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Lançamentos

Um estudo
completo
e profundo
das Sagradas
Escrituras

BÍBLIA DE ESTUDO HOLMAN
Uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera – e exatamente onde você espera.
A Bíblia de Estudo Holman, com cerca de 15.000 notas de
estudo, é projetada para que cada recurso esclarecedor
esteja na mesma página, acompanhando 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.
17 x 24,5cm / 2.272 págs.
Cód.: 336327 / Preta
Cód.: 336325 / Marrom
Cód.: 336326 / Vinho

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

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
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BÍBLIA ALÉM DO SOFRIMENTO
A Bíblia Além do Sofrimento é a primeira Bíblia feita especificamente para portadores de necessidades especiais ou doenças crônicas e também para aqueles que os amam e estão dispostos a
ajudá-los.
Joni Tada, a editora desta Bíblia, ficou tetraplégica em 1967, quando tinha 17 anos, e em 1976 lançou seu primeiro livro, uma autobiografia traduzida para mais de 45 idiomas, resultando em mais de
5 milhões de exemplares. Esta edição especial da Bíblia é útil não
apenas para pessoas em sofrimento, mas também para cuidadores, os membros da família, os ministros, entre outros. Na verdade,
ela destina-se a todos os cristãos que se importam com o sofrimento do seu próximo e lutam com questões relacionadas à teologia do sofrimento, à bioética e ao papel da igreja em aliviar a dor.
14 x 21cm / Bíblia temática
Cód.: 342904 / Azul
Cód.: 342963 / Rosa
Cód.: 342964 / Ilustrada

Os seus recursos incluem:
• Introdução aos livros: fornecem informações vitais e focam em temas-chave sobre sofrimento e deficiência;
• Perfis de personagens bíblicos e pessoas contemporâneas: ilustram como descobrir a bondade de Deus durante circunstâncias dolorosas;
• Devocionais: abordam com profundidade algumas das
mais difíceis perguntas sobre o sofrimento;
• Mensagens da autora: devocionais de Joni que mostram
como buscar a Deus em meio ao sofrimento;
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• Pontos de conexão: milhares de anotações baseadas em
passagens bíblicas e direcionadas especificamente para
a questão do sofrimento.

“Seria difícil imaginar um tópico mais importante ou uma pessoa mais apropriada
para lidar com isso. Joni viveu uma vida de
fé forjada pelo desafio. Esta Bíblia é uma
contribuição oportuna e um recurso valioso.”

• Planos de leitura

Max Lucado (Pastor e autor de Best-Sellers)

• Versão do Texto Bíblico: Nova Almeida Atualizada (NAA)

Obras correlatas:
Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Lançamentos

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER CRISTÃ
Dorothy K. Patterson e Rhonda H. Kelley
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 | Cód: 321831
14 x 21cm / Médio / Harpa Cristã

Os seus recursos incluem:
• Apresentações dos livros;
• Concordância;
• Notas de comentários;
• Estudos de palavras;
• Respostas a questões difíceis;
• Notas doutrinárias;
• Perfis dos personagens;
• Artigos sobre feminilidade em
uma perspectiva bíblica;
• Gráficos e linhas do tempo;
• Seção de mapas em cores.

PINK
• Grande 15x5x23,5cm
Cód.: 329772
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 329776

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ROSA
• Grande 15x5x23,5cm
Cód.: 329775
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 321829

MARROM
• Grande 15x5x23,5cm
Cód.: 329773
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 329777

PRETA
• Grande 15x5x23,5cm
Cód.: 329774
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 329778
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345879
MARROM IGREJA

345878
VINHO IGREJA

346130
PRETA LOGO AD

345880
ROSA IGREJA

342205
PRETA IGREJA

BÍBLIA ASSEMBLEIA DE DEUS
Cremos que as Escrituras foram inspiradas por
Deus, sendo estas a única revelação escrita, dadas pelo seu Santo Espírito. Seus escritores falaram e escreveram por inspiração divina, verbal e
plenária. A Bíblia Assembleia de Deus, além do
texto sagrado e da Harpa Cristã, traz em um encarte colorido a história e a importância da denominação e também o resumo de sua Declaração
de Fé. Em duas versões de capa e com quatro
cores à escolha, esta Bíblia é ideal para aqueles
que congregam e querem saber mais acerca das
Assembleias de Deus no Brasil.

346131
VINHO LOGO AD

346133
ROSA LOGO AD

346132
MARROM LOGO AD

Conteúdo:
• Letra grande, palavras de Jesus em vermelho
• Texto Bíblico: Almeida Revista e Corrigida
• História das Assembleias de Deus: Há mais de 100
anos servindo a Deus
• Escola Dominical: a maior escola do mundo
• A organização das Assembleias de deus no Brasil
• Resumo da Declaração de Fé
• Harpa Cristã

Categoria: Bíblia Temática Formato: 14 x 21cm Acabamento: couro simulado
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BÍBLIA JUVENTUDE AD BRASIL
SOMOS PENTECOSTAIS
A primeira e a mais importante convicção de um jovem
pentecostal é a de que ele foi salvo pela graça de Jesus
Cristo quando creu na obra redentora do Filho de Deus e
arrependeu-se de seus pecados. A Bíblia Juventude AD
Brasil - Somos Pentecostais, é projetada para todos aqueles que creem em todas as promessas de Jesus Cristo. Por
isso ela vem com um encarte com as principais doutrinas
bíblicas que um jovem pentecostal precisa conhecer.
Formato: 14 x 21 cm
342205 Preta | 345879 Rosa | 345878 Vinho | 345880 Azul

Conteúdo:
• Harpa Cristã
• Texto Bíblico: Almeida Revista e Corrigida
Encarte com:
• Sou Salvo por Jesus Cristo
• Sou Revestido de Poder
• Falo em Línguas
• Creio nos Dons Espirituais
• Creio em Profecia
• Creio em Milagres
• Compartilho e defendo minha fé
• Sou Cheio do Espírito Santo
• Deus dirige minha vida
• Serei Arrebatado por Jesus Cristo

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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Códigos:
345261 – capa texto
345260 – capa vermelha
345259 – capa leão

Conteúdo:
• Texto Bíblico na versão Almeida Revista e Corrigida
• Conteúdo da Bíblia: resumos de cada livro bíblico
• Auxílio de referências temáticas sobre família, igreja e sociedade
• Harpa Cristã

BÍBLIA JOVEM IMPACTAR
Um exemplar da palavra de Deus que concilia beleza, conteúdo e praticidade. Esta Bíblia com texto bíblico na versão Almeida Revista e Corrigida e o famoso hinário Harpa Cristã, também possui alguns recursos
adicionais para auxiliar a sua leitura indicando versículos que falam sobre valores fundamentais para a vida
cristã em família, na igreja e na sociedade.
Características:
• Formato: 14 x 21 cm
• Capa dura
• Capas ilustradas: leão, vermelha e texto.
• Beira pintada na cor da capa
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BÍBLIA DE ESTUDO PENTECOSTAL
PARA JUVENTUDE EDIÇÃO MISSIONÁRIA
A Bíblia de Estudo Pentecostal para Juventude – Edição Missionária é um grande recurso para ajudar cristãos a viverem vidas
plenamente inspirada, no poder infalível do Espírito Santo. Esta
edição inclui notas completamente revisadas e um conteúdo
único voltado para estudantes e ministérios em universidades.
Além de todo o conteúdo típico da Bíblia de Estudo Pentecostal,
esta Edição Missionária é o recurso primário para estudantes - ou
quaisquer cristãos - que tenham aceitado a responsabilidade de
alcançar espiritualmente as pessoas perdidas com a mensagem
do perdão e da nova vida através da fé em Jesus.
14 x 21cm
Cód.: 311795 / Preta

A Bíblia de Estudo contém:
• Introdução dos livros com espaço para anotações;
• Colunas laterais com referências bíblicas;
• Comentários com recursos para discipulado;
• Mapas, tabelas e chaves para artigos entre os
textos bíblicos;
• Apoio prático para missões

13,7 x 21cm
Cód.: 337104 / Jeans

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

13,7 x 21cm
Cód.: 337102 / Marrom

13,7 x 21cm
Cód.: 337103 / Rosa
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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 / 14,5 x 22,5cm / 240 págs. / Teologia – Exegese

Recomendações:

“Uma acessível, clara e concisa edição da muito mais extensa obra de Fee, Cristologia Paulina. Este livro representa a rica colheita de longos anos em Paulo por um experiente estudioso que não se intimida em compartilhar o profundo amor do apóstolo e sua devoção pelo Senhor Jesus.”
Rikk Watts, Alphacrucis College and Regent College
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EXEGESE? PARA QUÊ?
Gordon D. Fee
Nesta obra, temos a oportunidade de vislumbrar 25 anos da produção intelectual de um dos maiores estudiosos pentecostais do Novo Testamento da atualidade, Gordon Fee. São 21 artigos de estudos textuais,
exegéticos e teológicos sobre as mais variados passagens 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.
Cód.: 329270 / 14,5 x 22,5cm / 408 págs. / Hermenêutica

Obras correlatas: Guia Básico para Interpretação da Bíblia

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 da Bíblia é também reconhecido
como professor e orador brilhante. Também é autor e coautor de vários livros, entre eles,
Exegese Para quê? publicado pela CPAD.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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DECEPÇÃO
Shery Keffer
A mulher, quando é traída, sente-se sozinha, envergonhada, ferida e devastada. A sua visão de vida
a partir da descoberta da traição é de um mundo
caído, como se o comportamento de seu esposo
fosse sua culpa.
Como reconstruir um casamento marcado por
mentiras, engano e manipulações? O que fazer
quando se perde a identidade, o senso de segurança e têm-se a inocência quebrada?
Esses questionamentos fazem parte da vida de várias mulheres que passam pelo caos de uma decepção íntima e, segundo pesquisas, os traumas
vividos por elas numa traição é o mesmo desenvolvem os mesmos sintomas de estresse pós-traumático como vítimas de guerras.
Este livro mostra como a traição afeta sua mente,
corpo, espírito e sexualidade e oferece ferramentas
práticas para lidar com os gatilhos emocionais. Ele
também explica as realidades do engano sexual e
mostra como praticar o autocuidado, desenvolver
limites saudáveis, proteger-se do abuso e da manipulação e encontrar a liberdade do fardo da vergonha e da culpa.

“A infidelidade ao casamento é devastadora para a pessoa que foi traída e afeta a cada dimensão: esperança,
confiança e autoimagem, para citar algumas. Usando pesquisa clínica, episódios de aconselhamento, e experiência pessoal da Dra. Keffer, este livro fornece uma esperança prática e também inspiradora para a jornada
de cura. Altamente recomendado.”
JOHN TOWNSEND, PhD, psicólogo, autor best-seller do New York Times e fundador do Instituto Townsend para
Liderança e Aconselhamento
Cód.: 342020 / 14,5 x 22,5cm / 336 págs. / Aconselhamento

Obras correlatas: Tornando-se uma Mulher Plena em Deus; Jesus o amado da alma da Mulher;
Minhas Experiências com Deus.

DRA. SHERI KEFFER é a coapresentadora do programa de entrevistas cristão, New
Life Live!, com uma audiência de mais de dois milhões de pessoas por semana em
150 estações em todo o país. Por quase vinte anos, ela esteve em clínicas particulares trabalhando como terapeuta conjugal e familiar em Newport Beach, Califórnia,
e é especialista em parceria clínica certificada (CCPS) e terapeuta certificada para
tratar de vícios em sexo (CSAT). Ela é uma defensora apaixonada de mulheres que
já sofreram traição, e tem um doutorado em casamento e terapia familiar e um
mestrado em teologia, ambos pelo Fuller Theological Seminary.

10

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Lançamentos

O ESPÍRITO E A PALAVRA
Gutierres Siqueira
Quais são os grandes princípios que guiam a
interpretação das Escrituras dentro do pentecostalismo? Como a forma que os pentecostais leem as Sagradas Letras moldam a
sua visão política, ética e social?
Nesta necessária obra, Gutierres Siqueira, ao
discorrer com a clareza e o didatismo habituais sobre como os pentecostais interpretam as Sagradas Escrituras, especialmente o
pentecostalismo de matriz assembleiana, faz
um abrangente relato de como se desenvolveu a Hermenêutica Pentecostal, apresentando suas principais características e como
ela dialoga com a Bíblia, com outras hermenêuticas e teologias, indo da neopentecostal
à pública. A singularidade deste livro está em
mostrar as consequências, tanto religiosas
como culturais, de interpretar-se o mundo
como o pentecostal interpreta o testemunho
bíblico-histórico — e mostrar os benefícios
que o pensamento cristão extrairia ao levar
em conta este modelo de interpretação.
Cód.: 341476 / 14,5 x 22,5cm / 240 págs.
Teologia – Hermenêutica

Obras correlatas: Revestidos de Poder
“Gutierres Siqueira escreveu um livro que irá abençoar e incentivar as comunidades cristãs no Brasil e no mundo. Ele fornece um vislumbre maravilhoso de um dos movimentos de reavivamento mais dinâmicos que o
mundo já viu. É uma bela expressão da teologia pentecostal e, apropriadamente, vem a nós na língua materna do Brasil, o português.”
Robert P. Menzies

Gutierres Fernandes Siqueira é graduado em Comunicação Social pela Faculdade Paulus (FAPCOM) e pós-graduado em Mercado Financeiro e de Capitais pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. É editor do blog Teologia Pentecostal e
membro e professor de Escola Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus
- Ministério Belém em São Paulo (SP). Também é autor do livro Revestidos de Poder, publicado pela CPAD.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

11

Lançamentos

PAULO

O PRÍNCIPE DOS PREGADORES
Ciro Sanches Zibordi
A obra apresenta uma abordagem, ao mesmo tempo historiográfica,
teológica e inspirativa, centrada na conduta de Paulo como pregador
do evangelho e no conteúdo de sua mensagem. Conduta esta que
foi resultado do testemunho de vida e morte de Estevão, juntamente
com o encontro que Saulo teve com Deus, tornando-o, hoje, o príncipe dos pregadores itinerantes. O autor nos brinda com um estudo
abrangente da vida de Paulo – que depois do Sumo Apóstolo Jesus
Cristo, Mestre dos mestres e Pregador dos pregadores – é, sem dúvida,
o maior dentre todos os apóstolos e mestres, o mais destacado pregador de todos os tempos. Estes estudos buscam identificar qualidades de cada um deles, mas, principalmente, descobrir aquela que era
compartilhada por todos.
Cód.: 345090 / 14 x 21cm / 272 págs. / Homilética

BARNABÉ

O PREGADOR DE FÉ E OBRAS
Ciro Sanches Zibordi
Barnabé, assim como todos da série Pregadores da Bíblia, é um personagem com diversos predicados. Além de ser reconhecido como
um encorajador de pregadores, ele foi, no livro de Atos, o primeiro a
ter sua generosidade mencionada e a ser chamado de profeta. Mas,
mesmo com todas essas características, é, por muitas vezes, tomado como coadjuvante na história bíblica. Neste livro, o pastor, autor
best-seller e articulista Ciro Sanches Zibordi traz à luz todo o protagonismo deste que é um dos personagens mais atraentes de todo o
livro de Atos e que foi proeminente em seu tríplice ministério, similar
ao de Paulo: pregador, apóstolo e mestre dos gentios.
Cód.: 342899 / 14 x 21cm / 160 págs. / Homilética

FILIPE

O PRIMEIRO EVANGELISTA DA IGREJA
Ciro Sanches Zibordi
Usando o seu já consagrado estilo leve e bem-humorado, Zibordi nos
brinda com um estudo abrangente da vida de Filipe que tornou-se
o protagonista do segundo capítulo da história da Igreja nascente
ao realizar um feito inédito, depois do dia de Pentecostes: anunciar o
evangelho aos samaritanos. Filipe é o quarto de uma série de sete livros que se baseiam nas marcas de sete personagens neotestamentários – João Batista, Jesus Cristo, Pedro, Estêvão, Filipe, Barnabé e Paulo.
Estes estudos buscam identificar qualidades de cada um deles, mas,
principalmente, descobrir aquela que era compartilhada por todos.
Cód.: 339335 / 14 x 21cm / 144 págs. / Homilética
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ESTÊVÃO

O PRIMEIRO APOLOGISTA DO EVANGELHO
Ciro Sanches Zibordi
Dando prosseguimento à sua série acerca dos pregadores da Bíblia, nesta obra Ciro Sanches Zibordi, enfatiza a defesa da fé cristã por meio do estudo da fascinante história de Estêvão, o primeiro mártir e apologista da
Igreja. Dividindo os capítulos desta obra de acordo com sete diferentes
enfoques — histórico, prático, teológico, homilético, apologético, exegético e inspirativo.
Cód.: 333438 / 14 x 21cm / 174 págs. / Homilética

JOÃO BATISTA

O PREGADOR POLITICAMENTE INCORRETO

Ciro Sanches Zibordi
João Batista: O pregador politicamente incorreto é o primeiro de uma
série de sete livros que se baseiam nas marcas de sete personagens
neotestamentários – João Batista, Jesus Cristo, Pedro, Estêvão, Filipe,
Barnabé e Paulo. Estes estudos buscam identificar qualidades de cada,
mas, principalmente, descobrir aquela que era compartilhada por todos.
Cód.: 326930 / 14 x 21cm / 112 págs. / Homilética

PEDRO

O PRIMEIRO PREGADOR PENTECOSTAL
Ciro Sanches Zibordi
Usando o seu já consagrado estilo leve e bem-humorado, Zibordi nos
brinda com um estudo abrangente da vida de Pedro e de como a ação
do Espirito Santo o transformou no primeiro pregador pentecostal. De
um discípulo explosivo, impulsivo e cheio de altos e baixos, foi alçado a
líder dos apóstolos após a ressurreição Jesus e usado por Deus para abrir
as portas do evangelho a judeus e gentios.
Cód.: 335151 / 14,5 x 22,5cm / 240 págs. / Homilética e Hermenêutica

Ciro Sanches Zibordi é pastor na Assembleia de Deus da Ilha da Conceição, em
Niterói-RJ; pregador do Evangelho, autor e articulista. É formado em Teologia (Faculdade Evangélica de São Paulo-SP) e Relações Internacionais (Universidade La
Salle-RJ). Colunista do CPAD News; articulista do Mensageiro da Paz (CPAD); É autor de diversas obras, entre elas dos livros: João Batista; Estevão; Pedro; Filipe; Procuram-se pregadores como Paulo; Erros que os Pregadores Devem Evitar; Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria; Erros que os Adoradores Devem Evitar e coautor
de Teologia Sistemática Pentecostal, todos publicados pela CPAD. Pastoreou congregações na AD do Ministério do Belém-SP e foi copastor da AD Cordovil-RJ.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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PREGAÇÃO EM CRISE
Israel Thiago Trota
Ventos da pós modernidade assolam a
igreja e, em busca de adequação, muitos
pastores e pregadores preferem atenuar
verdades bíblicas para não ofenderem
seus ouvintes. Implorando por aceitação,
se esquecem que, não importa o período
vivido, a Palavra de Deus não muda.
As pessoas de hoje querem ouvir uma pregação popular que vá ao encontro de seus
desejos e necessidades. E o que os pastores e pregadores fazem? Atendem os gostos e preferências da “clientela”. Afinal de
contas, se o povo não gostar da ministração o pregador não receberá novas oportunidades. Os aplausos funcionam como
uma espécie de termômetro para medir
a popularidade de uma determinada pregação. O gosto popular se tornou o único
critério de medição para avaliar os (aparentes) resultados de uma pregação.
Entendendo a complexidade do tema e quão imperativo é uma mudança, neste livro, o pastor e teólogo
Thiago Trota faz um chamamento para que pregadores voltem ao verdadeiro Evangelho, além de alertar
sobre as consequências que pregações maquiadas podem trazer para o corpo de Cristo.
Cód.: 345907 / 14 x 21cm / Homilética

Israel Thiago Trota é pastor, pregador e escritor; Bacharel em Teologia pelo IBAD,
possui licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas de Vitória,
ES (2013). É pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Mário
Schenberg (2014) e em Teologia pela Estácio (2018). É mestrando em Teologia Sistemático-Pastoral pela PUC-RJ. É também professor e diretor do Instituto Bíblico
Ebenézer em Itaperuna e, atualmente, Oficial Capelão da Marinha do Brasil, servindo no Comando em Chefe da Esquadra, na Ilha de Mocanguê.
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A JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ NAS
PERSPECTIVAS ABRAÂMICA E
PAULINA
Natalino das Neves
Uma análise exegética e intertextual de Gn
15.6 e Rm 4
Abrão nasceu na época dos patriarcas. Primogênito de três filhos e casado com Sarai,
que era estéril, recebeu muitos títulos, porém
o mais importante foi o de “amigo de Deus”.
Aos 75 anos, Deus ordenou que ele saísse de
sua pátria e fosse para onde viveria a promessa de ser pai de uma grande nação. A primeira grande mudança foi pelo nome, agora se
chamaria Abraão – e sua esposa, Sara. Aprendeu na prática o que é confiar integralmente
em Deus e desfrutar da segurança, mesmo
quando as situações não pareciam estar sob
controle. Um exemplo de fidelidade e de
obediência à vontade de Deus.
Nesta obra, o pastor e teólogo Natalino das
Neves apresenta uma análise teológica de
como o Apóstolo Paulo faz uma relação da
fé de Abraão com a fé do cristianismo. Além
de como o escritor das cartas aos romanos
visou explicar a doutrina da justificação pela
fé e teve importante contribuição na estruturação doutrinária do cristianismo. O autor
também incluí duas exegeses revisadas com
o intuito de auxiliar os leitores que estão buscando um primeiro contato com o tema.
Cód.: 344274 / 14 x 21cm / 224 págs. / Exegese

Obras Correlatas: Abraão as experiências de nosso pai na Fé

Natalino das Neves é pastor auxiliar na IEADC – Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Curitiba. Membro da Convenção das Igrejas Assembleias de Deus no Estado do Paraná – CIADEP. Pós-doutorando, doutor e mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. Mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Especialista em Planejamento,
Operação e Comercialização na Indústria de Energia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Especialista em Contabilidade Gerencial pela Universidade do Centro-Oeste – UNICENTRO. Bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica
Batista do Paraná - FTBP, com ênfase em exegese do grego e hebraico bíblico. Licenciado em Contabilidade e Estatística pela Universidade Paranaense – UNIPAR.
Livros do autor publicados pela CPAD: “Justiça é Graça” e “Cobiça e Orgulho”.
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A FORÇA PENTECOSTAL
EM MISSÕES
Paul A. Pomerville
Devido ao rápido crescimento em um período relativamente curto da história da igreja
cristã, o movimento pentecostal pode ser
considerado um fenômeno missionário moderno. Sentindo a urgência de alcançar os
perdidos antes da volta iminente de Cristo,
os crentes batizados com o Espírito espalharam-se para lugares remotos levando
o evangelho. Nesta obra, Paul Pomerville
investiga esse incrível crescimento do pentecostalismo, o analisa desde suas origens
históricas até o fenômeno mundial que é
hoje e traz importantes apontamentos sobre a diferença de visão entre os pentecostais engajados na obra missionária e o restante do cristianismo. Pomerville conclama
as missões ocidentais contemporâneas a
sanar essa diferença concentrando-se nas
três Pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o
Espírito Santo.
Cód.: 346110 / 14,5 x 22,5 cm / 272 págs. / Missões

Recomendações
“Antes de Douglas Petersen, Allan Anderson, Veli-Matti Kärkkäinen, Andy Lord, Julie Ma e outros, Paul Pomerville já estava traçando os contornos de uma missiologia distintamente pentecostal. Esta edição revista de A Força Pentecostal em Missões é profética com a retrospectiva de três décadas, em termos da relevância do cristianismo pentecostal-carismático para a missão global no terceiro milênio. Se o leitor está
lendo o livro de novo ou é a primeira vez, Pomerville é um guia seguro para a tarefa da teologia missionária
cristã no contexto atual.”
Amos Yong, Professor de Teologia & Missão Seminário Teológico Fuller

Paul A. Pomerville (Doutor em Filosofia, Estudos Interculturais, Escola de Missão
Mundial, Seminário Teológico Fuller) serviu como missionário na Ásia e na Europa, e
como professor de pós-graduação e chefe do departamento de Missões Cristãs e Comunicações Interculturais no Seminário das Assembleias de Deus. Ele também deu
treinamento para policiais sobre diversidade cultural em todo o mundo. Hoje ele mora
em Bali, ilha da Indonésia.
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GOLIAS DEVE CAIR
Louie Giglio
É provável que você tenha um gigante ameaçador em sua vida... um adversário ou fortaleza que está diminuindo sua capacidade de viver uma vida plena e livre. Congelados nas garras da rejeição, medo, raiva,
conforto ou vício, perdemos de vista a promessa que Deus tem para nossas vidas. Desmoralizados e derrotados, nos contentamos com muito menos do que o melhor dEle. Deus tem um plano melhor para você,
um plano para você viver vitoriosamente. É por isso que Ele silenciou seu gigante de uma vez por todas. Em
Golias Deve Cair, o pastor Louie Giglio descobre uma nova reviravolta na clássica história de David e Golias.
A chave para viver livre de nossos gigantes não é a melhor precisão da funda, mas manter nossos olhos no
único matador de gigantes - Jesus. Deposite sua esperança nEle e veja Golias cair.
Cód.: 335436 / 14,5 x 22,5cm / 232 págs. / Vida Cristã

Obras correlatas: Os Grandes planos de Deus para mim
Louie Giglio é pastor da igreja Passion City e fundador do Movimento Passion. Desde 1997, Passion tem reunido jovens universitários em eventos através dos EUA e em todo o mundo, unindo
milhões de estudantes em adoração, oração e justiça. Mestre em Divindade pelo Southwestern
Baptist Theological Seminary, Giglio é autor de diversas obras.
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DICIONÁRIO DE TERMOS TEOLÓGICOS
EM LATIM E GREGO
Richard A. Muller

DICIONÁRIO DE
TERMOS TEOLÓGICOS
EM LATIM E GREGO
UMA INTRODUÇÃO À LINGUAGEM TÉCNICA
PRESENTE NAS OBRAS ACADÊMICAS

RICHARD A. MULLER

A habilidade de trabalhar produtivamente no campo da teologia, como uma disciplina estabelecida há muito tempo, repousa
em grande medida no domínio do vocabulário. A tarefa é sem
dúvida difícil para os estudantes em geral. Primeiro, a linguagem
técnica da teologia ainda aparece com frequência em grego ou
latim. Não só a precisão das línguas originais se perde muitas vezes na tradução para o português, mas muitas das obras-padrão
no campo da teologia continuam a usar termos latinos e gregos,
presumindo que os estudantes já dominam esse vocabulário. O
objetivo deste volume é fornecer um vocabulário teológico introdutório que ajudará os estudantes a superar as dificuldades
inerentes nas obras atuais em inglês e português que usam termos latinos e gregos, oferecendo definições claras e concisas
dos termos para estudantes de vários níveis.
Cód.: 339336 / 14,5 x 22,5cm / Teologia

Obras correlatas: Léxico Grego do Novo Testamento

RICHARD A. MULLER, PhD pela Duke University, é P.J. Zondervan Professor Emérito de
Teologia Histórica e membro sênior do Junius Institute for Digital Reformation Research
no Calvin Theological Seminary. É também autor de inúmeros livros.

EDUCAÇÃO À LA CARTE
Kevin Leman
Atualmente a educação tem sofrido uma grande queda de qualidade.
De acordo com a Avaliação Nacional do Avanço da Educação nos Estados Unidos, essa queda tem sido provocada pela baixa qualificação
dos profissionais formados nas Universidades, que por sua vez é um
reflexo de um Ensino Secundário e Médio deficitário. Uma mudança
nos moldes educacionais é o ponto de partida para a melhoria deste
cenário, sendo a escola um lugar que estimula as habilidades, desperta
interesses e traz aprendizados aplicáveis no dia a dia. Nesta obra, o Dr.
Kevin Leman, baseado em sua vasta experiência acadêmica e pessoal,
vai ensinar que a educação tem vários caminhos e te ajudará a fazer
a escolha mais adequada para o presente e o futuro dos seus filhos.
Dr. Kevin acredita no poder da educação de qualidade que prepara a
criança para a vida real.
Cód.: 339580 / 16 x 23cm / 224 págs. / Educação Cristã

Obras correlatas: Educação Cristã Reflexões e Práticas

Kevin Leman, autor best-seller e premiado, Leman escreveu mais de trinta livros sobre
questões ligadas ao casamento e à família, é um psicólogo reconhecido internacionalmente, uma figura pública da televisão e da rádio.
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COMO SER UM HERÓI PARA SEUS FILHOS
Josh McDowell, Dick Day
Descubra como a “receita” de seis pontos biblicamente fundamentada de Josh McDowell e Dick Day para a criação de filhos
pode lhe transformar em um verdadeiro herói para eles. Em Como
ser um Herói para seus Filhos você verá como demonstrar o tipo
de compaixão, caráter e consistência que compõem o modelo
ideal. Nesta obra você descobrirá que ser um herói é prático, gratificante e, até mesmo, divertido. Porém, acima de tudo, aprenderá
a construir um relacionamento com seus filhos, que os ajudará
a viverem plena e abundantemente. Tudo o que você precisa é
amor, motivação e um plano viável.
Cód.: 331006 / 14 x 21cm / 256 págs. / Família

Obras correlatas: Aprenda a ser pai com o Pai

Josh McDowell é um preletor de renome internacional, autor e representante itinerante da
Cruzada Estudantil para Cristo, ele já escreveu mais de trinta e cinco livros, dentre os quais Verdade Incontestável, A Verdade Nua e Crua e A Testemunha, todos lançados pela CPAD.
Dick Day é um conselheiro nas áreas de casamento, família e criação de filhos. Ele também é um preletor internacional, co-autor com Josh McDowell e aparece em vários filmes, vídeos e séries de vídeos com Josh.

OS GRANDES PLANOS DE DEUS PARA MIM
Rick Warren
Por que Deus te criou? Este livro é baseado em 40 fundamentos que ajudarão meninos e meninas a descobrirem o maravilhoso propósito de Deus para suas vidas. Com uma narrativa
lírica, ilustrações encantadoras e uma abordagem cronológica
para 40 passagens bíblicas, o pastor Rick Warren apresenta
estas histórias trazendo ensinamentos para o dia a dia. Os
Grandes planos de Deus para mim ajuda crianças a crescerem
perto de Deus e a descobrirem a finalidade de suas próprias
vidas.
Cód.: 341018 / 16,3 x 19,8cm / 224 págs. / Infantil

Obras correlatas: A Bíblia das escolhas certas

Rick Warren, conhecido como o “maior líder influenciador espiritual da América”, fundou
junto com a sua esposa, Kay, a Saddleback Church em Orange Country, California, que é
agora uma das maiores e mais conhecidas igrejas do mundo. Rick também escreveu o
livro número 1 na lista de Best sellers de todos os tempos: Uma vida com propósito.
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COLEÇÃO PR. ANTONIO GILBERTO
Ao longo de sua trajetória, ele se destacou como educador, jornalista, teólogo, autor de best-seller e articulista. Além disso, Antonio Gilberto, uma referência na área
de Escola Dominical e Teologia Pentecostal no país, deixou um legado imensurável para as Igrejas brasileiras através de seus livros, que agora estão com um novo
projeto gráfico de capas.

FUNDAMENTOS DA VIDA CRISTÃ
Antonio Gilberto
Esta obra é uma coletânea de três obras publicadas por Antonio Gilberto, cada uma
delas tratando de um aspecto fundamental da prática cristã: o discipulado, o estudo bíblico e a evangelização.
Crescimento em Cristo - Uma série de lições doutrinárias e orientadoras, destinadas principalmente ao novo crente que abarca os ensinos básicos da fé cristã. Sucintamente, apresenta a orientação bíblica inicial para os primeiros passos da nova
vida em Cristo, sendo útil como manual de orientação e preparo de candidatos ao
batismo em águas, bem como em classes regulares de estudo bíblico.
A Bíblia (livro - história - mensagem) - Dividido em três partes, apresenta, de maneira condensada, os pontos mais significativos da história da Bíblia, dá a classificação e as principais divisões de todos os livros que compõe o Antigo e o Novo
Testamento e registra, finalmente, as doutrinas bíblicas fundamentais.
A Prática do Evangelismo Pessoal - O Evangelismo pessoal foi empregado por Jesus e seus apóstolos no princípio, e tem sido usado pelos evangélicos através dos séculos. Com feição didática, reúne todos os pontos-chave do
tema, e o leitor muito lucrará espiritualmente com o seu estudo.
Cód.: 341328 / 14 x 21cm / 272 págs. / Estudo Bíblico

DANIEL E APOCALIPSE
Antonio Gilberto
Uma análise segura sobre os principais assuntos de cada capítulo destes dois livros
proféticos e escatológicos das Escrituras Sagradas. Ao apresentarmos este conciso
trabalho sobre os livros de Daniel e Apocalipse, temos bem claro na mente o que se
diz em 1 Coríntios 13.9: “... em parte conhecemos”. É confortante para nós saber que
a autenticidade, tanto do livro de Daniel, como do de Apocalipse foi atestada pelo
Senhor Jesus. A de Daniel, Ele a declarou em Mateus 24.15 e do Apocalipse, temola
no seu capítulo 22.16. Não importa o que os críticos digam quanto a autenticidade
e credibilidade desses dois livros, se já temos o testemunho de Jesus. Ambos esses
livros combinam-se, completam-se. Não se deve estudar um sem o outro. O estudo
deles é importantíssimo para o fiel cristão que espera seu Senhor, uma vez que
estamos nos “tempos do fim”.
Cód. : 413 / 14 x 21cm / 232 págs. / Escatologia

O CALENDÁRIO DA PROFECIA
Antonio Gilberto
Muitos se intitulam videntes, astrólogos, magos, adivinhos, futurólogos ou profetas – todos a serviço da credulidade de uns e da sede da verdade de outros quanto
ao seu próprio futuro ou ao futuro do mundo e da humanidade. Em meio a essa
multidão de crédulos e de falsários, o fiel cristão precisa conhecer o que lhe reserva
o futuro. Para responder a estas e outras importantes perguntas sobre as últimas
coisas, o pastor Antonio Gilberto escreveu esta obras, um verdadeiro tratado de escatologia sobre eventos que estão para acontecer, referentes ao futuro do mundo
e da humanidade.
Cód. : 540 / 14 x 21cm / 114 págs. / Escatologia
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A BÍBLIA ATRAVÉS DOS SÉCULOS
Antonio Gilberto
Este livro interessa ao estudante das Sagradas Escrituras, pois descreve, em linguagem simples, particularidade do autor, assuntos por demais sugestivos, tais como
0 Cânon da Bíblia e sua evolução; A preservação e a tradução da Bíblia; A sequência da História Bíblica; Cronologia Bíblica; Geografia Bíblica; Vida e Costumes dos
Povos Bíblicos; Dificuldades da Bíblia, etc. Conforme o próprio autor declara, este
compêndio é um estudo introdutório do Livro Santo, para melhor compreensão do
leitor. Temos a certeza de que todos os que adquirirem a presente obra, por certo
agradecerão a Deus pelo privilégio de possuírem um manual que os ajudará a entender melhor o Livro dos livros.
Em estilo agradável, este compêndio discorre sobre a cronologia, a geografia e a
história bíblicas; a preservação e a tradução dos originais; a vida e os costumes dos
povos antigos, e muitas outras particularidades que, por certo, a tornarão uma obra
de consulta permanente.
Cód. : 901 / 14 x 21cm / 200 págs. / Doutrinas Bíblicas - Estudo

O FRUTO DO ESPÍRITO
Antonio Gilberto
O caráter cristão é desenvolvido à medida que o Espírito Santo produz seu fruto no crente. O fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5.22, é resultado da presença do Espírito Santo em nossa vida. Este livro é um estudo sobre o caráter
cristão baseado em Gálatas 5 e textos bíblicos relacionados. Enfatiza o desenvolvimento de qualidades cristãs e seus atos nos relacionamentos e serviço do
cristão. Aliando em sua escrita o esmero e a clareza didática que o consagram
como um dos mais conhecidos e respeitados teólogos pentecostais da atualidade, o pastor Antonio Gilberto lança nova luz sobre as palavras do apóstolo
Paulo em Gálatas 5.22: ”Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.”
Este livro irá ajudá-lo a entender a importância do desenvolvimento de um caráter semelhante a Cristo,
como também a descobrir como cultivar o desenvolvimento do fruto espiritual em sua vida diária, levando-o a alcançar a plenitude de Cristo.
Cód. : 112005 / 14 x 21cm / 160 págs. / Espírito Santo

VERDADES PENTECOSTAIS
Antonio Gilberto
Este livro enfatiza que conservar o genuíno avivamento pode ser mais difícil
do que conquistá-lo. Daí o autor incentivar os leitores a sempre dependerem
do divino Ajudador. Mas, além da riqueza doutrinária contida nesta obra, ela
também apresenta - ainda que de modo resumido - os principais avivamentos
pentecostais ocorridos ao longo da história.
Assuntos apresentados neste livro:
- O batismo com o Espírito Santo; - Os dons do Espírito Santo; - O culto pentecostal
com ordem e decência; - As características do real avivamento; - Os pecados que
impedem o avivamento; - As ministrações do Espírito ao crente; - A evangelização
no poder do Espírito; - A renovação espiritual e a santificação do crente.
Cód. : 130588 / 14 x 21cm / 176 págs. / Espírito Santo
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ENSINANDO ÀS PRÓXIMAS GERAÇÕES
Terry Linhart
Este livro defende a importância do ensino cristão aos jovens como
uma ferramenta definitiva para evitar um grande problema dos dias
atuais: a apostasia de jovens adultos. Editado pelo especialista no ministério com jovens, Terry Linhart, esta obra traz um abrangente estudo que tem por finalidade capacitar professores na comunicação
da Palavra de Deus. Com subsídios que ajudarão a juventude cristã a
crescer em maturidade espiritual, sabedoria e fé, além de repleto de
conceitos bíblicos e exemplos práticos, Ensinando as próximas Gerações é a ferramenta definitiva para quem quer ter sucesso na transmissão da Fé.
Cód.: 331729 / 14,5 x 22,5cm / 372 págs. / Educação Cristã

Obras correlatas: Manual do Professor da Escola Dominical

TERRY LINHART ([PhD], Purdue University) é professor do ministério de jovens e chefe do departamento de religião e filosofia da Bethel College em Mishawaka, Indiana.
Serviu por quinze anos como pastor de jovens no ministério do movimento cristão
Youth for Christ. Linhart dirige a organização cristã Youth Specialties Academic Support Network e é autor de seis livros.

DIDÁTICA ESSENCIAL
Marcos Tuler
O principal propósito desta obra é fornecer aos professores de Teologia e Bíblia, leigos, voluntários ou veteranos, conhecimentos elementares, porém fundamentais de didática, visando auxiliá-los em suas
atividades na Escola Dominical e demais áreas da educação cristã.
Esperamos que, especialmente os professores de Escola Dominical, ao término da leitura deste livro estejam realmente habilitados,
através do aprendizado de técnicas de ensino, a orientarem a aprendizagem de seus alunos nas mais diversas atividades educacionais
da igreja.
Cód: 339334 / 14 x 21cm / 160 págs. / Educação Cristã

Marcos Tuler é pastor, pedagogo, bacharel em teologia, pós-graduado em docência superior e psicopedagogia, Mestre em Educação, conferencista, articulista. É
membro da Casa de Letras Emílio Conde, membro correspondente da Academia
Evangélica de Letras do Brasil, e autor dos livros Manual do Professor de Escola
Dominical, Ensino Participativo para a Escola Dominical e Abordagens e Práticas
da Pedagogia Cristã, entre outros, todos publicados pela CPAD.
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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 / 14 x 21 cm / 272 págs. / Apologética

Obras correlatas: Verdade Incontestável

Jeremiah J. Johnston, Ph.D., Com Ph. D. pela Middlesex University (Reino Unido) e doutorado em Oxford além da graduação em teologia pelas Acadia University and Midwestern
Baptist Theological Seminary, é palestrante internacional.

HERMENÊUTICA
David Starling
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 x 21cm / 240 págs. / Hermenêutica

Obras correlatas: Hermenêutica Fácil e Descomplicada

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.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

23

Lançamentos
EQUILÍBRIO EMOCIONAL
Elaine Cruz
A partir do novo nascimento em Jesus Cristo, e da presença do Espírito
Santo habitando em nós, adquirimos todas as possibilidades para moldar
nosso temperamento, reformar nosso caráter e reconstruir uma personalidade diferente, dentro dos padrões que a Bíblia estabelece.
A autora, especialista em psicologia clínica e escolar, Elaine Cruz discorre
de forma objetiva as evidências das virtudes do fruto do Espírito necessárias para nos ajudar a não adoecer ou, se for o caso, quando já adoecidos, nos direcionar na cura da nossa psiquê. Do ponto de vista bíblico,
sabemos o que pensar, sentir e fazer, mas nem sempre nossos frutos correspondem ao que Deus espera de nós. Assim sendo, o objetivo principal
deste livro é nos fazer refletir, conhecer e desenvolver o fruto do Espírito
em nossa vida cotidiana, pessoal, familiar, social e ministerial. O principal
objetivo é desenvolver equilíbrio emocional, com sobriedade e domínio
próprio, mantendo a fé e a paz em meio a uma sociedade com pessoas
estressadas e relacionamentos doentios.
Cód: 339581 / 14,5 x 22,5cm / 312 págs. / Vida Cristã

Obras correlatas: As Doenças do Século; Paz com Deus.

Elaine Cruz é psicóloga clínica e escolar, com especialização em Terapia Familiar, Dificuldades de Aprendizagem e Psicomotricidade. É mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, professora universitária e possui vários trabalhos publicados
e apresentados em congressos no Brasil e no exterior. Como escritora recebeu o ‘‘prêmio ABEC de Melhor Autora Nacional’’ e é autora dos livros “Sócios, Amigos e Amados”
e “Amor e Disciplina para criar filhos felizes”, todos títulos da CPAD.

IGREJA SAUDÁVEL
Telma Bueno
Há tempos a igreja evangélica sofre com os efeitos da contemporaneidade. Neopaganismo, secularização e pragmatismo são apenas algumas
das dificuldades enfrentadas. Mas no Brasil a situação tende a uma piora,
pois o país vive também um colapso político, ético e econômico sem precedentes. Dentro deste panorama, a qualidade de vida do cristão se deteriora, o estresse aumenta e muitos adoecem. É imperativo que a Igreja
do Senhor esteja saudável para, em meio à crise, mostrar que é o “sal” e
a “luz” desta Terra. Percebendo este quadro e depois de leituras de obras
especificas sobre o tema, além dos seus mais de 30 anos de experiência
ministerial, Telma Bueno apresenta este livro, que tem o intuito de ajudar
a saúde física e mental dos membros das igrejas locais brasileiras. Sem
imposição de conhecimentos e sabendo que cada igreja tem suas particularidades, Igreja Saudável não tem a pretensão de ser um manual no
qual se encontrarão todas as respostas, mas um ponto de partida para
que se alcance vida e igreja plenas.
Cód.: 341444 / 14,5 x 22,5cm / 216 págs. / Liderança

Obras correlatas: Tornando-se uma igreja acolhedora

Telma Bueno é Bacharel em Teologia, Jornalista e Pedagoga. Pós-graduada em Gestão
Escolar e exerce a função de editora do Setor de Educação Cristã da Casa Publicadora
das Assembleias de Deus. Atua como palestrante nos eventos de Educação Cristã da
Casa (Capeds, Congressos e Conferências).
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ARY COELHO – UM LEGADO DE FÉ
Claudinei Almeida
Recomendado por influentes líderes cristãos, ARY COELHO – UM LEGADO
DE FÉ revelará detalhes de uma história de vida que pode transformar a
sua! Em uma linguagem acessível, o autor desta obra revela detalhes da vida
do pastor Ary Coelho, que, ao longo de 60 anos de ministério, alcançou o
coração de muitos homens e mulheres dos mais diferentes níveis sociais.
Sempre com uma pregação simples e direta, tornou-se “pai na fé” de muitos futuros cidadãos do céu, gerados por ele em Jesus Cristo. Ao contribuir
para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, em toda sua trajetória
ministerial, Ary Coelho influenciou uma geração de líderes cristãos, doou sua
vida ao reino e dedica-se a servir a Deus, literalmente, de todo o seu coração.
Obra imperdível para quem deseja conhecer uma história repleta de milagres, testemunhos de fé, coragem e sabedoria. Ricas experiências que só vivenciam aqueles que se entregam completamente ao serviço do Rei Jesus.
Cód.: 342742 / 14 x 21cm / 224 págs. / Biografia - testemunho

Obras correlatas: José Wellington Biografia
“Pastor Ary Coelho é uma referência para todos os obreiros, não só no estado de Minas Gerais, mas para
todos os obreiros do Brasil”
José Wellington Costa Júnior
Claudinei Almeida, graduando Administração, é professor de Escola Bíblica Dominical, líder de Departamento de Jovens, membro na Assembleia de Deus em São João
do Oriente (MG), atua no departamento de comunicação da Secretaria de Missões da
igreja Assembleia de Deus – Ministério de Caratinga, “Os Semeadores”, em Caratinga,
Minas Gerais.

ESTUDOS BÍBLICOS DE NELS NELSON
Samuel Nelson
Nels Nelson foi um missionário sueco que dedicou a sua vida à evangelização do Brasil. Desde 1921, foram 42 anos de trabalhos ininterruptos no norte, nordeste e sul do país. Seu ministério foi decisivo para
a propagação da fé pentecostal no Brasil e, por sua dedicação, zelo e
frutos, ele é considerado o apóstolo pentecostal brasileiro. Do mesmo
autor de Nels Nelson: o apóstolo pentecostal brasileiro - seu filho, Samuel Nelson - esta obra é uma compilação de diversos estudos dados
por Nels Nelson nos tradicionais Estudos Bíblicos Estaduais durante
toda a sua vida ministerial.
Cód.: 338221 / 14 x 21cm / 320 págs. / Estudo Bíblico

Obras correlatas: O apóstolo pentecostal brasileiro.

“Foram mais de 40 anos de liderança espiritual e administrativa entre as Assembleias de Deus, pregando,
visitando, indicando pastores para assumir o trabalho em campos de Norte a Sul do país, assumindo algumas vezes a direção de trabalhos, viajando em embarcações fluviais (as zhatas) sobre o rio Amazonas,
indo ao Maranhão, Piauí, Ceará, Mato Grosso, a territórios e ao arquipélago de Marajó.”
Dicionário do Movimento Pentecostal - Isael de Araújo
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LIDERANDO ADOLESCENTES
Flavianne Vaz
Os adolescentes estão em constante mudança, corpo, mente, hábitos, o
modo de relacionar-se com os pais, as amizades, os interesses, enfim, tudo
está se transformando simultaneamente. Eles possuem conflitos emocionais e psicológicos e muitos não contam com um lar estável e/ou um lugar de segurança. Os adolescentes chegam cheios de energia, dúvidas,
carências e sonhos e o líder tem o desafio de conhecê-los, integrá-los e
estimulá-los ao crescimento. Essa não é uma missão fácil. Qualquer líder
e/ou pai de adolescente sabe disso. Este livro foi escrito para ajudar líderes,
professores e pais a lidarem com essa nova geração. Ao trabalhar quatro
eixos (Liderança, Adolescência, Desenvolvimento Integral e as Batalhas Invisíveis da Liderança) da liderança de adolescentes, Flavianne Vaz mostra
que é possível e que vale a pena enfrentar todas as barreiras por eles, a
fim de vê-los crescerem e se tornarem homens e mulheres de sucesso e
tementes a Deus.
Cód: 340090 / 14 x 21cm / 160 págs. / Liderança

Obras correlatas: Como ensinar adolescentes

Flavianne Vaz é Bacharel em História (UGF) e Teologia (FTSA). Pós Graduando em
Teologia do Novo Testamento (Faecad). Possui artigos publicados no Jornal ‘Mensageiro da Paz’ e Revistas ‘Ensinador Cristão’ e ‘Geração JC’. É comentarista do currículo
nacional de Escola Dominical da CPAD.

O DISCIPULADO EFICAZ
E O CRESCIMENTO DA IGREJA
Rayfran Batista da Silva
O Discipulado não é nenhuma novidade na vida cristã. Quando o Senhor
Jesus diz em Mateus 28.19: “Ide, ensinais todas as nações…”. Ele já estabelece o discipulado na vida de todos aqueles que o seguem. Discipulado é
ensinamento, preparação e o item mais importante, relacionamento. Pois
são esses itens que estiveram presentes na vida de Jesus em sua passagem pela Terra. O Pr. Rayfran Batista, preocupado com o acompanhamento dos novos membros, ensina o que é ser discipulador e a importância do discipulado para que a igreja cresça saudável. O livro apresenta
estratégias que começam na evangelização, passam pela consolidação e
perduram até que ele também esteja apto a discipular outras pessoas.
Além disso, neste livro o autor faz um alerta muito importante acerca do
discipulado como um processo contínuo que deve ser aplicado a todos
os membros, inclusive aos obreiros e também pastores, pois sempre se
deve aprender e ensinar como viver a fé cristã.
Cód: 340349 / 14 x 21cm / 112 págs. / Evangelismo e Missões

Obras correlatas: A Transformação da Igreja; Manual do Discipulador Cristão

Rayfran Batista da Silva é líder da Assembleia de Deus em Santa Inês-MA. 2º vice-presidente da CEADEMA (Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão). Diretor
do IBPE (Instituto Bíblico Pastor Estêvam Ângelo de Souza). Pós-graduado em Teologia
pela FACETEN (RR) e pela EST (Escola Superior de Teologia – RS). Graduado em Filosofia,
Letras e História. Autor de 12 livros nas áreas de Bíblia, Teologia, Missões e História.
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO ANTIGO TESTAMENTO
Esdras Costa Bentho & 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 AT. 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 AT.
Cód.: 330193 / 14,5 x 22,5cm / 594 págs. / Estudo Bíblico

Obras correlatas: Comentário Beacon Antigo Testamento
Esdras Costa Bentho é teólogo, bacharel e licenciado em Teologia com especialização em
Hermenêutica; graduado em Pedagogia (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Formação de Professores), e escritor. Especialista em Hermenêutica Bíblica e pesquisador na área
de Hermenêutica Filosófica, com ênfase no período clássico da hermenêutica alemã. Desempenhou as funções de redator do setor de Educação Cristã e chefe do setor de Bíblias e
Obras Especiais da CPAD (2004-2011). Atualmente é professor na Faecad, RJ.

7 ALERTAS PARA A IGREJA BRASILEIRA
Edemundo Dias de Oliveira Filho
A pós-modernidade trouxe grandes mudanças em vários aspectos da vida.
Vivemos em meio a crises, corrupções e rebeliões. A família perdeu a autoridade, e situações como órfãos de pais vivos, maternidade rejeitada e pais
que abandonam, ganharam ares de normalidade. Por sua vez a igreja não se
conhece mais, perdeu sua identidade. Ao se aliançar com pessoas erradas,
ela inchou, perdeu obreiros e/ou causou danos terríveis a suas famílias e lideranças pastorais se rebelaram. Neste livro o autor identifica os Sete pecados
capitais da igreja brasileira neste início de século XXI, e apresenta o caminho
de arrependimento e retorno para que a igreja resgate a sua visão celestial,
levantando a cabeça e encontrando a redenção. É tempo de voltar ao primeiro amor, exercitar o quebrantamento, o perdão e o arrependimento.
Cód: 338201 / 14 x 21cm / 160 págs. / Vida Cristã

Obras correlatas: A Transformação da Igreja; A Igreja e as Sete Colunas de Sabedoria.
Edemundo Dias Dias de Oliveira Filho - Mestre em Direito Público pela Universidade de
Extremadura/Espanha. Especialista em Políticas Públicas (UFG). Graduado em Direito (PUC-GO). Delegado de Polícia de classe especial aposentado. Professor de cursos de pós-graduação (UFG, PUC-GO, Uni-Evangélica, Fasam e Academia de Polícia). Pastor Evangélico.
Escritor. Articulista mensal de jornais e revistas.
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AMIGO DE PECADORES
Rich Wilkerson Jr.
Nesta obra, Rich Wilkerson Jr. mostra as profundas implicações da
realidade de Jesus nos chamar de amigos, não por causa de quem
somos ou do que temos feito, mas por quem Ele é. Enquanto Ele estava na terra, sabia que as pessoas precisavam pertencer antes de
quererem se comportar. Ele entendeu que o poder dentro Dele era
maior que as trevas à sua volta e amou destemidamente. Seguindo
seu exemplo, nós podemos ter a mesma clareza de convicção e compaixão pelos perdidos que Ele tinha. Seu evangelho da graça escandalosa não podia ser superestimado. Quando nós abraçamos a verdade,
que todos nós igualmente precisamos de Jesus e quando confiamos
nele para trazer transformação nos corações das pessoas, vamos caminhar como Jesus andou, experimentando a glória de Deus em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam.
Cód.: 333916 / 14 x 21 cm / 232 págs. / Vida Cristã

Obras correlatas: Um Mestre fora da Lei

Rich Wilkerson Jr. é um pastor e comunicador dinâmico com paixão por encorajar
e inspirar sua geração. Seu pai é também pastor e primo de David Wilkerson, o autor
de A Cruz e o Punhal. Rich e sua esposa DawnCheré pastoreiam a VOUS Church em
Miami.

ESTE É O MELHOR ANO DE SUA VIDA
Michael Hyatt
Nós todos queremos viver uma vida que importa. Queremos alcançar
todo o nosso potencial. Mas muitas vezes nos vemos sobrecarregados
pelo dia a dia. Nossas grandes metas são empurradas para o segundo
plano e, mais frequentemente, elas são esquecidas. Em Este é o melhor
ano de sua Vida, o autor best-seller do New York Times, Michael Hyatt,
compartilha um plano de 5 etapas para alcançar seus objetivos mais
importantes. Um sistema poderoso, comprovado e orientado por pesquisas para estabelecer e alcançar seus objetivos. Ex-presidente de uma
empresa de US$250 milhões e fundador e atual presidente de uma
empresa de desenvolvimento de liderança de alto crescimento, Michael
Hyatt sintetiza neste livro todo esse aprendizado e vivência. Com base
em décadas de experiência prática e nas melhores pesquisas atuais
sobre o cumprimento de metas e conquistas humanas, este programa
foi projetado para ajudá-lo a encontrar lucidez, desenvolver a coragem e
alavancar o compromisso necessário para atingir seus objetivos pessoais e profissionais mais importantes.
Cód.: 335433 / 14,5 x 22,5cm / 224 págs. / Vida Cristã

Obras correlatas: Escolhendo uma vida que vale a pena
Michael Hyatt é o fundador e CEO da Michael Hyatt & Company, uma empresa de desenvolvimento de liderança especializada em eventos ao vivo, workshops e ferramentas de
planejamento digital e físico. Ex-presidente e CEO da Thomas Nelson Publishers, Michael
também é autor de best-sellers do New York Times, do Wall Street Journal e do USA Today,
incluindo vários programas como Living Forward e Platform.
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INDESCRITÍVEL
Louie Giglio
É impossível superar a Deus em imaginação. Ele organizou o tempo, criou
a luz e fez existir tudo com sua palavra, desde as maiores estrelas do céu
até a menor estrela do mar. Deus é um criador incomparável, poderoso,
objetivo e pessoal. O Salmo 19.1 afirma que “O céu anuncia a glória de
Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram”. Indescritível mostra
a majestade da Criação com descobertas científicas, fotografias e ilustrações originais. Estes 100 devocionais estimulam nossa admiração diante
da criação de Deus examinando:
- O espaço, as galáxias, os planetas e estrelas;
- A Terra, a geologia, os oceanos e o clima;
- Os animais, desde as pombas até os dinossauros;
- Nossa mente, corpo e imaginação.
Cada devocional inclui uma seção QUE INCRÍVEL!, com dados fascinantes, atividades práticas
e uma oração de encerramento. Baseado nas
populares mensagens “Indescribable” [Indescritível] e “How Great Is Our God” [Quão Grande É o
nosso Deus], Indescritível: 100 devocionais sobre
Deus e a Ciência ajudará as crianças a descobrir
a incrível criação de nosso indescritível Deus.
Cód.: 334213 / 15 x 20cm / 208 págs. / Infantil

Louie Giglio é pastor da igreja Passion City e fundador do Movimento Passion. Desde 1997, Passion tem reunido jovens universitários em eventos através dos EUA e em todo o mundo, unindo
milhões de estudantes em adoração, oração e justiça. Mestre em Divindade pelo Southwestern
Baptist Theological Seminary, Giglio é autor de diversas obras.

MEUS PRIMEIROS VERSÍCULOS
PARA MEMORIZAR DA BÍBLIA
Procurando fazer brotar o amor pela Palavra de Deus em sua criança?
Pensado com a finalidade de facilitar a memorização de versículos bíblicos, Meus Primeiros Versículos Para Memorizar da Bíblia, vai ensinar
as crianças 22 grandes versículos da Bíblia a fim de construir a fé delas.
Histórias bíblicas e ilustrações fornecem um exemplo para entender
os versículos de forma mais fácil. Esta obra também apresenta, para os
pequenos, algumas das histórias mais conhecidas da Bíblia. Uma Bíblia
feita para ajudar as crianças a amar e memorizar a Palavra de Deus de
forma mais fácil e prática. Com belas ilustrações em cores vivas, esta
Bíblia pois possui capa almofadada e alça é perfeita para seus filhos levarem para onde quiserem.
Cód: 336291 / 15,5 x 18cm / 45 págs. / Capa Almofadada / Infantil
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BÍBLIA HISTÓRIAS PARA MENINAS CORAJOSAS
Bíblia acessível e de fácil entendimento para meninas que querem
crescer na fé. Com ilustrações animadas e com cores vibrantes, este
livro de histórias da Bíblia, oferece uma forma emocionante para
que elas estudem as histórias de mulheres de Deus corajosas que
estão escritas na Bíblia, tais como Rute, Ester, Maria e muitas outras.
Cód.: 328189 / 16 x 19 cm / 304 págs. / Infantil

BÍBLIA HISTÓRIAS PARA MENINOS CORAJOSOS
Veja os pontos principais da vida de homens inspiradores como José,
Davi, Pedro e muitos outros. Os meninos são apresentados a cada
personagem de forma simples e direta, e de modo adicional, fatos
históricos bons de saber compõem o cenário para cada história. Este
vasto e empolgante elenco de personagens irá inspirar a fé de meninos pré-adolescentes à medida que leem sobre como esses homens,
pela graça e amor de Deus, superaram a dúvida e o medo para fazerem o que Deus lhes pediu. Com histórias recontadas em linguagem
clara, a Bíblia — Histórias para Meninos Corajosos é acessível e de
fácil entendimento para meninos que querem crescer na fé.
Cód.: 328183 / 16 x 19 cm / 304 págs. / Infantil
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TEMPO, BENS E TALENTOS
Livro da lição de adultos do 3º trim/2019
Elinaldo Renovato de Lima
Ao aceitarmos Jesus e nos convertermos, nos tornamos servos de
Deus e nos submetemos à vontade dEle em todas as áreas da nossa
vida. Esta obra trata de assuntos que são recorrentes no dia a dia do
cristão. Elinaldo Renovato fala sobre a mordomia cristã no sentido de
administração dos bens espirituais e materiais que o próprio Deus nos
concede. O autor nos ensina sobre a mordomia da alma e do espírito,
do corpo, da família, da igreja, do trabalho e muitas outras áreas da
nossa vida, nos ajudando a ser servos de Deus segundo os mandamentos da Bíblia.
Cód.: 340347 / 14 x 21cm / 160 págs. / Estudo Bíblico

Elinaldo Renovato - É ministro do Evangelho, comentarista de Lições Bíblicas, professor
universitário e bacharel em ciências econômicas. Formado em Teologia, pela Escola de
Educação Teológica das Assembleias de Deus – EETAD; possui o curso de aperfeiçoamento
para pastores, realizado no Haggai Institute, EUA e mestrado em Ciências da Religião, pela
Faculdade de Educação Teológica Lógos – FAETEL. É também autor dos livros Ética Cristã,
Colossenses, Aprendendo Diariamente com Cristo, A Família Cristã nos Dias Atuais e Dons
Espirituais e Ministeriais, todos editados pela CPAD.

A RAZÃO DA NOSSA ESPERANÇA
Livro da lição de jovens do 3º trim/2019
Valmir Nascimento
Através desta obra com ensinamentos teológicos e, ao mesmo tempo, devocionais sobre as duas cartas de Pedro para a Igreja Primitiva,
Valmir Nascimento objetiva o que é citado pelo apóstolo ao final de
sua segunda carta: “crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo” (2 Pe 3.18).
Embora haja curto espaço de tempo entre elas, e contextos distintos,
o conteúdo das duas cartas continua relevante em nossos dias. Seus
conselhos e exortações compõem uma mensagem poderosa e revigorante para os cristãos da atualidade. Essa mensagem transparece
o sentido da esperança cristã, uma esperança viva e eficaz, que nos
fortalece, encoraja e orienta para uma vida plena na fé em Deus.
Cód.: 340540 / 14 x 21cm / 160 págs. / Estudo Bíblico

Valmir Nascimento é graduado em Direito pela Universidade de Cuiabá, Mestre em
Ética e Gestão pelas Faculdades EST, São Leopoldo/RS, Especialista em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso e Pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Mackenzie, Universidade de Coimbra e
Universidade de Oxford. Atualmente exerce as funções Professor universitário e Diretor
de Assuntos Acadêmicos da Anajure (Associação Nacional de Juristas Evangélicos). Tem
duas obras publicadas pela CPAD: O cristão e a universidade e Seguidores de Cristo.
Evangelista da Assembleia de Deus em Cuiabá/MT, atua junto ao ministério de evangelismo universitário da Agência Pés Formosos/Chy Alpha Brasil.
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O GOVERNO DIVINO EM MÃOS HUMANAS
Livro da lição de adultos do 4º trim/2019
Osiel Gomes
A anarquia visível no livro de Juízes, que, conforme se descreve textualmente, “Naqueles dias, não havia rei em Israel; cada um fazia o
que achava mais reto” (Jz 21.25), revela a instabilidade e o insucesso
por falta de uma sólida liderança. O momento áureo que irá despontar na liderança de Davi e de Salomão, como descrito em 1 e 2
Samuel, 1 Reis 1-11, contrasta com a conflituosa e instável vivência no
livro de Juízes e tonicamente ressalta a significância de bons e verdadeiros líderes, que tenham compromisso com Deus e queiram,
de fato, fazer a Sua vontade, tendo súditos que se submetam às
normas divinas. Nesta obra, faremos um passeio pelos livros de 1 e 2
Samuel que compreendem 130 ou 140 anos, envolvendo os seguintes personagens: Samuel, Saul e Davi, cada um apresentando algo
positivo e algo negativo. Nesse caso, devemos seguir a recomendação de Paulo: julgar todas as coisas e reter o que é bom (1Ts 5.21).
Cód.: 343678 / 14 x 21cm / 160 págs. / Estudo Bíblico

Osiel Gomes é pastor, formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia, psicanálise e
pós-graduado em docência do ensino superior, lecionou hebraico e grego no seminário
Batista. Preside a Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Campo Tirirical, em São Luis, Maranhão. Possui dois livros publicados pela CPAD: Mais palavra, Menos Emocionalismo e As
obras da carne e o Fruto do Espírito.

PODER, CURA E SALVAÇÃO
Livro da lição de jovens do 4º trim/2019
Henrique Pesch
Atos dos Apóstolos é o único livro que trata especificamente
dos acontecimentos com a igreja após a ascensão de Jesus
Cristo. Diferentemente de todos os demais do Novo Testamento, ele não é evangelho, como também não é carta ou profecia.
Nesta obra, o pastor e mestre em Teologia Henrique Pesch
discorre sobre este importante livro que conta o início da
história da Igreja, analisando alguns de seus mais importantes
eventos. De forma didática, com vastas referências e em tópicos, para facilitar o entendimento, o autor destrincha as ações
divinas poderosas que resultaram em cura e salvação.
Cód.: 343680 / 14 x 21cm / 160 págs. / Estudo Bíblico

Henrique Pesch é pastor na Assembleia de Deus Reach em Hyannis–EUA. É licenciado em Letras pela PUCPR, bacharel em Teologia pela Faculdade Evangélica do Paraná; pós-graduado em
Comunicação pela UniCuritiba e mestre em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Foi líder
de jovens e professor de faculdades por vários anos. É autor de outros dois livros.
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Rua Barroso, 36 - Centro
Manaus / AM - CEP 69010-050

Av. Sete de Setembro, 1040 - Centro
Porto Velho / RO - CEP 76801-096

Whatsapp: (31) 97314-1426

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

Whatsapp: (69) 99942-5450

(31) 3431-4000

(92) 2126-6950

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

vendasbh@cpad.com.br

vendas.manaus@cpad.com.br

vendas.portovelho@cpad.com.br

BRASÍLIA - DF

MEGASTORE RIO DE JANEIRO - RJ

SALVADOR - BA

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

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

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

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

(61) 2107-4750

Whatsapp: (21) 99341-6369

Whatsapp: (71) 99177-2825

(21) 2509-3258

(71) 2104-5300

vendas.rj@cpad.com.br

vendas.salvador@cpad.com.br

varejo.brasilia@cpad.com.br

CURITIBA - PR

MEGASTORE RECIFE - PE

SÃO LUIZ - MA

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

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

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

Whatsapp: (41) 98713-8566

Whatsapp: (81) 97902-0228
(81) 97900-4698

Whatsapp: (98) 98179-8830

(41) 2117-7950

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

(98) 2108-8400

vendas.curitiba@cpad.com.br

vendas.recife@cpad.com.br

vendas.saoluis@cpad.com.br

FLORIANÓPOLIS - SC

NATAL - RN

SÃO PAULO - SP

Rua Sete de Setembro, 142 lj 01 - Centro
Florianópolis - SC - CEP 88010-060

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

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

Whatsapp: (48) 99130-6086

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

Whatsapp: (11) 96571-5010

(48) 3225-3923

(84) 3209 5650

(11) 2198-2700

vendas.floripa@cpad.com.br

vendas.natal@cpad.com.br

vendas.sp@cpad.com.br

JARDIM GUADALUPE (SHOPPING) - RJ

NITERÓI - RJ

VICENTE DE CARVALHO - RJ

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

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

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

Whatsapp: (21) 98909-4938 / 98876-8464

Whatsapp: (21) 99552-1728

(21) 3369-2727 / 3369-2487

(21) 2620-4318

vendas.guadalupe@cpad.com.br

vendas.niteroi@cpad.com.br

Whatsapp: (21) 98385-1372

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

MACEIÓ - AL

NOVA IGUAÇU - RJ

VILA VELHA - ES

Rua Boa Vista, 185 - Centro
Maceió/AL

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

Boulevard Shopping Vila Velha
Rod do Sol nº 5000 Lojas: 1074 e 1075
Praia de Itaparica - CEP 29102-020

Whatsapp: (82) 98886-1588

Whatsapp: (21) 99883-8884

(82) 3027-0747

(21) 2667-1691

maceio@cpad.com.br

Whatsapp: (27) 99277-5806

(27) 3202 2723

vendas.iguacu@cpad.com.br

vendas.es@cpad.com.br

CPAD ESTADOS UNIDOS

CPAD JAPÃO

CPAD MOÇAMBIQUE

CPAD PORTUGAL

1009 Park Centre Blvd.
Miami Gardens, FL 33169

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

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

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

Gerente: Thomas Ribas de Souza

Whatsapp: (+258) 84468-9369

(305) 913-3050

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

(258) 2142-1010
(258) 82 560 7608

351-21-842-9190
351-21-840-9361

thomas@editorialpatmos.com

cpadjp@hotmail.com

mocambique@cpad.com.br

capu@capu.pt
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