claras, e às vezes cômicas, o autor extrai conceitos de 
décadas de aconselhamento e de sua experiência como pai, oferecendo 
base bíblica para auxiliar o leitor na criação dos filhos com dez “manda-
mentos” que tornarão esta tarefa mais fácil e gratificante

Código: 131709 / 14,5 x 22,5cm / 224 páginas
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A ALEGRIA DE SER MÃE

Zenaide Nunes

Com o relato de suas próprias experiências, a autora tem o intuito de ajudar 
mães de todas as idades, instruindo de maneira sábia de acordo com a 
Palavra de Deus.

Código: 182609 / 14,5 x 22,5cm / 112 páginas

A HORA MAIS IMPORTANTE

Les e Leslie Parrott

A Hora Mais Importante mostra como alimentar e nutrir a família através do 
momento da refeição. Um livro inspirador e prático, repleto das coisas que 

você necessita para tirar o máximo proveito da hora da refeição.

Código: 232185 / 14,5 x 22,5cm / 144 páginas

 

ENTRE NÓS MULHERES

Sônia Pires Ramos

Uma obra com abordagem sobre diversos temas pertinentes ao universo 
feminino, tais como: a diversidade das tarefas executadas pelas mulheres, 
a administração do tempo, a plenitude da beleza feminina, entre outros.

Código: 130888 / 14 x 21cm / 224 páginas
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DONAS DE CASA ESTRESSADAS

Kathy Peel

Esta obra traz depoimentos de mulheres que chegaram ao caos doméstico 
por não ter uma administração do lar. A própria autora passou por isso e 
hoje ensina métodos para uma vida familiar e doméstica com prioridades, sem 
cair no desespero. Leia e restaure a ordem e a harmonia familiar e da casa.

Código: 181207 / 14,5 x 22,5cm / 232 páginas

 

ENSINE SOBRE DEUS ÀS CRIANÇAS

John Trent, Rick Osborne e Kurt Bruner

Este livro ajudará pais e mães a determinarem as verdades fundamen-
tais sobre Deus que seus filhos estão prontos para absorver, adequa-
das as faixas etárias específicas. “Ensine o pequenino no caminho em 

que deve andar; e até quando crescer, não se desviará dele”.

Código: 152279 / 14 x 21cm / 200 páginas

CRIANÇA PERGUNTA CADA COISA...

Doris Sanford

Criança Pergunta Cada Coisa é um livro que pode ajudar muito aos 
pais com filhos que querem “saber demais”, ensinando-os como devem 
responder a variados temas como doenças, morte, divórcio, entre outros 
assuntos difíceis de explicar.

Código: 167031 / 14 x 21cm / 288 páginas
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ELE GANHA, ELA GANHA

Willard F. Harley Jr

Seguindo a regra simples de “nunca fazer nada sem um 
bom acordo com seu cônjuge”, este livro vai te ensinar 
que temas líderes em conflito conjugais como amigos e 
familiares, gerenciamento de carreira e tempo, finanças, 
crianças e sexo, podem ser resolvidos de modo eficaz 
e sem nenhuma concessão desnecessária.

Código: 320030 / 14,5 x 22,5cm / 160 páginas

VOCÊ PODE SER A ESPOSA DE UM MARIDO FELIZ

Darien B. Cooper

Darien é um mulher jovem e totalmente realizada em seu casamento, e com sua 
experiência irá ajudá-la em seu relacionamento para com seu marido e nas suas 

atitudes em seu casamento. Dicas e testemunhos que servirão de grande valia 
para você que quer ser a esposa de um marido feliz.

Código: 171124 / 14 x 21cm / 200 páginas

SÓCIOS , AMIGOS E AMADOS

Elaine Cruz

A autora, uma psicóloga nacionalmente conhecida por atuar como palestrante em 
eventos da CPAD, fala a respeito da convivência a dois, que pode ser analisada 
em três partes: Sócios, Amigos e Amados.

Código: 124528 / 14 x 21cm / 280 páginas

SEGREDOS - TRANSFORME A SUA VIDA E O SEU CASAMENTO

Kerry Clarensau

Este livro tem sido um aliado importante na transformação de vidas e casamentos 
de mulheres em todas as partes do mundo. Você pode ser a próxima.

Código: 291143 / 14,5 x 22,5cm / 184 páginas 
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OS DEZ MANDAMENTOS DO CASAMENTO

Ed Young

Com palavras profundas, muitas vezes bem humoradas, mas sempre bíblicas, o autor 
reúne a experiência de décadas de aconselhamento para casais na elaboração 
dos 10 Mandamentos para se ter um casamento emocionante por toda vida. Deus 
quer que seu casamento seja no mínimo incrível.

Código: 174579 / 14,5 x 22,5cm / 223 páginas

SEU CASAMENTO E A INTERNET

Thomas Whiteman e Randy Peterson

Neste livro, com estilo sensível e acessível, os autores analisam questões relativas à 
pornografia, escapismo, fantasias na Internet e como superar o vício, além de ajudar 

a estabelecer diretrizes práticas para salvaguardar e edificar o seu casamento.

Código: 206927 / 14,5 x 22,5cm / 232 páginas

APAIXONANDO-SE POR SEU MARIDO

Debra White Smith

Neste livro, a autora revela como criar uma união duradoura, arranjar momentos 
românticos fantásticos e fazer de Jesus parte ativa de um relacionamento sólido e 
apaixonado.

Código: 108839 / 14 x 21cm / 232 páginas 

9 ERROS CRÍTICOS QUE TODO CASAL COMETE

David Hawkins

Com o passar dos anos, o casamento pode se tornar difícil e a pessoa por quem 
nos apaixonamos pode se tornar até mesmo irritante e distante. Este livro ajudará 

você a identificar os erros que ocorrem no casamento e corrigi-los antes que o 
desentendimento cresça. Identifique as armadilhas e descubra a ajuda de Deus.

Código: 170099 / 14 x 21cm / 208 páginas
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PROJETOS PARA UM CASAMENTO SÓLIDO

Dr. Steve Stephens

Todo matrimônio carece periodicamente de pequenos reparos a uma reforma sim-
ples ou até mesmo uma reconstrução mais radical. Esta obra é um excelente recurso 
para avaliar e intensificar o seu relacionamento, com histórias cativantes e um plano 
detalhado para projetos de melhoria para o casamento.

Código: 172787 / 14,5 x 22,5cm / 248 páginas

CONVERSA DE AMOR

Drs. Les e Leslie Parrot

Conversa de Amor é fruto de anos de pesquisa de dois especialistas em rela-
cionamento, que revelam um novo caminho para a comunicação a dois. Neste 

livro você encontrará recursos para eliminar ruídos da comunicação que podem 
atrapalhar o casamento. Alcance um relacionamento mais feliz e mais forte!

Código: 131708 / 14 x 21cm / 176 páginas

MEU MARIDO TEM UM SEGREDO

Molly Ann Miller

O vício sexual tornou-se hoje uma epidemia, e mesmo na igreja há pessoas nesta 
prisão. O que fazer neste momento? Segundo a autora, a esposa traída pode ajudar 
na cura do seu marido, e voltarem a ser felizes para a glória de Deus.

Código: 171182 / 14 x 21cm / 168 páginas

5 PRÍNCÍPIOS PARA UMA INTIMIDADE DURADOURA 

Dr. James Dobson

Intimidade, essa é a base para todo o bom romance. Mas como sustentar, ao 
longo dos anos, um amor que mantenha um nível pleno de intimidade? Aprenda a 
construir uma fundação sólida para seu relacionamento, que resistirá ao teste do 

tempo e aos desafios do cotidiano.

Código: 216739 / 13 x 18,5cm / 98 páginas / Capa Dura 
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HOMENS VIOLENTOS E AS MULHERES QUE OS AMAM

Paul Hegstrom

A maldição da violência doméstica, explicada por Paul e Judy em sua 
trajetória de fé, esperança e amor. Aconselhamentos práticos para homens 
e mulheres que sofrem com este mal, que destrói lares em todo o mundo. 

Código: 171242 / 14 x 21cm / 160 páginas

 

CONVERSAS FRANCAS SOBRE CASAMENTO

Bill e Anabel Gilham

Descubra neste livro como Cristo pode fazer diferença em sua vida, capaci-
tando você e seu cônjuge a conseguir um vida a dois cada vez melhor.

Código: 330 / 14 x 21cm / 224 páginas

CASAMENTO, DIVÓRCIO E SEXO À LUZ DA BÍBLIA

Esequias Soares

A Bíblia fala muito pouco sobre o divórcio, e as poucas passagens bíbli-
cas não são muito claras. Por esta razão, ao longo dos séculos o tema 
foi objeto de variadas interpretações. Todos concordam que o assunto 
é complexo e polêmico.

Código: 182106 / 14 x 21cm / 88 páginas
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MULHERES AJUDANDO MULHERES

Elyse Fitzpatrick e Carol Cornish

As autoras apresentam as bases e os métodos bíblicos de aconselhamento, 
uma visão da mulher na bíblia e falam sobre mães adolescentes, aborto, 
problemas no casamento, adoção, filhos rebeldes, divórcios e muito outros.

Código: 2569 / 15 x 23cm / 608 páginas

PREGAÇÃO QUE FALA ÀS MULHERES

Alice P. Mathews

Nesta obra, a autora explora tanto os mitos e as realidades das mulheres 
como ouvintes, e a forma pela qual isso pode influenciar no entendimento 

da Palavra. Aprenda a lidar com o universo feminino e veja resultados 
positivos de sua explanação.

Código: 187091 / 14,5 x 22,5cm / 187 páginas 

CONSTRUINDO UM MINISTÉRIO FEMININO EFICAZ

Sharon Jaynes

Esse guia completo e prático a inspirará a dar o próximo passo, quer seu 
ministério de mulheres esteja iniciando, ou enfrentando lutas. Comece já! 
Desenvolva um plano, reúna uma equipe e zele pelo trabalho de Deus.

Código: 152301 / 14 x 21cm / 416 páginas
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DISCIPLINAS DA MULHER CRISTÃ

Bárbara Hughes  

Não é provável que a vida diminua seu ritmo acelerado, mas, com disciplina, seu 
coração pode encontrar a tranquilidade em meio ao caos para buscar a coisa 
mais necessária: Deus.

Código: 119825 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas

 

A MULHER E O MINISTÉRIO DA VISITAÇÃO

Ester Gouvêia

A autora nos mostra em seu mais recente livro que o trabalho de visitação vai muito 
além de confortáveis salas de estar, pois a mensagem do evangelho deve ir também 
a “ lares” feitos de grades, sobras de viadutos ou até mesmo bancos de praças.

Código: 9225 / 14 x 21cm / 48 páginas

A MULHER CRISTÃ E OS DESAFIOS DA LIDERANÇA

Antonieta Rosa

Este livro tem o propósito de ajudar as mulheres que, por causa da tradição, encon-
tram barreiras para exercerem a sua liderança. Para vencer todas as circunstâncias 
negativas da liderança, A autora mostra que as oportunidades para a liderança 
estão à disposição das mulheres todos os dias.

Código: 167585 / 14 x 21cm / 206 páginas

 

MANUAL DO CÍRCULO DE ORAÇÃO

Eliude Marques

Esta é uma obra que ajudará as mulheres na melhoria da qualidade dos eventos da 
igreja e na vida cotidiana. Um guia ilustrado com jograis, músicas, poesias, receitas 
culinárias, educação com os filhos e muito mais. Reinvente com criatividade os tra-

balhos da igreja e da sua vida em família, com Manual do Círculo de Oração.

Código: 10756 / 14 x 21cm / 232 páginas
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PAKAU

Kelem Gaspar

Esta obra narra as experiências da missionária Kelem Gaspar 
com a civilização indígena, sua relação e adaptação à cultu-
ra do povo, suas crenças e as batalhas espirituais que travou 
para alcançar aquelas vidas. Certamente, cada página relata 
a realidade de todos aqueles que abrem mão da vida pessoal 
para cumprir o chamado de Deus em terras distantes.

Código: 228780 / 14 x 21cm / 96 páginas

 

FRIDA VINGREN

Isael de Araujo

De mulher responsável do lar à pregadora do Evangelho, 
ela foi capaz de fazer muito para ganhar almas para Cris-
to. Traduziu, cuidou de enfermos, redigiu, compôs, ensinou, 

tudo isso, cheia do Espírito Santo. Conheça Frida - uma 
mulher cristã à frente de seu tempo.

Código: 223223 / 14,5 x 22,5cm / 184 páginas
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100 MULHERES QUE FIZERAM A HISTÓRIA 
DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO BRASIL

Isael de Araujo

Hoje quando olhamos para aqueles que seguiram o estilo de vida das mulheres 
virtuosas da Bíblia, encontramos, entre tantas, verdadeiras obreiras que fizeram 
parte do cenário histórico das Assembleias de Deus no Brasil. Uma centena 
delas foi escolhida para ser incluída nesta obra, onde são descritos seus ta-
lentos, trabalhos, lutas e vitórias para a disseminação do evangelho no Brasil.

Código: 182108 / 14,5 x 22,5cm / 208 páginas

 

DA ESCURIDÃO À LUZ

Gilda e Júnia Júlio

Foi em uma busca desenfreada por um futuro certo, que as irmãs Gilda 
e Júnia Júlio começaram a consultar horóscopo, cartomantes e a jogar 

búzios. Daí em diante, mergulharam no mais profundo abismo e trouxeram 
consequências para toda a família. Inesperadamente, conheceram o 

Salvador e suas vidas foram transformadas para sempre!

Código: 223601 / 14,5 x 22cm / 120 páginas

 

MINHAS EXPERIÊNCIAS COM DEUS

Wanda Freire da Costa

A autora narra sua história de vida, permeada por lutas e adversidades, 
mas também por muita fé, coragem e poder de Deus. Surpreenda-se com a 
história de Wanda Freire da Costa, esposa de José Wellington Bezerra da 
Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.

Código: 190034 / 14,5 x 22,5cm / 196 páginas
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HARPA CRISTÃ POPULAR 
Adore a Deus e sinta a presença do Espírito Santo 
com os belos hinos da Harpa Cristã.

Código: 156856 / 10 x 13cm / Rosas / Média

Código: 167541 / 11,5 x 16,5cm / Rosas / Grande

HARPA CRISTÃ POPULAR
Agora com lindos modelos para você colecionar 

ou presentear, com a qualidade e a tradição 
que você já conhece!

11,5 x 16,5cm - Grande 

Código: 293885 / Rosa 

Código: 293886 / Pink

10,5 x 13cm - Médio

Código: 293866 / Pink 

Código: 314694 / Rosa



Casa Publicadora 
das Assembleias de Deus

Matriz
Av. Brasil, 34.401 - Bangu / RJ - Cep: 21852-002

Ligue grátis para: 0800-021-7373 
(seg. à sex. 8h às 18h /sáb. 8h às 14h)

Tel.: (21) 2406-7373
Whatsapp: (21) 97033-9008 

Livraria Virtual: www.cpad.com.br

LIVRARIAS CPAD

w w w . c p a d . c o m . b r

CPAD JAPÃO

81-276-48-8131
81-8942-3669

cpadjp@hotmail.com

GUNMA-KEN OTA-SHI 
SHIMOHAMADA-CHO 304-4 T 373-0821

VICENTE DE CARVALHO

Whatsapp: (21) 98385-1372

(21) 2481-2101 

varejo.vicente@cpad.com.br

Av. Vicente de Carvalho , 1083
Vicente de Carvalho / RJ - CEP 21210-000

BELO HORIZONTE

Whatsapp: (31) 97314-1426

(31) 3431-4000

vendasbh@cpad.com.br

Rua São Paulo, 1371 - loja 23 - Centro
Belo Horizonte / MG - CEP 30170-131

SHOPPING JARDIM GUADALUPE

Whatsapp: (21) 98909-4938

(21) 3369-2487

vendas.guadalupe@cpad.com.br

Avenida Brasil, 22.155 - Guadalupe
Rio de Janeiro - RJ - CEP 21670-000 

BRASÍLIA

Whatsapp: Varejo: (61) 98353-0811
                     Atacado: (61) 98345-4249

(61) 2107-4761

vendas.brasilia@cpad.com.br

Setor Comercial Sul - Qd-5, Bl. C Loja 54 
Galeria Nova Ouvidor - Brasília / DF - CEP 70305-918

NITERÓI

Whatsapp: (21) 99552-1728

(21) 2620-4318 

vendas.niteroi@cpad.com.br

Rua Aurelino Leal, 47 - loja A e B - Centro 
Niterói / RJ - CEP 24020-110

VILA VELHA

Whatsapp: (27) 99277-5806

(27) 3202 2723 

vendas.es@cpad.com.br

Boulevard Shopping Vila Velha
Rod. do Sol, 5000 Lj. 1074 e 1075 - Praia de Itaparica 
Vila Velha / ES - CEP 29102-020

SALVADOR

Whatsapp: (71) 99177-2825

(71) 2104-5300 

vendas.salvador@cpad.com.br

Av. Antônio Carlos Magalhães, 4009 Lj A Pituba 
Salvador / BA - CEP 40280-000

NOVA IGUAÇU

Whatsapp: (21) 99883-8884

(21) 2667-1691 

vendas.iguacu@cpad.com.br

Av. Governador Amaral Peixoto, 427  lj. 101 e 103  
Galeria Veplan - Centro  / RJ - CEP 26210-060

MANAUS

Whatsapp: Varejo: (92) 98128-2724 
                     Atacado: (92) 99339-6256 

(92) 2126-6950 

vendas.manaus@cpad.com.br

Rua Barroso, 36 - Centro
Manaus / AM - CEP 69010-050

SÃO PAULO

(11) 2198-2700

vendas.sp@cpad.com.br

Rua Conselheiro Cotegipe, 210
Belenzinho / SP - CEP 03058-000

Whatsapp: (11) 96571-5010

(84) 3209 5650

vendas.natal@cpad.com.br

NATAL

 Rua Manoel Miranda, 209 - Alecrim
 Natal / RN - CEP 59037-250 

Whatsapp: Varejo: (84) 98795-6613
                     Atacado: (84) 98634-7642

(69) 3229-2808
(69) 3229-8723

vendas.portovelho@cpad.com.br

PORTO VELHO

Av. Sete de Setembro, 1.040 - Centro 
Porto Velho - RO - CEP 76801-096 

Whatsapp: 

MEGASTORE CENTRO / RJ

Whatsapp: (21) 99341-6369

(21) 2509-3258 

vendas.rj@cpad.com.br

Rua Primeiro de Março, 8 - Centro 
Rio de Janeiro / RJ - CEP 20010-000

FLORIANÓPOLIS

Whatsapp: (48) 99130-6086

(48) 3225-3923 

vendas.floripa@cpad.com.br

Rua Sete de Setembro, 142 lj. 1
Centro - Florianópolis - SC
CEP 88010-060

CURITIBA

Whatsapp: (41) 98713-8566

(41) 2117-7950 

vendas.curitiba@cpad.com.br

Rua Senador Xavier da Silva, 450
Centro Cívico - Curitiba / PR
CEP 80530-060

MARANHÃO

Whatsapp: (98) 98907-6478

(98) 2108-8400

vendas.saoluis@cpad.com.br

Rua da Paz, 428 - Centro
São Luis / MA - CEP 65020-450

CPAD MOÇAMBIQUE

(+258) 2142-1010 
(+258) 82560-7608

mocambique@cpad.com.br

Av. Eduardo Mondlane, nº 1.178, 
Maputo - Moçambique, Bairro Central

Whatsapp: (+258) 84468-9369
                     (+258) 84508-2787

CPAD PORTUGAL

(351) 21 842 9190

(351) 915 699 908

capu@capu.pt
lojaonline@livrariacapu.com

CAPU | CPAD Livraria Cristã 
Av. Almirante Gago Coutinho 158, 
1700-030 – Lisboa – Portugal.

MEGASTORE RECIFE

Whatsapp: (81) 99865-2967

(81) 3424-8680 / (81) 2128-4750

vendas.recife@cpad.com.br

Rua Imperatriz Tereza Cristina, 36 - Boa Vista 
Recife / PE - CEP 50060-120
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