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Bíblia de Estudo Palavras-Chave
Há momentos em que uma palavra hebraica 
ou grega tem um signifi cado tão distinto que a 
tradução em língua portuguesa
não capta toda força do idioma original do 
texto bíblico. Para auxiliar aqueles que militam 
na difícil tarefa do estudo e
interpretação do texto bíblico, a CPAD publicou 
uma ferramenta única em suas características: a 
Bíblia de Estudo Palavras--Chave. 
Ela oferece as mais variadas ferramentas 
exegéticas, léxicas e gramaticais a fi m de que o 
leitor possa interpretar
corretamente o texto bíblico, identifi cando as 
palavras-chave da língua original e apresenta de 
forma clara e precisa explanações
sobre seus signifi cados e uso. 

Neste exemplar das Sagradas Escrituras 
você encontra:
• Dicionário de Strong Hebraico e Grego; 
• Comentário exegéticos adicionais ao 
• Dicionário de Strong; 
• Auxílios léxicos e gramaticais das palavras do AT 

e NT com códigos das palavras-chave no texto 
bíblico, remetendo ao texto original e

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

Luxo / 17 x 23,5cm
Cód.: 180324 / Clássica / Preta
Cód.: 174057 / Clássica / Marrom
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Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal
A nova e colorida Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal Cronológica combina as notas da Bíblia de Estudo Aplicação 
Pessoal com o texto bíblico em formato cronológico e vários novos recursos. Ela é organizada em 10 seções 
cronológicas que o auxiliarão a ver como as várias partes da Bíblia se encaixam. Novas introduções de seção e 
cronogramas definem o cenário para as passagens em cada seção. Notas e fotografias arqueológicas ajudam a trazer 
a história de Deus para a sua vida de uma forma totalmente nova. E, é claro, os recursos de Aplicação Pessoal que o 
ajudarão a utilizar tudo o que você aprender.
Cód.: 282474 / 17 x 24cm / Capa Dura
Cód.: 282476 / 19 x 25cm / Marrom
Cód.: 282477  / 19 x 25cm / Verde
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BÍBLIAS DE ESTUDO

Bíblia de Estudo Pentecostal
Esta Bíblia traz estudos que visam a 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 
as necessidades de seminaristas, evangelistas, pastores,
professores e todos que buscam maior conhecimento espiritual.

• 77 estudos no Antigo e Novo Testamento;
• Introdução panorâmica dos livros da Bíblia (com nome dos autores, 

temas, datas em que foram escritos, propósitos, 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;
• Versão Comemorativa do Centenário das Assembleias de Deus.

Grande - Luxo
17 x 23,5cm
Cód.: 124585 / Azul
Cód.: 5173 / Preta
Cód.: 124586 / Vinho

Média sem Harpa - Luxo 
13,5 x 21cm
Cód.: 570 / Preta
Cód.: 571/ Azul
Cód.: 572 / Vinho
Cód.: 131893 / Rosa

Média com Harpa - Luxo
13,5 x 21cm
Cód.: 163413 / Azul
Cód.: 152283 / Preta
Cód.: 160093 / Vinho

Pequena sem Harpa Luxo
11,5 x 16,5cm
Cód.: 124588 / Azul
Cód.: 124507 / Preta
Cód.: 127449 / Vinho
Cód.: 127450 / Rosa
Cód.: 222548 / Lilás
Cód.: 222894 / Rosa Escuro

Pequena com Harpa Luxo 
11,5 x 16,5cm
Cód.: 219718 / Azul
Cód.: 219717 / Preta
Cód.: 219719 / Vinho
Cód.: 222549 / Lilás
Cód.: 222550 / Rosa
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MAPA 12
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ÊXODO
Êxodo (“saída”) recorda a redenção

dos descendentes de Abraão da escravi-

dão no Egito, e figura, tipicamente, toda

a redenção. É, por isso, um livro que en-

sina uma libertação que resulta numa

nova relação com Deus, expressada por

adoração, comunhão e serviço. Assim, o

Êxodo, mediante a Lei, os sacrifícios e o

sacerdócio, vem a ser, não somente o li-

vro da redenção, mas, tipicamente, o

exemplo das condições em que subsis-

tem quaisquer relações com Deus.

O livro ensina que a redenção é es-

sencial para haver comunhão com um

Deus santo, e que mesmo um povo re-

mido não pode ter comunhão com Ele

sem ser constantemente purificado de

qualquer contaminação.

Em Êxodo, Deus, até então relacio-

nado com o povo de Israel somente

pelo seu concerto com Abraão, leva

esse povo para si nacionalmente, pela

redenção, põe-no sob o pacto Mosaico,

e habita no seu meio através da nuvem

de glória. A carta aos Gálatas explica a

relação da Lei ao pacto Abraâmico.

Nos mandamentos, Deus ensinou a

Israel as suas justas exigências. A expe-

riência sob os mandamentos conven-

ceu Israel do seu estado pecaminoso; o

fornecimento do sacerdócio e dos sa-

crifícios (ricos de preciosos tipos de

Cristo) proporcionou a um povo cul-

pado um meio de alcançar o perdão, a

purificação, a restauração, a comunhão

e o culto.

Êxodo tem três divisões principais:

1) Israel no Egito (1–15); 2) Do mar

Vermelho ao Sinai (16–18); 3) Israel no

Sinai (19–40).

A

A N Á L I S E D E Ê X O D O

1. Israel no Egito (caps. 1 a 12.36).

1.1. A opressão no Egito (cap. 1).

1.2. O nascimento, a educação e a chamada de Moi-

sés (caps. 2 a 4).

1.3. Sua tarefa prolongada, e êxito final (caps. 5 a

12.36).

2. Israel do Egito ao Sinai (caps. 12.37 a 19.2).

2.1. A Lei da Páscoa, e a coluna de fogo (caps.

12.37 a 13).

2.2. Através do mar Vermelho, e os cânticos (caps.

14,15).

2.3. Fornecimento divino para manutenção e gover-

no (caps. 16 a 19.2).

3. Israel no Sinai (caps. 19.2 a 40).

3.1. Revelação do concerto (caps. 19.2 a 24).

3.2. Estabelecimento do tabernáculo (caps. 25 a 27,

e 30 a 40).

E4 E a irmã do menino postou-se de longe, para saber

o que lhe havia de acontecer.

5 E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas

donzelas passeavam pela borda do rio; e ela viu a

arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a

tomou.
6 E, abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino

chorava; e moveu-se cde compaixão dele e disse:

Dos meninos dos hebreus é este.

7 Então, disse sua irmã à filha de Faraó: Irei eu a cha-

mar uma ama das hebréias, que crie este menino

para ti?
8 E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e

chamou a mãe do menino.

9 Então, lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino

de cria-mo; eu te darei teu salário. E a mulher tomou

o menino e criou-o.

10 E, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha

de Faraó, a qual o adotou; e chamou o seu nome

3Moisés e disse: Porque das águas o tenho tirado.

Moisés mata um egípcio e foge para Midiã

11 E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já

grande, saiu a seus irmãos ee atentou nas suas cargas;

e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu,

de seus irmãos.

12 E olhou a uma e a outra banda, e, vendo que nin-

guém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na

areia.
13 E tornou a sair no dia seguinte, fe eis que dois va-

rões hebreus contendiam; e disse ao injusto: Por

que feres o teu próximo?

14 O qual disse: Quem te tem posto a ti por 4maioral

e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o

egípcio? Então, temeu Moisés e disse: Certamente

este negócio foi descoberto.

15 Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a

Moisés; gmas Moisés fugiu de diante da face de Fa-

raó, e habitou na terra de Midiã, e assentou-se junto

a um poço.

16 E o sacerdote de Midiã tinha sete filhas, as quais

vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de

beber ao rebanho de seu pai.

17 Então, vieram os pastores e lançaram-nas dali;

Moisés, porém, levantou-se, e defendeu-as, e abebe-

rou-lhes o rebanho.

18 E, vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que

tornastes hoje tão depressa?

19 E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da

mão dos pastores; e também nos tirou água em

abundância e abeberou o rebanho.

20 E disse a suas filhas: E onde está ele? Por que dei-

xastes o homem? Chamai-o para que coma pão.

21 E Moisés consentiu em morar com aquele ho-

mem; he ele deu a Moisés sua filha Zípora,

22 a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome 5Gér-

son, porque disse: Peregrino fui em terra estranha.

A morte do rei do Egito

23 E aconteceu, depois de muitos destes dias, imor-

rendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspira-

ram por causa da servidão e clamaram; e o seu cla-

mor subiu a Deus por causa de sua servidão.

24 E ouviu Deus o seu gemido je lembrou-se Deus

do seu concerto com Abraão, com Isaque e com

Jacó;
25 e atentou Deus para os filhos de Israel e conhe-

ceu-os Deus.

Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente

3
1 E apascentava Moisés o rebanho de Jetro,

seu sogro, sacerdote em Midiã; e levou o re-

banho atrás do deserto ae veio ao monte de Deus, a

Horebe.
2 E apareceu-lhe o Anjo do SENHOR em uma chama

de fogo, no meio de uma sarça; be olhou, e eis que a

sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia.

3 E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta

grande visão, porque a sarça se não queima.

4 E, vendo o SENHOR que se virava para lá a ver, bra-

dou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés!

Moisés! E ele disse: Eis-me aqui.

5 E disse: Não te chegues para cá; ctira os teus sapatos

de teus pés; porque o lugar em que tu estás é terra

santa.

ÊXODO 3

72

b) Energia. Ele matou o egípcio que feriu o israelita. Vemos que a

sua simpatia não era apenas um sentimento, mas expressava-se em

atos. Contudo a violência resultou, afinal, na sua fuga para longe.

c) Prudência e prevenção. “Olhou a uma e a outra banda” (não

olhou para cima) e contudo essa prevenção não foi suficiente para evi-

tar as conseqüências do seu ato.

d) Reconciliador (v. 13) malsucedido, porque estava comprometi-

do por sua conduta anterior. Quantas vezes o servo de Deus sente-se

inútil, devido ao seu próprio procedimento passado!

e) Receoso. Não podendo enfrentar as conseqüências dos seus pró-

prios atos, fugiu.

f) Protetor (2.17). Ele protegeu as filhas de Reuel ou Jetro.

c 2.6: Sl 106.46 d 2.9: Sl 27.10 3 que significa tirando e 2.11: At 7.23-24; Hb 11.24,26 f 2.13: At 7.26 4 ou príncipe g 2.15: At 7.29 h 2.21: Êx 18.2 5 que significa um estranho ali

i 2.23: Nm 20.16; Dt 26.7; Sl 12.5; Êx 3.9 j 2.24: Gn 15.14; 26.3; 46.4; Lc 1.72,76 a 3.1: Êx 18.5; 1Rs 19.8 b 3.2: Dt 33.16; Is 63.9; At 7.30 c 3.5: Js 5.15

Bíblia de Estudo Explicada
S. E. McNair
A Bíblia de Estudo Explicada, publicada 
anteriormente como Bíblia de Estudo 
Explicada McNair, além do texto bíblico na
versão Almeida Revista e Corrigida (edição 
1995), vem com os comentários capítulo por 
capítulo de S. E. Mc Nair, o conteú-
do do Pequeno Dicionário Bíblico do mesmo 
autor e agora também com a Harpa Cristã. 
Cada livro bíblico vem com um breve esboço 
com resumo do livro, análise e mensagem. 
Uma Bíblia de Estudo que oferece praticidade 
e conteúdo sólido para aqueles que desejam 
ler e se aprofundar nas Sagradas
Escrituras por um preço bastante acessível.

Luxo/ 17 x 23,5cm
Cód.: 268730 – Azul
Cód.: 268886 – Preta
Cód.: 268887 – Vinho       

Nesta Bíblia, você também conta como os seguintes recursos:
• 58 notas sobre interpretações distorcidas das Escrituras;
• Introdução dos livros com ênfase especial em apologia;
• Pensamentos-chave de apologetas cristãos;
• Plano de Salvação;
• Quadros ilustrativos de importantes descobertas arqueológicas;
• Quadros comparativos das religiões do mundo e os novos movimentos 

religiosos

Cód.: 271086 / 18 x 24cm
Capa Dura / Preta
Cód.: 255722 / 15 x 23,5cm
Luxo / Preta

Bíblia de Estudo Apologia Cristã
A Bíblia de Estudo Apologia Cristã, reedição da Bíblia Defesa da Fé, ajudará os 
cristãos de hoje a entender, defender e proclamar
sua fé em meio a um tempo de crescente relativismo moral e espiritual. 
Mais de uma centena de artigos e questões sobre fé e ciência fornecem uma 
experiência recompensadora a cada estudo.
Ainda apresenta como diferencial uma introdução para cada livro da Bíblia 
focada nos elementos inerentes à apologética e
perfi s históricos de apologistas desde Justino a C.S.Lewis.
Também apresenta valiosas contribuições dos mais consagrados apologistas 
modernos como: Charles Colson, Norman
Geisler, Hank Hanegraaff, Josh McDowell e mais de 90 outros colaboradores.
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A combinação dos tipos universal e particular com as afirmativas e negativas gera 

quatro tipos diferentes de proposições: A Afirmativa universal (Todos os seres humanos são pecadores).

 E Negativa universal (Todos os seres humanos não são pecadores) 

 (ou nenhum dos seres humanos é pecador).

 I Afirmativa particular (Alguns seres humanos são pecadores).

O Negativa particular (Alguns seres humanos não são pecadores).

Distribuição
Nas preposições do tipo A (afirmativa universal), o sujeito é distribuído e o 

predicado não4. Tome, por exemplo, uma proposição similar à que acabamos 

de ver: “Todos os seres humanos são racionais”. O sujeito é distribuído porque a 

expressão “todos os seres humanos” engloba todos os elementos dentro dessa classe, 

e o predicado não é distribuído porque “racionais” engloba somente alguns da sua 

classe – existem, afinal de contas, outros seres racionais, tais como os anjos e o 

próprio Deus.A distribuição (D) ou não-distribuição (ND) dos termos em todos os quatro tipos 

diferentes de proposições ocorre da seguinte forma:
 A Todo S(D) é P(ND). E Nenhum S(D) é P(D); ou: Todo S(D) não é P(D).

 I Algum S(ND) é P(ND).
O Algum S(ND) não é P(D).

Por exemplo:

 A Todos os seres humanos (D) são racionais (ND).

 E Nenhum ser humano (D) é racional (D).

 I Alguns seres humanos (ND) são racionais (ND).

O Alguns seres humanos (ND) não são racionais (D)5.4 O fato de um sujeito ou um predicado ser “distribuído” significa que todos os elementos da sua classe estão 

incluídos.    5 O sujeito de uma proposição do tipo A é distribuído porque, por exemplo, “todos os seres humanos” 

significa todos os elementos desta classe; o predicado é não-distribuído porque os seres humanos representam 

apenas alguns dos seres racionais que existem – outro seres nesta classe incluem os anjos e Deus. O sujeito de 

uma proposição do tipo E é distribuído porque “nenhum” equivale a “todos”; o predicado, da mesma forma, é 

distribuído, especificamente, já que nenhum ser humano está na classe de qualquer (todos os tipos de) dos seres 

racionais. Em uma proposição do tipo I, tanto o sujeito quanto o predicado são não-distribuídos porque a afirmativa 

significa que alguns seres humanos estão na classe de alguns seres racionais; novamente, lembramos que existem 

outros seres, diferentes dos humanos, que também entram na classe dos “racionais”. O sujeito de uma proposição 

do tipo O é não-distribuído porque ele se refere somente a alguns seres humanos; o predicado é distribuído porque 

ele nega tudo o que se encontra dentro daquela classe – ou seja, alguns seres humanos não estão na classe de 

qualquer (todos os tipos de) dos seres racionais.
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Portanto, estes três princípios são necessários para todo pensar, inclusive todo pensar 

que se refere a Deus. E como a teologia é o pensar que se refere a Deus, ela não pode fugir 

da aplicação destas três leis fundamentais do pensamento.

UMA DEFESA DAS LEIS DO PENSAMENTO

Por que deveríamos aceitar estas três leis? Na verdade, muitos a rejeitam, pelo menos 

quando são aplicadas em último nível. O Zen Budismo, por exemplo, alega que o Tao (o 

Final) vai além de todas as categorias, inclusive do verdadeiro e do falso (veja Suzuki, IZB). 

Então, como se poderiam defender os padrões primários do pensamento contra tais críticas?

Na verdade, as leis do pensamento são auto-evidentes e não necessitam de qualquer 

tipo de defesa. No que se refere à lei da identidade, por exemplo, o predicado diz a mesma 

coisa que o sujeito (A é igual a A); por isso, não há a necessidade de, nem se admite que seja 

preciso, uma prova direta de algo patente. Uma vez que se entendam os termos, eles passam a falar por 

si mesmos. Por exemplo, uma vez que saibamos o que significa um “triângulo” e uma “figura 

de três lados”, não há mais a necessidade de provar que um triângulo é uma figura de três 

lados. Deduz-se, automaticamente (pela intuição racional), que é verdade.

Entretanto, existe uma maneira indireta de defender as leis básicas do pensamento 

como auto-evidentes. Isto pode ser demonstrado no fato de elas não poderem ser negadas 

sem que elas mesmas sejam utilizadas; isto é, qualquer tentativa de negá-las acaba sendo 

autodestrutiva. É como dizer: “Eu penso que sou incapaz de pensar”, ou: “Eu sei que sou 

incapaz de saber”, ou: “O meu argumento é que sou incapaz de argumentar”. Em todos 

os casos citados, a pessoa está fazendo exatamente o que ela alega ser impossível.

Da mesma forma, se a lei da não-contradição não tivesse força, teríamos que o que é 

verdadeiro também poderia ser não-verdadeiro (isto é, falso). Mas isto é autodestrutivo, 

pois esta própria frase alega ser verdadeira, e não falsa. Se ela não alegasse ser verdadeira, 

ela deixaria até mesmo de estar no campo da verdade e poderia ser desprezada por todos 

os que buscam a verdade.

AS LEIS DA INFERÊNCIA RACIONAL

Além das três leis fundamentais do pensamento, existem as leis da inferência válida, pelas 

quais uma conclusão pode ser apropriadamente atingida a partir de premissas fornecidas. As leis 

da inferência se agrupam em duas categorias mais abrangentes: a lógica dedutiva e a indutiva.

A validade destas leis é diretamente dependente da lei da não-contradição, pois, 

se estas inferências racionais necessárias não são válidas, segue-se que temos uma 

contradição (veja exemplo a seguir).

A LÓGICA DEDUTIVA

O pensamento dedutivo ocorre quando 

uma proposição é corretamente deduzida 

ou tirada a partir de outras. Por exemplo:

(1) Se A está totalmente contido em B, e 

(2) Se B está totalmente contido em C,  

segue-se que 

(3) A está totalmente contido em C.

(1) Se A está totalmente contido em B, e (2) Se B está totalmente contido 

em C, segue-se que (3) A está totalmente contido em C. Isto pode ser 

visto no diagrama abaixo:

A

B

C
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Teologia Sistemática 
Norman Geisler
Através de uma abordagem filosófica você obterá o conhecimento necessário sobre as principais doutrinas do 
Cristianismo.
Além disso, seus comentários, sobre história, ciência e ética são ideais para quem deseja ter sólidos argumentos 
apologéticos, contra as heresias do mundo contemporâneo e materialista.
Vol. I - Introdução; Bíblia; Deus; Criação. 1.160 páginas
Vol. II - Pecado; Salvação; Igreja; Últimas Coisas. 1.088 páginas
Cód.: 169097 / 16 x 23cm / Capa Dura
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Se A não está contido em (na classe de) C, estamos diante de uma contradição, pois 

B estaria tanto dentro de C (de acordo com a segunda premissa) quanto fora de C. Se 

B está dentro de C, então A também precisa estar dentro de C, já que A está dentro de 

B. Sem dúvida, é uma contradição, ao mesmo tempo, ter e não ter A dentro de B (de 

acordo com a primeira premissa).

O mecanismo pelo qual uma proposição pode ser corretamente extraída de outras 

é chamado silogismo2. A lógica dedutiva pode ser apresentada de três maneiras:

(1) silogismos categóricos;

(2) silogismos hipotéticos;

(3) silogismos disjuntivos (veja Aristóteles, PrA e PoA).

Os Silogismos Categóricos

Um silogismo categórico (incondicional) é aquele em que uma proposição categórica 

(incondicional) é deduzida a partir de duas outras proposições categóricas. Por exemplo:

(1) Todos os seres humanos são pecadores.

(2) João é um ser humano.

(3) Logo, João é um pecador.

Existem regras para silogismos 

categóricos que precisam ser observadas 

a fim de que se extraiam as conclusões 

corretas, pois, se estas regras não forem 

levadas a sério, teremos que a lei inegável 

da não-contradição estará sendo violada. 

Estas regras silogísticas e as falácias que 

as violam podem ser compreendidas se 

alguns dos termos essenciais forem definidos logo de início.

Proposições

A proposição é uma declaração que afirma ou nega alguma coisa. Ela é composta de 

um sujeito (o sujeito da afirmação/negação, por exemplo, “João”), de um predicado (o que 

é afirmado/negado do sujeito, por exemplo, “pecador”), e uma cópula (o conectivo entre 

o sujeito e o predicado, por exemplo, “é (são)” ou “não é (são)”. Juntando tudo: “João 

(sujeito) é (cópula) pecador (predicado)”3.

O sujeito pode ser universal (geral, incluindo tudo na sua classe) ou particular (específico, 

incluindo somente alguns elementos na sua classe). Por exemplo: “Todos os cães (universal) 

são criaturas de quatro patas”; “Alguns cães (particular) são marrons”. As proposições 

universais são consideradas fortes, e as particulares, fracas. As proposições também 

podem ser afirmativas (“é” ou “são”) ou negativas (“não é” ou “não são”).

2 Como mencionamos no capítulo 2, um silogismo, numa definição formal, é um esquema dedutivo (veja capítulo 5) 

construído a partir de um arranjo formal composto por uma premissa maior e uma menor, seguidas de uma conclusão 

(Webster’s Third New International Dictionary).    3 Cada uma das três afirmativas do silogismo é uma proposição.

(1) Todos os seres humanos são pecadores. (2) João é um ser humano. 

(3) Logo, João é um pecador.

Pecador

Humanidade

João
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LÓGICA: O PRESSUPOSTO RACIONAL
A lógica trata dos métodos do pensamento válido; ela revela como se auferem 

conclusões apropriadas a partir de premissas. Ela é um pré-requisito para todo pensar, 

inclusive todo pensar teológico. A lógica é um instrumento tão imprescindível que até 

mesmo quem a nega não consegue deixar de utilizá-la, pois ela é parte integrante da 

estrutura do próprio universo racional1.
AS LEIS FUNDAMENTAIS DO PENSAMENTO

Existem três leis fundamentais de todo pensamento racional:

(1) a lei da não-contradição (A é diferente de não-A);

(2) a lei da identidade (A é igual a A);
(3) a lei do terceiro excluído (ou A ou não-A).Cada uma destas leis cumpre uma função indispensável na teologia.

A Lei da Não-ContradiçãoSem a lei da não-contradição, não seríamos capazes de dizer que Deus não é não-Deus 

(D não é não-D). Assim, Deus poderia ser o Diabo ou qualquer outro ser anti-Deus.

A Lei da IdentidadeSe a lei da identidade não tivesse força, não poderíamos dizer que Deus é Deus (D é 

igual a D). Sem ela, Deus não seria idêntico a Si próprio; Ele poderia ser qualquer outra 

coisa que não Ele mesmo (por exemplo, o Diabo), o que é um absurdo completo.

A Lei do Terceiro ExcluídoDe maneira similar, se a lei do terceiro excluído não existisse, não poderíamos afirmar que 

estamos falando de Deus ou não. Quando usamos o termo “Deus”, poderíamos estar nos 

referindo tanto a Deus quanto a outro ser qualquer. Isto claramente não faz qualquer sentido.

1 Para saber mais a respeito da Lógica, veja Norman Geisler e Ronald Brooks, Come, Let Us Reason: An Introduction to Logical Thinking.
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Teologia Sistemática 
Eurico Bergstén
O autor expressa seus conhecimentos através de um valioso ensino bíblico 
que faz-nos conhecer a pessoa de Deus e Sua vontade para com os homens. 
Expondo sua concepção e dados sobre Deus, em uma ordem sistemática e 
progressiva, o autor nos ensina sobre as doutrinas básicas da Bíblia: Trindade, 
Salvação, Pecado, Igreja, Escatologia, Anjos e a autoridade das Sagradas 
Escrituras. 
Cód.: 5659 / 14 x 21cm / 368 páginas

Prêmio ABEC 

1997 da 

Associação 

Brasileira de 

Editores 

Cristãos - ABEC

Teologia Sistemática 
Editado por Stanley M. Horton
Através da ótica pentecostal, o leitor conta com um 
manual de doutrina que, além da erudição, deixa claro 
que Deus continua a operar maravilhas no meio de Seu 
povo. Obra escrita por professores de Estudos Bíblicos e 
Teologia das Assembleias de Deus americanas.
Cód.: 5092 / 15 x 22cm / 808 páginas / Capa Dura

Teologia Sistemática Pentecostal 
Vários Autores

Depois de lançar no Brasil a Bíblia de Estudo Pentecostal 
(1995) e o Comentário Bíblico Pentecostal do Novo 

Testamento (2003), a CPAD agora brinda os seus leitores 
com Teologia Sistemática Pentecostal que aborda temas 

como: Eclesiologia, Angelologia, Soteriologia e muito 
mais. Escrita pelos principais expoentes da doutrina 

pentecostal brasileira. Uma ótima fonte de aprendizado e 
conhecimento.

Cód.: 140633 / 15,5 x 22,5cm / 572 páginas / Capa Dura
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Teologia do Antigo Testamento 
Roy B. Zuck
O estudo teológico da Bíblia ou de suas partes tem de examinar cuidadosamente o 
cenário da composição original, a época, o lugar, a situação e o autor da passagem bíblica. 
Foi exatamente isso que os estudiosos do Seminário Teológico de Dallas fizeram: se un-
iram para compor este livro importante editado por Roy B. Zuck. Cada um dos escritores 
olha a revelação divina conforme ela aparece cronologicamente no cânon, fazendo com 
que o leitor constate a revelação da verdade de Deus pontualmente ao longo dos séculos.
Cód.: 167536 / 15 x 22,5cm / 480 páginas / Capa Dura

Teologia do Novo Testamento 
Roy B. Zuck

Os autores discutem vários pontos de vista sobre os textos que têm relação com os 
ensinos teológicos dos escritores bíblicos, além de ser justos na expressão dessas várias 
interpretações. Esta obra não só discorre sobre as interpretações históricas dos textos, 

mas também sobre a discussão contemporânea das passagens da Bíblia.
Cód.: 167537 / 15 x 22,5cm / 528 páginas / Capa Dura 

Teologia de John Wesley 
Kenneth J. Collin
Nesta obra, o autor, um especialista no pensamento wesleyano, analisa sua teologia sob três 
prismas: os próprios escritos de Wesley, a crítica histórica e a crítica teológica. Mergulhem nesta 
profunda e consistente articulação sobre o amor santo e a forma da graça, presentes na teologia 
de John Wesley.
Cód.: 171399 / 14,5 x 22,5cm / 448 páginas

Teologia Bíblica da Oração
Robert L. Brandt e Zenas J. Bicket

Um Estudo histórico da oração no Antigo e no Novo Testamento, feito para os que bus-
cam se aprofundar no conhecimento, crescer na graça e ministrar no poder do Espírito 

Santo. Contém ainda relatos de experiências atuais de guerra espiritual na oração e teste-
munhos de preces respondidas. 

Cód.: 191 / 14 x 21cm / 400 páginas
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Dicionário Vine 
W.E.Vine / Merril F. Unger / William White Jr.

Agora qualquer pessoa pode entender o significado das palavras bíblicas nas 
línguas originais! Dividido em Antigo e Novo Testamento, esse dicionário 

traz o significado de mais de 6.000 palavras em grego ou hebraico, apontando 
em quais passagens a palavra aparece com aquele sentido. 

Cód.: 10659 / 15,5 x 22,5cm / 1.120 páginas / Capa Dura

Dicionário Bíblico Wycliffe 
Charles F. Pfeiffer / Howard F. Vos / John Rea
O Dicionário Bíblico Wycliffe proporciona uma vasta rede de informações 
sobre nomes e lugares mencionados na Bíblia bem como aspectos doutrinári-
os, histórico e pontos importantes do cenário bíblico. Artigos são escritos por 
mais de 200 líderes conservadores, estudiosos evangélicos. 
 • Um abrangente dicionário bíblico disponível para estudantes, erudito e leigo. 
 • Cobertura extensiva é dada aos tópicos principais e os colaboradores são apontados ao 
final de cada artigo. 

 • Muitos tópicos incluem bibliografia para pesquisa adicional. 
 • Mais de 900 fotos, mapas, gráficos e esboços ilustram o texto. 

Cód.: 131675 / 15 x 23cm / 2.050 páginas / Capa Dura

Prêmio 

Areté 2006 

– Categoria 

Obra de 

Referência

Guia do Leitor da Bíblia
Lawrence O. Richards
Esta obra apresenta a introdução e o esboço de cada livro da Bíblia, ver-
sos-chave, referências, costumes, descobertas arqueológicas, mapas, cartas 
e um índice com os temas principais. Um livro que auxilia tanto iniciantes 
como veteranos e estudiosos da Bíblia a encontrar os tesouros mais ricos das 
Escrituras Sagradas.
Cód.: 112299 / 16 x 23cm / 936 páginas / Capa Dura
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Dicionário de Referências Bíblicas 
H. l. Willmington

Ótimo auxílio para pregadores. Mais de 6.000 assuntos 
estão organizados neste livro, facilitando a elaboração 

de estudos bíblicos e sermões! Escolha sobre qual 
assunto quer pregar e pronto – lá estão as referências e 

curiosidades que você precisa para ilustrar sua mensagem.
Cód.: 10699 / 14 x 21cm / 400 páginas 

Guia Cristão de Leitura da Bíblia
Precisando de um norteador para entender a Bíblia? Quer conhecer a Jesus? Pensa em 
melhorar sua vida cristã? Ensinar a Palavra de Deus? Preparar um sermão? Descubra 
o caminho de Deus através do Guia Cristão de Leitura Da Bíblia. Uma obra completa, 
livro a livro, acessível e rica em informações que o ajudará a descobrir, compreender e 
aplicar os grandes tesouros e ensinamentos bíblicos. 
Cód.: 206004 / 15 x 23cm / 848 páginas / Capa Dura

Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica 
Tim Lahaye e Ed Hindson

Por todo o mundo vemos violência, crimes desenfreados, corrupção e até desastres natu-
rais. Nesses tempos de tribulação as pessoas buscam respostas e muitas se voltam para a 
Bíblia tentando encontrá-las. Em Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica encontramos 

vários comentários sobre vida futura, mistérios, profecia de números, interpretação de 
profecias, a ira de Deus e muitos outros assuntos do Antigo e Novo Testamento. Uma 

excelente obra onde se encontram informações necessárias para auxiliar os estudos 
proféticos, o que elas significavam e o contexto de sua época. 

Cód.: 152295 / 15 x 22,5cm / 496 páginas / Capa Dura

Pequena Enciclopédia Bíblica 
Orlando Boyer
Esta obra é um clássico da literatura evangélica brasileira. Compilada em 1966 a Pequena 
Enciclopédia Bíblica atravessou décadas e chega aos nossos dias enriquecida com fotos 
e ilustrações. Considerada como uma das mais populares obras de referência é indicada 
para pesquisadores, estudantes, pregadores, ministros da Palavra e para todos que dese-
jam mais recursos para seu estudo bíblico. 
Cód.: 167587/ 15,5 x 23cm / 576 páginas / Brochura 
Cód.: 4686 / 15,5 x 23cm / 576 páginas / Capa Dura 
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caPítulo 2
yoD/vav consonantais e vocálicos

asílaba

2.1. Introdução: Pode-se ler o Yod e o Vav como consoante ou vogal. Para ler uma palavra 
apropriadamente, distinga com cuidado o Yod/Vav consonantal do Yod/Vav vocálico. A sílaba é 
o tijolo e a argamassa da estrutura da palavra hebraica, fundamental para a conexão de simples 
letras e vogais na construção de grandes palavras. 

2.2. Yod e Vav: Vogais ou Consoantes
1. Yod

1. Vogal: Se um Yod aparece sem uma vogal ou um ponto, e é precedido por um ṣere, Ḥireq ou 
Segol, esse Yod é uma vogal – tyBe, aybin", hn"ym,WqT..

2. Consoante:

1. Se um Yod inicia uma palavra, ele é uma consoante – ~Ay, ~y".
2. Se um Yod possui um ponto, ele é uma consoante – !Y"D:.
3. Se um Yod possui uma vogal, ele é uma consoante – ~yIm;ñv', hy"h', ~Ay.
4. Se um Yod é precedido por uma vogal diferente de Ṣere, Ḥireq ou Segol, ele é uma consoante 

– yWnB', yn:Bo.

2. Vav
1. Vogal:

1. Se um Vav traz um ponto no centro e inicia uma palavra, ele é uma vogal – hv,moW.
2. Se um Vav traz um ponto no centro e é precedido por uma consoante, ele é uma vogal – !Wn, sWs.

3. Se um Vav traz um ponto no topo e é precedido por uma consoante, ele é uma vogal – Al, bAj.

2. Consoante:
1. Se um Vav não traz um ponto no centro ou no topo, é uma consoante – hw" c.mi.
2. Se um Vav traz um ponto no centro ou no topo e é precedido por uma vogal ou shewa (dois 

pequenos pontos verticais sob uma letra s.; veja 1.7), é uma consoante :

hW<c;m. – o Vav é uma consoante porque é precedido por uma vogal (Pataḥ).

tAc.mi – o Vav é uma consoante porque é precedido por um shewa.

2.3. A Sílaba – Defi nição: A sílaba hebraica deve começar com uma consoante (essa regra inclui as 
letras mudas, a, [) e deve ter uma vogal simples. Uma sílaba hebraica pode terminar com uma 
vogal – B', ou com uma consoante – ~B'.1

1 b'' ' não é uma sílaba, porque uma vogal não pode começar uma sílaba (o Vav conjuntivo – hv,moW – é a única exceção, 
8.3.6). Sem uma vogal, ~B não é uma sílaba.
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2.4. Sílabas Abertas e Fechadas:
1. Uma sílaba aberta termina com uma vogal – B', ou com um a ou h final – hT', an'.
2. Uma sílaba fechada termina com uma consoante (com exceção do a ou h finais) – ~B', !Wn.

2.5. Divisão de Palavras em Sílabas (Silabação)
Divida as sílabas a partir do final da palavra (da esquerda para a direita), a qual pode terminar 

com uma consoante ou vogal. Primeiro, localize a vogal final; em seguida, separe a sílaba 
depois da consoante com a vogal final. Então encontre a próxima vogal (movendo-se para a 
direita) e separe a sílaba depois de sua consoante.

1. ~d"a'me – A vogal final (Qameṣ) está sob o d. Como uma sílaba deve começar com uma consoante, 
separe a sílaba à direita do d – ~d" | a'me. Agora repita o processo com a próxima sílaba: encontre 
a vogal (Qameṣ) e separe a sílaba à direita de sua consoante (a) – ~d" | a' | me. Essa palavra tem 
três sílabas. A última sílaba é fechada, porque ela termina com uma consoante (~). As outras 
duas sílabas são abertas, porque terminam com vogais: um Qameṣ (a') e um Ṣere (me).

2. rp,sñe – A vogal final (Segol) situa-se sob o p. Portanto, separe a sílaba à direita do p, porque 
uma sílaba deve começar com uma consoante – rp, | sñee. A última sílaba termina com uma 
consoante (r) e é fechada. A primeira sílaba termina com uma vogal (Ṣere) e é aberta.

3. hp'v' – A vogal final (Qameṣ) situa-se sob o p. Portanto, separe a sílaba à direita do p, porque 
uma sílaba deve começar com uma consoante – hp' | v'. Ambas as sílabas são abertas: a última 
sílaba é aberta porque termina com um h final (2.4.1); a primeira sílaba é aberta porque termina 
com uma vogal.

2.6. Acento
A maioria das palavras hebraicas possuem acento (também chamado acento tônico). Na maioria 

das palavras hebraicas, o acento recai sobre a sílaba final (também chamada milra2). Em 
algumas, o acento recai sobre a sílaba próxima à última (também chamada penúltima ou milel3). 
No hebraico, o acento jamais recai sobre a sílaba anterior à penúltima (também chamada 
antepenúltima sílaba). As palavras com acento sobre a sílaba próxima à última (a penúltima) 
receberão um sinal indicador do acento tônico – rp,sñe; as palavras com acento sobre a última 
sílaba normalmente ficarão sem esse sinal – rb'D".

2 Milra é uma palavra aramaica que signifi ca “a partir de baixo”, ou seja, a última sílaba.
3 Milel é uma palavra aramaica que signifi ca “a partir de cima”, ou seja, a sílaba próxima à última.
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2.7. Sílaba: Terminologia
1. A sílaba com acento é chamada sílaba tônica (sílaba acentuada, ou sílaba forte) – rb'D".
2. A silaba posterior ao acento é chamada sílaba postônica – %l,mñ,.
3. A sílaba anterior ao acento é chamada sílaba pretônica – rb'D".
4. Todas as sílabas anteriores à sílaba pretônica são chamadas sílabas antepretônicas: 

~d"ñ     |     a'     |     h'   |   me
tônica pretônica duas antepretônicas

exerCíCio 2

I. Questões
1. Quando é que se deve ler o Yod como vogal? E quando como consoante?
2. Quando é que se deve ler o Vav como vogal? E quando como consoante?
3. Defi na a sílaba hebraica.
4. Defi na sílaba aberta e sílaba fechada.
5. Explique o processo de divisão de sílabas.
6. Quais sílabas podem receber o acento tônico em hebraico?
7. Defi na os termos seguintes: acento tônico, penúltima (sílaba), antepenúltima  (sílaba), milel, 

milra, postônica  (sílaba), pretônica (sílaba), antepretônica (sílaba).

II. Vocabulário: Por enquanto, traduza todos os verbos no passado simples ou tempo perfeito.

-la,4
(prep.) até, para, em direção 
a, rumo a, concernente a tae

(prep.) com, junto a/com, 
diante de, contra

!mi

(prep.) de, desde, a partir 
de, da parte de, de dentro 
de, por, por causa de; do 
que (em comparações)

al{ não

l[;

(prep.) em, sobre, em cima 
de, acima de, junto a, perto 
de, acerca de, por causa de, 
para, contra, defronte de

rm;a' (verbo) (ele) disse, tem dito

hf'['

(verbo) (ele) fez, executou, 
agiu, atuou, procedeu, 
portou-se, efetuou, 
trabalhou, cumpriu, 
completou, concluiu, 
criou, elaborou, produziu, 
fabricou, construiu

hy"h"
(verbo) (ele, isso) veio a 
ser, tornou-se, aconteceu, 
tem acontecido, era, estava

Aprenda o Hebraico Bíblico
Russell T. Fuller / Kyoungwon Choi
Baseada em anos de êxito em sala de aula, Aprenda o Hebraico Bíblico provê um livro-texto claro e acurado para o 
estudante iniciante em hebraico. Ao longo de seus 38 capítulos, a gramática concentra-se nas noções elementares de 
fonologia (sons) e morfologia (formas), de modo a capacitar o estudante a aprender a ler e escrever na língua bíblica.
Aprenda o Hebraico Bíblico (livro Texto) - Cód.: 308266  / 15,5 x 23cm / 384 páginas
Aprenda o Hebraico Bíblico (livro de exercícios) - Cód.: 308285  / 15,5 x 23cm / 384 páginas
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Gramática Hebraica
Gordon Chown
Este livro foi escrito para aqueles que desejam ler e entender o Hebraico, a lín-
gua na qual o Antigo Testamento foi escrito. Nas 105 lições apresentadas, você 
poderá aprender o alfabeto hebraico e os sinais gramaticais baseados em pala-
vras descritas na Bíblia e construções verbais através de tabelas e exercícios. 
Cód.: 10527 / 14 x 21cm / 256 páginas

Léxico Grego 
Edward Robinson
Para se estudar uma língua de maneira crítica e filológica deve-se seguir 
a trajetória de uma palavra até sua origem, observando as várias formas 
e sentidos que ela adquiriu nas diferentes épocas e dialetos da língua. O 
Novo Testamento, então, foi escrito por hebreus, almejando expressar, em 
língua grega, pensamentos, concepções e sentimentos hebraicos. Este é o 
objetivo deste verdadeiro clássico: revelar não apenas o significado literal 
das palavras gregas do Novo Testamento, mas o significado dado a elas pelas 
mentes judaicas que a escreveram.
Cód.: 203761 / 16 x 23cm / 1.036 páginas / Capa Dura

OBRAS DE REFERÊNCIA

Aprenda o Grego do Novo Testamento
John H. Dobson

Ler o Novo Testamento no original após a 14ª lição é a proposta inédita desta 
obra. O livro vem com um CD contendo áudio com os exercícios de pronúncia e 

entonação. Uma obra que não pode faltar na sua biblioteca. 
Cód.: 4753 / 14 x 21cm / 448 páginas 
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Comentário Bíblico Beacon – Antigo e Novo Testamento
Ross Price / C. Paul Gray / J. Kenneth Grider / Roy Swin
Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos EUA. Um clássico! Um comentário de profundidade Teológica, 
composto de 5 volumes sobre o Antigo Testamento e 5 volumes sobre o Novo Testamento, comentado por 40 
especialistas em Bíblia. Para cada volume há diferentes comentaristas. Uma indispensável ferramenta para quem 
quer se aprofundar nos mistérios da Bíblia. Os cinco volumes vêm em um box especial e não podem ser vendidos 
separadamente. 

Encontre nesta obra: 
 • Visão geral de cada livro da Bíblia; 
 • Mapas, diagramas e ilustrações; 
 • Exegese e exposição – estudos do 
original hebraico ou grego e o sig-
nificado pleno da passagem bíblica; 

 • Ajuda para a pregação e ensino da 
Palavra – mais de mil sumários 
e esboços expositivos, além de 
sugestões Homilética.

Antigo Testamento 
Cód.: 218642 Vol. I ao Vol. V
Novo Testamento 
Cód.: 224370 Vol. VI ao Vol. X

Comentário Bíblico Matthew Henry 
Obra Completa
Matthew Henry 
Publicado a cerca de trezentos anos, este comentário tornou-se um dos maiores clássicos das letras evangélicas e 
uma referência para os estudiosos da Palavra de Deus, ao revelar os mais preciosos tesouros escondidos nos textos 
das Sagradas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Matthew Henry combina erudição, discernimento espiritual e 
aplicação prática no tratamento das Escrituras. Henry possui profunda compreensão do conteúdo, da mensagem e 
da natureza da revelação Divina. Sua exposição do texto sagrado distingue-se por apresentar interpretação e co-
mentário seguidos de observações práticas com vistas à vida cristã, pública e particular. 

Antigo Testamento: Vol. 1 ao Vol. 4.
Novo Testamento: Volumes 1 e 2.
Cód.: 174109 / 15,5 x 22,5cm
Capa Dura
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COMENTÁRIO BÍBLICO

Comentário Bíblico 
Pentecostal 

Novo Testamento 
Vários Autores

Este livro foi planejado para complementar 
a Bíblia de Estudo Pentecostal (BEP), pois 

foi escrito pelos mesmos comentaristas, 
porém com mais profundidade e riqueza 
de detalhes da cultura, situação socioeco-

nômica e informações complementares da 
época para ampliar seus conhecimentos do 

Novo Testamento. Os comentários destes 
volumes focalizam o Novo Testamento. 

Seus escritores, profundos conhecedores da 
Palavra de Deus, oferecem uma introdução 

de cada livro, um esboço, uma interpretação 
seção por seção e uma breve bibliografia. O 

livro vem ainda com fotos, mapas, quadros e 
diagramas.

Cód.: 10693 / 15,5 x 22,7cm / 1952 páginas
Capa Dura

Vincent
Estudo do Vocabulário 
do Novo Testamento 
Volumes I e II
Marvin R. Vincent
Esta obra reúne um comentário exegético 
e um estudo léxico-gramatical conduzindo 
o leitor para mais perto do ponto de vista 
de um estudioso da língua grega. A obra 
esclarece a ideia original dos vocábulos 
neotestamentários no sentido léxico, eti-
mológico e histórico, nas peculiaridades do 
seu uso por parte dos diferentes escritores 
do Novo Testamento.
Vol. I Cód.: 203661 / 16 x 23cm / 626 páginas / Capa 
Dura. 
Vol. II Cód.: 217387 / 16 x 23cm / 536 páginas / 
Capa Dura.
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COMENTÁRIO BÍBLICO

Comentário Mateus & Marcos
A.T. Robertson
Publicada há mais de setenta anos, esta obra alcançou verdadeiro status 
de “clássico” e ferramenta padrão de consulta para pastores, professores 
e estudantes do Novo Testamento. Com uma erudição irretocável e uso 
pictórico da língua, identifica conotações e nuanças do grego frequente-
mente perdido na tradução das palavras do Novo Testamento.
Cód.: 173373 / 15 x 23cm / 548 páginas / Capa Dura

Comentário Histórico-Cultural 
do Novo Testamento
Lawrence O. Richards
Em 77 capítulos, o Dr. Richards aborda o Novo Testamento ajudando o lei-
tor do século XXI a enxergar as Escrituras através dos olhos do século I. A 
obra esclarece o significado de versículos do livro de Mateus a Apocalipse, 
segundo os usos e costumes dos tempos bíblicos. Cada capítulo apresenta 
uma avaliação da unidade de ensino: estudos de palavras, fundo histórico, 
interpretação e aplicação das passagens e etc. Uma verdadeira fonte de 
informação!
Cód.: 140413 / 16,5 x 23,5cm / 547 páginas / Capa Dura

Comentário Lucas
A.T. Robertson

Segundo volume de uma ferramenta clássica e padrão de consulta para 
pastores, professores e estudantes do Novo Testamento. Com uma erudição 

irretocável e uso pictórico da língua, identifica conotações e nuanças do grego 
frequentemente perdido na tradução das palavras do Novo Testamento.

Cód.: 215856 / 15 x 23cm / 402 páginas / Capa Dura
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Introdução ao Novo Testamento
Louis Berkhof
Neste livro, o teólogo Louis Berkhof investiga a história e o propósito dos 
Evangelhos e Epístolas do Novo Testamento. Repleto de referências dos mais 
diversos estudiosos do Novo Testamento, incluindo os primeiros pais da Igreja, 
é de fácil leitura e navegação. Uma obra ideal para estudos bíblicos e utilização 
em sala de aula. 
Cód.: 233207 / 14,5 x 22,5cm / 304 páginas

Compreendendo Todas 
as Parábolas de Jesus 
Klyne R. Snodgrass
O autor explora em vívidos detalhes o contexto em que as histórias foram ditas, 
a finalidade que tiveram na mensagem de Jesus, e as maneiras como têm sido 
interpretados pela igreja e pelo moderno estudo acadêmico. Ao buscar uma 
consciente abordagem evangélica, Klyne Snodgrass começa examinando as 
primeiras edições de interpretação das parábolas e fornece também uma vista 
geral de outras parábolas do Antigo Testamento, das escritas judaicas, e do 
mundo greco-romano. 
Cód.: 173489 / 16 x 23cm / 1192 páginas / Capa Dura

Espada Cortante – Vols. 1 e 2 
Orlando Boyer

Esta obra há décadas é referência no estudo dos 
livros de Daniel, Mateus, Marcos e Apocalipse 

(Vol.1) e, Lucas, João e Atos (Vol.2).
Vol. 1 Cód.: 2120 / 16 x 24cm / Capa Dura / 607 páginas 
Vol. 2 Cód.: 2980 / 16 x 24cm /Capa Dura / 856 páginas

COMENTÁRIO BÍBLICO
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ESTUDOS BÍBLICOS / DOUTRINAS / SOTERIOLOGIA

As Obras de Armínio
Jacó Armínio

A igreja evangélica brasileira em sua grande 
maioria, se identifica com a visão arminiana, 

porém, até a presente data, não havia em 
português toda a extensão do pensamento 

deste importante teólogo reformado acerca 
da Predestinação, Providência Divina, o 

livre-arbítrio, a Graça de Deus, A divindade 
do filho de Deus e a justificação do homem, 

entre diversos outros assuntos.

Cód: 264883 / 15,5 x 22,5cm 
Vol. I 488 páginas

Vol. II 464 páginas 

Vol. III 488 páginas.

Arminianismo
A Mecânica da Salvação
Silas Daniel

Esta obra apresenta um panorama bastante abrangente da posição 
arminiana à luz da Bíblia e de sua influência no desenvolvimento da 
teologia cristã e na promoção de grandes conquistas da história da 
Igreja e do Ocidente durante os séculos.
Cód.: 317362 / 14,5 x 22,5cm / 624 págs. 
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FACES DO NOVO TESTAMENTO
(LANÇAMENTO EM BREVE)
Scot McKnight & Grant R. Osborne

Os editores Scot McKnight e Grant R. Osborne reuniram
especialistas do Novo Testamento que acompanham

a evolução do conhecimento em seus campos especializados
de pesquisa para elaborarem este volume denso

e completo. Esta obra reúne ensaios elaborados pelos
principais estudiosos do Novo Testamento mostrando de forma 

acessível todas as suas principais
áreas de estudo.

Código: 257524 / 14,5 x 22,5cm 

FACES DO ANTIGO TESTAMENTO
David W. Baker & Bill T. Arnold
Esta obra reúne os principais
especialistas bíblicos para fornecer uma visão geral dos
temas atuais e debates em análise do Antigo
Testamento. Uma de suas características é que
ele registra contribuições de estudiosos conservadores
cuja importância é reconhecida além do
próprio campo de estudo deles. Esta é uma obra
de referência substancial para estudantes e estudiosos
do Antigo Testamento, bem como para
pastores e os leitores interessados que querem
trazer os conhecimentos do Antigo Testamento
em seus estudos para os dias atuais.
Código: 257504 / 14,5 x 22,5cm / 512 págs.

ESTUDOS BÍBLICOS / DOUTRINAS / SOTERIOLOGIA
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Manual do Pentateuco 
Victor P. Hamilton
O autor faz um exame preciso e aprofundado dos cinco primeiros capítulos do Livro 
Sagrado, relacionando suas informações com o contexto sociocultural da época. 
Excelente para pesquisas, cada capítulo possui bibliografia para enriquecer ainda mais 
seus estudos. Uma obra que, há mais de vinte anos, oferece conhecimento acerca do 
Pentateuco. 
Cód.: 128256 / 15 x 23cm / 538 páginas 

O Plano Divino Através dos Séculos 
N. Lawrence Olson

O estudo das “dispensações” revela os vários métodos usados por Deus em suas relações 
com diferentes povos, através dos vários períodos determinados por Ele. Entenda mel-

hor o plano que Deus estabeleceu para Israel, a Igreja e o mundo.
Cód.: 52 / 14 x 21cm / 232 páginas

Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia 
Joel Leitão de Melo
Árvore, fogo, vento, cordeiro, números, pessoas... Diversos elementos encontrados na Bíblia 
possuem significados especiais, que revelam os mistérios de Deus. Você poderá conhecê-los 
e fascinar-se através deste livro!
Cód.: 2917 / 14 x 21cm / 176 páginas 

A Bíblia Através dos Séculos 
Antônio Gilberto

Usando linguagem simples, o autor – um dos teólogos mais respeitados da atualidade – faz 
um estudo introdutório sobre a Bíblia, abordando: cronologia, história e geografia bíblicas; 

a preservação e tradução dos originais; vida e costumes dos povos antigos, etc.
Cód.: 901 / 14 x 21cm / 200 páginas
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Batismo no Espírito Santo e com Fogo
Anthony D. Palma

A doutrina pentecostal e a experiência do batismo no Espírito são firmemente 
enraizadas nas Escrituras. Por isso, este livro explora diversos aspectos sobre o batismo 
no Espírito Santo ao lidar com importantes assuntos: sua subsequência à salvação, seu 

acompanhamento pelo falar em línguas e o propósito do batismo do Espírito. 
Cód.: 10565 / 14 x 21cm / 128 páginas

Doutrina do Espírito Santo 
Stanley Horton
É um livro que expõe grandes verdades de tal 
maneira que todos podem entender e tirar 
proveito da instrução contida nele. Concede uma 
nova visão sobre o que as Escrituras ensinam sobre 
a pessoa do Consola- dor, Ajudador, Advogado, 
Mestre e Guia.
Cód.: 4583 / 14 x 21cm / 320 páginas

Pentecostes
Robert P. Menzies – Apresentação de George O. Wood

Robert Menzies oferece neste livro um dos argumentos mais claros, bem como 
fundamentação hábil em prol da posição pentecostal clássica. Muitos observadores do 

movimento podem ficar surpresos com a forte defesa apresentada a favor da posição. Este 
trabalho é convincente, sutil, exegeticamente forte e oferece muitos insights novos que os 

pentecostais e os não pentecostais podem aprender.
Cód.:266960 / 14,5 x 22,5cm / 136 páginas

Pentecostalismo e Pós-Modernidade
César Moisés Carvalho
Vivemos em um mundo onde as respostas dadas por teologias tanto liberais quanto 
conservadoras, fortemente influenciadas pelo racionalismo, não atendem aos anseios de 
uma sociedade pós-moderna que busca um sentido transcendental para a vida.
Cód.: 313874 / 14,5 x 22,5cm / 432 págs. 

ESTUDOS BÍBLICOS / DOUTRINAS / PNEUMATOLOGIA
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Guia Profético para o Fim dos Tempos 
Timothy Paul Jones
Um guia ilustrado e fácil de entender sobre as profecias dos fins dos tempos, tanto no Antigo quanto no Novo 
Testamento, bem como as principais linhas de interpretação de Apocalipse. 
Repleto de gráficos, quadros, ilustrações, fotos e mapas, ele explica os ensinamentos bíblicos sobre o fim dos tempos, 
elucida os pontos de vista dos cristãos ao longo dos séculos e analisa as diferentes maneiras em que os cristãos hoje 
interpretam as profecias escatológicas.
Cód.: 307544 / 17,5x24cm / 364 páginas

Section Title
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Guia Profético Para o fim dos temPos

7. Avançamos para o século XX e vemos os mesmos padrões. Em 1987, um 
engenheiro aposentado da NASA publicou um livro 
intitulado 88 Razões Por que o Arrebatamento Será 
em 1988. Ele destacou três dias de setembro de 1988 
como o prazo divinamente escolhido para a vinda de 
Jesus. “Só se a Bíblia estiver errada é que eu estarei 
errado”, declarou ele para a mídia de notícias. Poucos 
meses mais tarde, o engenheiro da NASA publicou 
um conjunto subsequente de livros dando a entender 
que ele cometera um erro e que, talvez, 1989 era a 
data certa.6 Essa data também estava errada. As 
habilidades matemáticas necessárias para entrar e 
sair de órbita na terra são bastante diferentes das 
necessárias para calcular o fi m dos tempos.

8. Mais ou menos na época que o livro 88 Razões Por que o Arrebatamento Será 
em 1988 estava sendo imprenso, um então líder desconhecido de uma obscura 
seita apocalíptica mudou seu nome para David Koresh e exortou seus 
discípulos a se verem como os “estudantes dos sete selos” do Apocalipse.7 

Este livro de Edgar Whisenant levou um 
dos autores a passar várias noites sem 

dormir em outubro de 1988.

discípulos a se verem como os “estudantes dos sete selos” do Apocalipse.

Setenta e cinco dos “estudantes dos sete selos” de David Koresh morreram aqui depois de um cerco de 51 dias em abril de 1995.
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3. No século IV, um popular líder de igreja chamado Martinho de Tours declarou 
que “o Anticristo já nasceu” e que esse governante subiria ao poder durante a 
vida do próprio Martinho. 

4. Um monge chamado Radulfus Glaber, cuja tradução do 
nome signifi ca “Ralph, o Calvo”, descreveu uma onda de 
preocupações apocalípticas nas décadas em torno do 
ano 1000 d.C. De acordo com o Calvo Ralph, monge da 
Borgonha, um sinal ardente nos céus tinha pressagiado 
um incêndio misterioso em um mosteiro. Temores do 
apocalipse iminente e tribulação intensifi caram-se, 
quando ocorreu uma fome no milésimo aniversário da 
morte de Jesus.3 Apesar dessas muitas preocupações, 
o mosteiro foi reparado, a fome passou, Ralph 
permaneceu calvo e a vida continuou.

5. Em 1534, um padeiro holandês chamado Jan alegou que a nova Jerusalém em 
breve iria aparecer em Münster, Alemanha. Depois de uma suposta série de 
visões apocalípticas, Jan e seus seguidores subjugaram a cidade de Münster. 
Um dos integrantes da coorte de Jan declarou-se o sucessor bíblico do rei Davi 
e tomou dezesseis esposas. Por fi m, a nova Jerusalém não chegou a Münster, 
mas, sim, um exército rival. Os cadáveres dos revolucionários apocalípticos  
foram suspensos acima da cidade em gaiolas 
de ferro. Até hoje, as gaiolas ainda estão 
penduradas no campanário da Igreja de St. 
Lambert como lembretes silenciosos de uma 
expectativa apocalíptica que estava 
tremendamente errada.4

6. Trezentos anos mais tarde, Joseph Smith 
afi rmou que Jesus estabeleceria a nova 
Jerusalém no Condado de Jackson, Missouri. 
Com isso, ele fundou um movimento 
religioso mundial que negava as verdades 
bíblicas essenciais sobre Jesus. Ainda hoje, os 
mórmons esperam que Cristo volte em algum 
lugar ao longo da periferia leste de Kansas City.5

Gaiolas da Rebelião de Münster na 
Igreja de St. Lambert.

O “tenente” Joseph Smith Jr. comanda uma milícia 
paramilitar em Illinois, depois que ele e seus 

seguidores foram expulsos do Missouri.

mas, sim, um exército rival. Os cadáveres dos revolucionários apocalípticos 

O “tenente” Joseph Smith Jr. comanda uma milícia 
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Guia Profético Para o fim dos temPos

Temos visto que uma ênfase exagerada e bem intencionada no fi m dos tempos tem 
levado as pessoas a ostentar cartazes proféticos pelas esquinas, a olhar fi xamente 
para os códigos de barras em busca da misteriosa marca da Besta, a publicar 
previsões falhas sobre o fi m do mundo e a envolver-se em uma série de outros 
comportamentos que resultam em muitos espaços em branco nos calendários 
sociais. O que é mais, um rápido olhar na história mostra que estudar o fi m dos 
tempos tem a capacidade de trazer a lume um pouco de violência de vez em quando.

ExEmplos DE prEvisõEs Do Fim Dos tEmpos quE 
DEram ErraDo

 1. Apenas algumas décadas 
depois de Jesus ressuscitar, os 
falsos profetas, na cidade de 
Tessalônica, proclamaram que 
Jesus já tinha voltado (2 Ts 2.2).  
Isso causou todo tipo de 
preocupação, quando ocorreu 
aos crentes tessalonicenses que, 
como eles não se lembravam de 
ter visto Jesus no céu, eles 
deviam ter perdido algo 
importante. A isso, Paulo 
respondeu que “não será assim sem que antes [...] se manifeste o homem do pecado” 
(2.3). Essa informação resultou em séculos de especulação sobre quem seria  “o 
homem do pecado”, mas fez os tessalonicenses sentirem-se melhor com a situação. 

2. Um século mais tarde, em meados do século II, um homem 
chamado Montano tornou-se crente em Jesus e desenvolveu 
um forte interesse por temas proféticos. Em pouco tempo, 
Montano havia previsto que a nova Jerusalém, em breve, 
iria aparecer em Pepuza, uma paróquia rústica na província 
da Frígia. Em seguida, Montano começou a afi rmar que ele 
falava como Deus, declarando: “Eu sou o Pai, a Palavra e o 
Consolador” e “Eu sou o Senhor Deus todo-poderoso”.2 As 
igrejas olham com desaprovação para os membros que dizem 
coisas desse tipo, e a congregação que Montano frequentava 
não foi exceção. Depois que a igreja o excluiu, ele abriu sua 
própria comunidade religiosa, mas Pepuza nunca mais serviu 
de sede para a nova Jerusalém.

Ilustração da Besta do Livro do Apocalipse (século XI).

2. Um século mais tarde, em meados do século II, um homem 
chamado Montano tornou-se crente em Jesus e desenvolveu 
um forte interesse por temas proféticos. Em pouco tempo, 
Montano havia previsto que a nova Jerusalém, em breve, 
iria aparecer em Pepuza, uma paróquia rústica na província 
da Frígia. Em seguida, Montano começou a afi rmar que ele 
falava como Deus, declarando: “Eu sou o Pai, a Palavra e o 
Consolador” e “Eu sou o Senhor Deus todo-poderoso”.
igrejas olham com desaprovação para os membros que dizem 
coisas desse tipo, e a congregação que Montano frequentava 
não foi exceção. Depois que a igreja o excluiu, ele abriu sua Busto da deusa grega Átis 

usando um barrete frígio 
(mármore, século II d.C.).
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“É perigoso sair porta afora, Frodo”, exortou Bilbo Bolseiro ao seu sobrinho em 
O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien. “Você pisa na estrada, e se não controlar 
seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado.”1

O mesmo podemos dizer sobre abrir um livro cujo tema central é o fi m dos 
tempos. Estudar o fi m dos tempos é perigoso. Assim que você começa a explorar 
este assunto, não há como saber até onde pode ser levado.
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Agentes do Apocalipse
David Jeremiah
Será que estamos vivendo nos últimos dias? E se os atores 
descritos no livro de Apocalipse já estiverem atuando nos dias de 
hoje? Caso estejam, você saberia como reconhecê-los? 
Em Agentes do Apocalipse, o renomado especialista em profecias, 
Dr. David Jeremiah, faz o que nenhum mestre da Bíblia fez 
anteriormente. Ele explora o livro de Apocalipse por meio das 
lentes dos seus personagens mais marcantes: os mártires do exílio, 
os 144 mil, as duas testemunhas, o dragão, a besta que surge da 
terra, a besta que surge do mar, o Conquistador, o Rei e o Juiz.
Cód.: 287323 / 14,5 x 22,5cm / 280 Páginas

Antes que a Noite Venha 
David Jeremiah

Uma obra para pessoas que nunca leram o livro de Apocalipse 
ou que, se o leram, não o conseguiram entender. Este livro 

borda o Apocalipse, o mundo hoje, o mundo amanhã e o 
mundo eternamente restaurado.
Cód.: 108820 / 14 x 21cm / 224 páginas
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Obra ganhadora do 

Prêmio Areté 2005 

da Associação Bra-

sileira de Editores  

Cristãos - ASEC

O Ensino Bíblico das Últimas Coisas
Stanley Horton
Neste livro surpreendente e esclarecedor, descubra o que está res-
ervado para o povo de Deus e encontre respostas para suas dúvi-
das. São informações reveladoras que lhe permitirão conhecer os 
gloriosos eventos que os crentes esperam com tanta ansiedade. 
Você também conhecerá o pavoroso futuro destinado àqueles que 
hoje recusam o dom da salvação.
Cód.: 1214 / 14 x 21cm / 304 páginas

O Final de Todas as Coisas 
Elinaldo Renovato de Lima
Este livro trata do assunto mais impactante entre as doutrinas cristãs. Ele trata 
das “Últimas Coisas”, dos “Últimos Dias”, dos “Fins dos Tempos”, quando está 
previsto o “fim da História” humana que teve início no Éden e terminará na 
Grande Tribulação, quando o mundo experimentará as consequências de todas 
as escolhas erradas, enganosas e afrontosas contra Deus, na rebelião contra sua 
Santidade, Soberania e Divindade.
Cód.: 275190 / 14 x 21cm / 160 páginas

Armagedom - A Batalha Final 
Severino Pedro da Silva

Conheça os pormenores da batalha final, que se dará entre o Anticristo e o Filho 
do Homem, no vale do Armagedom.

Cód.: 112799 / 14 x 21cm / 240 páginas
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Apocalipse Versículo por Versículo 
Severino Pedro da Silva
Trata-se de uma exposição exegética e teológica de um dos livros mais difíceis das 
Sagradas Escrituras. Através desse método, você constatará que é possível compreender 
inteiramente o que está prestes a acontecer. Leia este livro e veja o que Deus reservou 
para este dia. Descubra o que há por trás das figuras e símbolos da última mensagem da 
Bíblia.
Cód.: 888 / 14 x 21cm / 296 Páginas

O Calendário da Profecia 
Antonio Gilberto

Um verdadeiro tratado escatológico sobre eventos que estão para acontecer, referentes ao 
futuro do mundo e da humanidade. 

Cód.: 540 / 14 x 21cm / 112 páginas

Daniel e Apocalipse
Antonio Gilberto

Uma análise segura sobre os principais assuntos de cada capítulo destes dois livros 
proféticos e escatológicos das Escrituras Sagradas.
Cód.: 413 / 14 x 21cm / 184 páginas

Daniel Versículo por Versículo 
Severino Pedro da Silva

Nesta obra, o autor mostra, versículo por versículo, que a profecia não é apenas uma 
obra literária. É um plano que Deus elaborou, de antemão, para conduzir a história 

humana de acordo com a sua vontade. Lendo este livro, o leitor compreenderá as 
implicações das profecias de Daniel para estes últimos dias. 

Cód.: 883 / 14 x 21cm / 240 páginas
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Faces do Perdão
Steven J. Sandage e F. LeRon Shults

Este livro, escrito a quatro mãos por um teólogo e um psicólogo, esboça novos 
modelos para o entendimento e prática do perdão. Seu interesse primário está em 

delinear os campos de significado nos quais o perdão opera a fim de abrir o diálogo 
entre a psicologia e a teologia, de modo a reconhecer a integridade de cada discipli-
na, como também a sobreposição de interesses nos domínios do perdão terapêutico 

e redentor
Cód.: 173371 / 14,5 x 22,5cm / 288 páginas 

As Grandes Doutrinas da Bíblia
Raimundo de Oliveira
Esta obra, escrita com uma linguagem acessível, contém um resumo das principais 
doutrinas bíblicas e concede ao leitor uma visão da grandeza e da importância dos ele-
mentos de nossa fé. Encontre nele a doutrina acerca das Escrituras, Deus, Jesus Cristo, 
Espírito Santo, Homem, Pecado, Salvação, Igreja, Anjos, Fim dos tempos e muito mais.
Cód.: 1391 / 14 x 21cm / 360 páginas 

A Doutrina do Pecado 
Severino Pedro da Silva

Embora alguns não acreditem que o pecado exista, a Bíblia em todo o tempo faz questão de 
revelar e denunciar a sua existência, mostrando de onde ele veio seus efeitos nocivos e como 

ele afeta o mundo físico e o espiritual. 
Cód.: 204022 / 14,5 x 22,5cm / 336 páginas

Doutrinas Bíblicas
Stanley Horton
Visando um aprofundamento dentro das Doutrinas Bíblicas, os autores mostram nesta 
importante obra 16 verdades bíblicas, e com sabedoria promovem um belo estudo so-
bre Crescimento, Maturidade e Estabilidade Espiritual, além de abordarem os aspectos 
da Salvação, Batismo no Espírito Santo, Santificação, Cura Divina e Juízo Final. 
Cód.: 5091 / 14 x 21cm / 312 páginas
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Os Nomes Bíblicos e seus Significados
Evandro de Souza Lopes

Neste livro, você entrará em contato com a beleza e o significado dos nomes bíblicos. Cada 
nome revelava a natureza e até o ofício de seu possuidor. Ideal para ajudar na escolha dos 

nomes de bebês, conjuntos musicais e classes de escola dominical. 
Cód.: 4632 / 14 x 21cm / 176 páginas 

O Tabernáculo e a Igreja 
Abraão de Almeida
Estudo sobre o Tabernáculo, discorrendo a respeito de sua estrutura, mobiliário, materiais e 
utensílios, cores, sacrifícios, ofertas, etc. Enriquecido com ilustrações. 
Cód.: 595 / 14 x 21cm / 224 páginas

A Família no Antigo Testamento 
Esdras Costa Bentho
Quais eram os costumes, práticas e leis relacionadas ao matrimônio na época do Antigo Testamento? 
Como eram tratados os casos de adultério? E quanto ao casamento de escravos? Qual eram o 
papel e as condições da mulher? Esclarecendo determinados textos bíblicos relacionados à família, 
analisando-os em seu respectivo contexto social, o autor recorreu a textos antigos e às regras de 
hermenêutica e exegese, oferecendo ao leitor um material rico em informações históricas e culturais. 
Cód.: 124513 / 14 x 21cm / 256 páginas

O Livro de Respostas Bíblicas 
Hank Hanegraaff

Quantas vezes temos dúvidas sobre os assuntos bíblicos? Se formos orientados pelo Espírito 
Santo ao lermos a Palavra, certamente teremos respostas para nossas questões. O autor 

trata dos assuntos mais significativos baseados em seus quinze anos de experiência como 
apresentador de um programa de rádio, onde ele respondia as perguntas intrigantes de seus 

ouvintes. 
Cód.: 173729 / 11 x 16cm / 480 páginas  

Sábado, a Lei e a Graça
Abraão de Almeida
Quem não guarda o sábado será salvo? Qual a finalidade da lei? Ex-sabatista, o escritor 
responde a estas e outras questões inquietantes.  
Cód.: 61 / 18 x 11cm / 126 páginas 

ESTUDOS BÍBLICOS / DOUTRINAS
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Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria
Ciro Sanches Zibordi
O autor apresenta diversos erros que vêm sendo cometidos por muitas Igrejas e 
pregadores que distorcem as verdades bíblicas, pregando um evangelho conforme 
suas vontades e não conforme Paulo pregou inspirado por Deus. Em alerta para os 
crentes de hoje!
Cód.: 131697 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

Esboços de Sermões e Estudos Bíblicos
Raimundo de Oliveira

Todo pregador precisa estar preparado para transmitir a mensagem de 
Deus. Este livro é um trabalho resultante de trinta anos de pastorado e dos 

apontamentos feitos pelo autor. São uma série de mensagens subdivididas entre: 
tema, texto áureo, esboço, itens e conclusão. Um livro prático que traz soluções 

para a elaboração de pregações que podem ser usadas em diversas ocasiões. 
Cód.: 7337 / 14 x 21cm / 384 páginas 

Pregos Bem Fixados
Byron Forrest Yawn
Esta obra é uma narrativa do que o autor aprendeu com os verdadeiros 
“mestres” da pregação como John F. MacArthur, R.C. Sproul e John Piper. 
Mas também é mais que um livro sobre pregação. É uma chance de auxiliar o 
pregador a encontrar o seu estilo e ser destemido na hora de se deparar com 
olhares críticos. A Palavra de Deus ainda precisa ser pregada!
Cód.: 240466 / 14 x 21cm / 144 páginas
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Pregação que Fala às Mulheres
Alice P. Mathews
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 os resultados positivos da sua pregação.
Cód.: 187091 / 14,5 x 22,5cm / 187 páginas

Guia Básico para a Interpretação da Bíblia
Robert H. Stein

Entre outros temas, este livro trata de questões como inspiração, inerrância, revelação 
contínua e orientação do Espírito Santo de forma esclarecedora. O guia é facilitado 

por exercícios e questões para debate, contendo um glossário abrangente. Conta ainda 
com uma estrutura de interpretação que auxiliará a compreender melhor o significado 

dos textos bíblicos.
Cód.: 10498 / 14 x 21cm  / 224 páginas

Como Estudar e Interpretar a Bíblia 
Raimundo de Oliveira
Técnicas para você interpretar a Bíblia de forma correta. Contém um questionário em 
cada um dos oito capítulos, para que você treine o que aprendeu.
Cód.: 958 / 14 x 21cm / 152 páginas

Hermenêutica Fácil e Descomplicada
Esdras Costa Bentho

A hermenêutica é a ciência que se ocupa dos métodos e técnicas da interpretação 
dos textos. Esse livro, mais prático do que teórico, visa criar no leitor, mesmo sem o 

conhecimento profundo da matéria, interesse e comprometimento pela interpretação das 
Escrituras, fornecendo bases contextuais para uma interpretação séria da bíblia. 

Cód.: 10852 / 14 x 21cm / 344 páginas
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150 Estudos e Mensagens de Orlando Boyer 
Orlando Boyer
O missionário americano Orlando Boyer foi um dos Ícones da literatura evangélica no Brasil. A 
CPAD reuniu
150 de seus sermões, organizando - os em nove grupos, A Vida de Jesus, Salvação, Vida 
Cristã, Serviço Cristão, Cura Divina e Libertação, Espírito Santo, Missões e Escatologia.
Cód.: 10534 / 15 x 23cm / 280 páginas

Pregador Eficaz 
Elienai Cabral

Quer ser um pregador de sucesso? Então, além de buscar os dons espirituais, precisa 
conhecer algumas regras de Homilética! O nome parece difícil, mas, com este livro, você 

verá que é muito fácil! 
Aqui você também encontra alguns esboços de sermões.

Cód.: 56 / 11 x 18cm / 152 páginas

Pecadores nas Mãos de um Deus Irado 
Jonathan Edwards
Por volta de 1726 os Estados Unidos experimentaram um grande avivamento, principiado 
pelas pregações de Jonathan Edwards – considerado um dos maiores teólogos de sua época. 
Pecadores nas Mãos de um Deus Irado é o seu mais famoso sermão. 
Este e outros estão neste livro.
Cód.: 109521 / 14 x 21cm / 224 páginas

Como Preparar Sermões 
Anísio Batista

Um livro para pregadores que desejam portar-se bem diante de uma platéia, entender o pro-
cesso de comunicação e pregar com eficiência.

Cód.: 5028 / 14 x 21cm / 128 páginas

Grandes Sermões do Mundo

Clarence E. Macartney
São 25 sermões dos maiores pregadores que já proclamaram o Evangelho, com um esboço 
biográfico de cada um. Veja como pregadores magistrais argumentavam com pecadores, 
incentivavam os justos e elevavam louvores sublimes ao Senhor. As principais mensagens de 
Jesus Cristo, Crisóstomo, Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, Calvino, Jonathan 
Edwards, Wesley, Whitefeld, Finney, Spurgeon e muitos mais. 
Cód.: 10694 / 14,5 x 22,5cm / 416 páginas
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Respostas aos Céticos
Norman L. Geisler e Ronald M. Brooks
Deus existe? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? 
Por que Jesus é maior do que outros líderes religiosos? 
Quando céticos fizerem perguntas como estas, nós cristãos devemos 
responder com seriedade e conhecimento específico sobre cada 
assunto. Está obra escrita pelos especialistas em apologética 
Geisler e Brooks é uma excelente ferramenta para os que buscam 
conhecimento para fornecer respostas sonoras sobre questões 
intelectuais reais, referentes à fé cristã. Os leitores descobrirão 
respostas para acusações clássicas ao cristianismo e aprenderão a 
identificar e responder ao mau uso da Escritura pelos não crentes.
Cód.: 262204 / 14,5 x 22,5cm / 384 páginas

Quem é Jesus?
Ravi Zacharias

Uma ampla pesquisa irá mudar a maneira como percebemos (em 
grande parte, sem contestação) o que prevalece na pseudo espirit-

ualizada visão de mundo de nossos dias. O amplo conhecimento de 
Zacarias, desde o misticismo oriental a sistemas religiosos da New 
Age e paganismo moderno, é em si, não menos impressionante do 

que seus comentários que discernem sobre o que tudo isso significa 
para a sociedade moderna e, especialmente, a Igreja cristã.

Cód.: 217061 / 14,5 x 22cm / 248 páginas 
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Verdade Incontestável
Josh McDowell e Sean McDowell
Tenha em seu coração as 12 verdades incontestáveis da Palavra de Deus, 
uma oportuna ajuda para enfrentar os ataques a fé pela cultura pós-
moderna de hoje. Entenda aquilo que devemos crer e esteja preparado 
para transmitir a verdade bíblica, de maneira fácil e convincente, 
conquistando a todos com a maior apologética de todas: Amar uns aos 
outros como Cristo nos amou.
Cód.: 235907 / 14,5 x 22,5cm / 544 páginas

Razões para Crer
Editores: Norman L. Geisler e Chad V. Meister 

Alguns dos mais renomados e respeitados teólogos e apologistas 
da atualidade - tais como Josh McDowell, Norman L. Geisler, Ron 

Rhodes entre outros - reuniram-se e escreveram um verdadeiro 
manual apologético. A obra aborda vários aspectos da apologia cristã, 

e está dividida em quatro assuntos base: O que é apologética e por 
que precisamos dela; Questões culturais e teológicas na apologética; 

Defendendo o teísmo cristão; e Movimentos religiosos do mundo. 
Cada assunto é detalhado através de sub tópicos, enriquecendo ainda 

mais os argumentos a favor da Fé Cristã.
Cód.: 209860 / 14,5 x 22,5cm / 440 páginas 
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Seitas e Heresias 
Raimundo de Oliveira
Diversas seitas são analisadas, com o propósito de ajudar o povo de Deus a discernir entre 
a verdade bíblica e o erro ensinado por elas. Um livro que, há anos, figura entre os mais 
vendidos da CPAD. Enriquecido com fotos.
Cód.: 979 / 14 x 21cm / 256 páginas

Respostas às Seitas
Norman Geisle E, Ron Rhodes

 Ao longo dos séculos, diversas seitas têm usado tendenciosamente vários textos bíbli-
cos para justificarem suas doutrinas. Através deste livro, os autores fazem uma análise 

profunda das passagens bíblicas utilizadas pelas seitas, apresenta a má interpretação delas 
e a refutação bíblica que corrige erros. No final, um apurado índice dos grupos religiosos 

mencionados, assunto e referências bíblicas. 
Cód.: 6855 / 14 x 21cm / 684 páginas

Desmascarando as Seitas 
Natanael Rinaldi e Paulo Romeiro
Os pesquisadores reuniram as características das principais seitas presentes hoje no 
Brasil, sempre respaldando seus argumentos com citações bíblicas, confrontando os erros 
das seitas com as verdades da Palavra de Deus.
Cód.: 5202 / 14 x 21cm / 382 páginas

A Sedução das Novas Teologias
Silas Daniel

Neste livro, você perceberá como os princípios da pós-modernidade estão invadindo 
as Igrejas e afetando negativamente a Teologia. Saiba o que prega a Igreja Emergente, 

Teologia Quântica, o chamado evangelho da autoajuda entre outros assuntos.
Cód.: 164544 / 14 x 21cm / 304 páginas
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Criacionismo: Verdade ou Mito? 
Ken Ham
Esta obra ensina ao leitor respostas que unem ciência e fé e como utilizá-las para defender a 
Palavra de Deus. Escrito por diversos cientistas internacionais, o livro é repleto de charges, 
infográficos, fotografias, linhas do tempo, desenhos explicativos e, também, um texto de 
linguagem acessível, que torna seu entendimento muito mais fácil. Aprenda sobre Gênesis, 
evolução, dinossauros, datação do carbono, fósseis e muito mais. Tenha as respostas certas na 
ponta da língua!
Cód.: 185347 / 14,5 x 22,5cm / 388 páginas

 

20 Evidências de que Deus Existe 
Kenneth D. Boa e Robert M. Bowman Jr.
São poucos os crentes que estão preparados para falar racionalmente em defesa de Deus. 
Kenneth Boa e Robert Bowman fornecem meios de derrubar os mais firmes argumentos 
da Filosofia, Ciência, Sociologia, Psicologia e História. Eles apresentam vinte provas claras, 
concisas e convincentes que mostram que crer em Deus e em Jesus Cristo é racional.
Cód.: 168935 / 14 x 21cm / 224 páginas

Resposta às Perguntas que os Católicos Costumam Fazer 
Tony Coffey

Uma obra esclarecedora, escrita por Tony que foi criado na Igreja católica, contendo 
perguntas que os católicos costumam fazer, auxiliará o leitor em temas conflitantes como: a 

formação da Bíblia; o sacrifício da missa; o purgatório; Sacerdócio Real; confissão de pecados; 
sinais, aparições e prodígios. Ainda discorre a respeito de Maria, Mãe de Jesus e as imagens 

Sagradas. À Bíblia é muito clara, tanto nesses assuntos como em diversos outros temas, 
oferecendo aos católicos uma fonte de direção e confiança que enriquecerá o entendimento 

sobre Deus e Sua verdade.
Cód.: 157134 / 14 x 21cm / 236 páginas

Evidências da Ressurreição
Sean McDowell e Josh McDowell
Quando Jesus morreu na cruz parecia que tudo estava perdido, mas depois de três dias 
Ele apareceu vivo! Mas que provas têm de que isso aconteceu? Com um olhar fascinante, 
direcionado às afirmações dos escritores do Evangelho, e dois mil anos de cristãos cheios de 
fé, os autores o convidam a examinar as abundantes evidências da vitória de Jesus sobre a 
morte e Seu túmulo vazio.
Cód.: 181206 / 14,5 x 22,5cm / 272 páginas

Guia de Seitas e Religiões 
Bruce Bickel e Stan Jantz

Com uma linguagem simples e, às vezes bem-humorada, sem perder a seriedade do assunto, 
este livro tem captado a atenção de jovens e adultos, aprofundando o estudo sobre as mais con-

hecidas religiões e seitas do mundo.
Cód.: 112003 / 14 x 21cm / 336 páginas
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História dos Hebreus
Flávio Josefo
Em História dos Hebreus o autor escreve com detalhes os grandes movimentos históricos, judaicos e romanos. 
Qualquer estudante da Bíblia terá em Flávio Josefo descrições minuciosas de personagens do Novo Testamento 
(Evangelhos e Atos), tais como: Pilatos, os Agripas, os Herodes e inúmeros outros pormenores do mundo greco-ro-
mano, tornando esta obra, depois da Bíblia, a maior fonte de informação sobre o povo judeu. 
Cód.: 5228 / 16,5 x 24,5cm / 1568 páginas / Capa Dura
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Viaje Através da Bíblia
V. Gilbert Beers
Você já leu a Bíblia. Agora experimente a sensação de estar no tempo e 
lugar onde tudo aconteceu. De modo fácil e organizado por tópicos, este 
recurso mostra o contexto cultural de cada história da Bíblia de Gênesis a 
Apocalipse, como realmente viviam o que comiam e como eles se vestiam. 
A grande quantidade de fotografias, mapas, desenhos e gráficos fazem 
deste livro uma referência indispensável. 
Cód.: 202721 / 17 x 24,5cm / 416 páginas / Capa Dura

Novo Manual dos Usos & 
Costumes dos Tempos Bíblicos 
Ralph Gower
A Bíblia foi escrita numa cultura e terra muito diferentes da nossa. 
A nova edição do livro Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos 
está repleta de fotos, mapas e gráficos, que abrirão seus olhos para 
os estilos de vida e hábitos dos escritores e personagens bíblicos, 
esclarecendo melhor a Palavra de Deus para você. 
Encontre nele: 

 • Mais de 160 fotos coloridas e em preto e branco; 
 • 58 peças de arte originais; 
 • Mapas e diagramas detalhados; 
 • Numerosas referências às Escrituras em cada página;
 • Índices tópicos e bíblicos; 
 • Leia registros detalhados de costumes antigos relativos ao casamento, educação, 

agricultura, vestuário, economia, alimentação, habitação, adoração e outros.
Cód.: 10697 / 17 x 25cm / 352 páginas / Capa Dura 
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Os Pais da Igreja 
Hans Von Campenhausen
Duas obras: Os Pais da Igreja Grega e Os Pais da Igreja Latina – ambas reunidas 
neste livro, que traz a descrição dos escritores ortodoxos da Igreja Primitiva.
Cód.: 119829 / 16,5 x 24,5cm / 448 páginas 

Pequeno Atlas Bíblico
Tim Dowley
Este Atlas contém fotos, gráficos, diagramas coloridos, mais de 80 mapas color-
idos da Palestina, do Oriente Próximo e do mundo Romano, do Antigo e Novo 
Testamento. Aprenda ainda com as diversas explicações e ilustrações acerca da 
geografia, clima e agricultura na Palestina. 
Cód.: 111599 / 18,5 x 25,5cm / 96 páginas / Capa Dura

História Eclesiástica 
Eusébio de Cesaréia

Obra completa de Eusébio de Cesaréia, que viveu entre 263 e 340 d.C. Esta 
obra, escrita há mais de 1600 anos, é considerada um clássico da literatura 

mundial sobre a história da Igreja, sendo uma das maiores fontes sobre a Igreja 
primitiva 

depois de Atos dos Apóstolos. 
Cód.: 105599 / 16,5 x 24,5cm / 416 páginas
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Lutero - Época Vida Legado
Vantuil G. dos Santos
Nesta obra, o autor traz um estudo da época e vida 
de Martinho Lutero, além de mostrar que a pop-
ularização da Bíblia para o povo e a liberdade de 
consciência são alguns dos legados deixados por ele.
Cód.: 317361 / 14 x 21cm / 176 págs. 

Tempos do Antigo Testamento
R. K. Harrison
Tempos do Novo Testamento
Merril C. Tenney
É fato que a Bíblia tem muitas questões não respondidas, linguagens 
pouco conhecidas e tradições imprecisas que dificultam o estudo de 
sua história. Por meio dessas obras, você pode explorar e obter ex-
plicações sobre os personagens e acontecimentos do período em que 
os livros bíblicos foram escritos. A obra revela as influências sociais, 
políticas, culturais e as contextualiza. Além disto, a obra é repleta 
de mapas, fotos, gráficos e ilustrações coloridas para sua melhor 
compreensão.

Tempos do Antigo Testamento
Cód.: 167534 / 15 x 23cm / 352 páginas / Capa Dura
Tempos do Novo Testamento 
Cód.: 167535/ 15 x 23cm / 384 páginas / Capa Dura 

A Reforma em 
Quatro Tempos

Paulo Ferreira
Esta obra ao mesmo tempo sucinta 
e abrangente, traça um linha direta 

entre a Reforma e a atualidade da 
igreja brasileira.

Cód.: 317360 / 14 x 22cm / 112 págs.
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Os Mártires do Coliseu 
A. J. O’Reilly
Um livro surpreendente, que relata a fé e a coragem dos primeiros 
seguidores de Cristo; os milagres, as conversões, a história e o martírio de 
homens e mulheres de fé, que tiveram como palco de suas mortes o sangren-
to Coliseu Romano.
Cód.: 112301 / 16,5 x 24,5cm / 272 páginas

O Livro dos Mártires 
John Fox

Outro clássico da literatura cristã, publicado pela primeira vez em latim 
no ano de 1554. Conheça o martírio de pessoas que deram suas vidas pelo 

Cristianismo, 
desde os cristãos primitivos até o século XIX. 

Cód.: 109179 / 16,5 x 24,5cm / 464 páginas 

As Catacumbas de Roma 
Benjamin Scott
As Catacumbas de Roma não guardam apenas as sepulturas dos primeiros cristãos 
desprezados pela sociedade que, mesmo coagidos, foram fiéis até a morte; mas era 
também o esconderijo de verdadeiros adoradores. Definitivamente, esta é uma obra 
inigualável e emocionante! 
Cód.: 12 / 14 x 21cm / 176 páginas 
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A Bíblia e a Terra 
Gary M. Burge
Esta obra explora a terra, sua cultura e como a geogra-
fia física de Israel moldou o senso de espiritualidade de 
seu povo. São conceitos de como o deserto, a água e o 
pastoreio, aprendidos nas histórias bíblicas, transmitem 
mensagens que se perderam por séculos no mundo 
ocidental. 
Cód.: 175483 / 13 x 23,5cm / 120 páginas

Jesus, o Contador de Histórias do Oriente Médio
Gary M. Burge

Este livro é um convite para nos despirmos de nossas mentes contemporâneas e mer-
gulharmos no mundo em que Jesus viveu, afim de que possamos entender como Jesus 

transmitia suas mensagens e como as multidões maravilhavam-se não apenas de sua 
autoridade, mas também de sua capacidade para ensinar. 

Cód.: 176002 / 13 x 24cm / 112 páginas 

Arqueologia Bíblica
Randall Price
Escrito por um renomado arqueólogo, este livro é uma preciosa fonte de consulta, rica 
em conteúdo e atualizada com os maiores achados relacionados à arqueologia e à Bíblia 
Sagrada. Este livro, além de ser um belíssimo estudo arqueológico, mostra também, 
através de quadros, diagramas e fotos, a grandeza do passado e ajuda-nos a compreender 
melhor a veracidade da Palavra de Deus. 
Cód.: 5884 / 15 x 22cm / 384 páginas 

Geografia Bíblica
Claudionor de Andrade

Neste livro o autor leva o leitor a percorrer Israel, ao descrever com muita propriedade 
as planícies, os vales, os planaltos, os montes, os desertos, a hidrografia, o clima, a flora, a 

fauna e os minérios da Terra Santa. Uma das maneiras mais emocionantes de se entender as 
histórias sagradas.

Cód.: 1218 / 14 x 21cm / 224 páginas
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100 Acontecimentos que Marcaram 
a História das Assembleias de Deus no Brasil 
Isael de Araujo
Conheça a História das Assembleias de Deus no Brasil por meio dos prin-
cipais fatos destacados nos 100 anos da denominação, desde a chegada dos 
missionários suecos a Belém até a comemoração do Centenário, festejado em 
2011, em todo o Brasil. O livro, em formato de álbum histórico, é ricamente il-
ustrado com fotos, muitas inéditas, que contam, por si só, um passado de lutas 
e vitórias, de pessoas que se destacaram na denominação.
Cód.: 185764 / 22,5 x 28cm / 540 páginas / Capa Dura

Prêmio Areté 
2012 – 

Categoria 
Biografia / 
História

100 Mulheres que fizeram a História 
das Assembleias de Deus no Brasil

Isael de Araujo
Conhecidas como auxiliadoras, companheiras, virtuosas, entre outros adjetivos, 

as mulheres sempre tiveram seu lugar na Bíblia; algumas foram motivo de or-
gulho e outro motivo de vergonha. Todas trouxeram exemplos, uns para serem 

seguidos e outros para serem desprezados. 
Cód.: 182108 / 14,5 x 22,5cm / 208 páginas

História de Israel no Antigo Testamento 
Eugene H. Merrill
O autor reconstitui a história de Israel utilizando-se de textos bíblicos, docu-
mentos extras bíblicos e arqueológicos com o objetivo de conhecer o real passa-
do de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Dessa forma ele pode compro-
var a veracidade do texto bíblico. 
Cód.: 2602 / 15 x 23cm / 592 páginas 

HISTÓRIA / GEOGRAFIA / ARQUEOLOGIA
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Cumprindo a Missão
John Piper e Davis Mathis
Este não é um livro comum de missões. Da astronomia à exegese, da 
apologética ao hemisfério sul, do missional na própria pátria ao contribuinte 
da causa. Ele usa de todos os meios para acender o ardor pela proclamação da 
Palavra de Deus à nova geração. Além disso, seus autores pretendem também 
reacender as brasas dos mais antigos para que também apregoem o evangelho 
de Jesus a todos os povos e nações. 
Lembre-se, Jesus nunca mente. Tão certo como Ele é Deus, Ele cumprirá a 
missão.
Cód.: 240467 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

Prêmio ABEC 

2001 - Catego-

ria Missões

Teologia Bíblica de Missões 
George W. Peters

Considerada uma das melhores obras missionárias dos Estados Unidos, esta 
obra oferece ao leitor uma visão genuinamente bíblica e de grande profun-
didade espiritual. Ressalta ainda a importância da proclamação, o papel da 

Igreja local como responsável pelas missões e o senhorio de Cristo. Indicada 
para os pastores, seminaristas brasileiros e aos vocacionados para obra 

missionária.
Cód.: 5889 / 15 x 22,5cm / 448 páginas

Missões na Era do Espírito Santo
John V. York
O autor, missionário e acadêmico John York com 25 anos de experiência na 
África, declara: a Bíblia tem que ser lida do ponto de vista de missões. Para 
York, a obra missionária ainda não está completa e deveria ter prioridade na 
Igreja. Mas que obra é essa e como analisá-la? Qual contribuição os pente-
costais podem dar para compreender e realizar essa obra?
Cód.: 10652 / 14 x 21cm / 272 páginas
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Resgatando Crianças em Áreas de Risco
David C. Cook
Voltado para crianças na faixa etária de 8 a 14 anos, este livro foi 
elaborado para o auxílio de professores na tarefa do resgate de vidas, 
muitas vezes destruídas e sem perspectivas, através do discipulado. 
Com uma abordagem bem fundamentada e acessível, esta obra 
ajudará nossos mestres a lidar também com vida social e emocional 
do aluno. Que missão incrível você tem, um ministério que pode 
mudar vidas para sempre! 
Volume 1 - Cód.: 246719 / 20 x 27,5cm / 352 páginas 
Volume 2 - Cód.: 248767 Vol.2 / 20 x 27,5cm / 336 páginas

Manual do Discipulador Cristão 
Cyro Mello

Esse manual convida todo discípulo do Senhor a reavaliar seu posicionamento quanto ao 
discipulado bíblico, ou seja, a responsabilidade de ser e fazer discípulos. Útil para o novo 

discípulo, estimulando-o a proclamar a Cristo; também para o crente maduro, ao rea-
cender no seu coração a chama de ganhar almas. Indicado também para o líder que quer 

encontrar subsídios nesta importante área.
Cód.: 10823 / 14 x 21cm / 144 páginas

Manual de Evangelismo 
Valdir Bícego

Por que, como, quando e onde evangelizar? Quais as maneiras de levar almas à decisão? 
Como falar de Jesus às crianças? Estas e outras dúvidas são esclarecidas nesta obra.

Cód.: 2923 / 14 x 21cm / 208 páginas

Restaurando o Ardor Missionário 
Ronaldo Lidório

 • Faz um paralelo entre a Igreja de Laodiceia e a Igreja contemporânea;
 • Através de uma análise exegética, o livro expõe detalhes minuciosos acerca desta Igreja;
 • Traz experiências e testemunhos do próprio autor e exemplos de grandes homens que fizer-
am história no campo missionário;

 • Traz números e estatísticas sobre missões atuais.
Cód.: 131699 / 12 x 16,5cm / 96 Páginas

MISSÕES E EVANGELISMO



47

TEOLOGIA / FILOSOFIA

As Novas Fronteiras da Ética Cristã 
Claudionor de Andrade
Família, aborto, liberação das drogas, engenharia genética, eutanásia, 
homossexualismo, transplante de órgãos, moral e ética cristã. Como 
nos posicionar sobre estas questões? Nesta obra corajosa, o Pastor 
Claudionor de Andrade aborda diversas questões da modernidade 
que exigem da Igreja atual uma resposta ao mesmo tempo bíblica e 
racional sobre cada um destes temas.
Cód.: 246720 / 14,5 x 22,5cm / 240 páginas

Panorama do Pensamento Cristão
Michael D. Palmer

O que uma mente influenciada pelo Evangelho pode produzir para a 
sociedade? Diversos autores analisam o pensamento cristão através 

dos séculos e a sua contribuição para a formação do pensamento 
ocidental. A ciência, a natureza humana, o trabalho, o lazer, a ética, a 
cultura, a política, enfim, cada ramo do conhecimento humano, não 

está imune à ação do Evangelho e são analisados neste livro.
Cód.: 6854 / 17 x 25cm / 520 páginas/ Capa Dura
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O Cristão na Cultura de Hoje 
Charles Colson e Nancy Pearcey
Como nós, cristãos, podemos influenciar nossa sociedade? Qual sua visão a respeito do 
mundo? Este livro abrirá sua visão acerca do nosso comportamento diante da cultura 
atual, nosso posicionamento relacionado à educação, justiça, trabalho, diversão, política, 
etc. Apresenta questionário para debate em grupo.
Cód.: 124510 / 14 x 21cm / 352 páginas

E Agora como Viveremos?
Nancy Pearcey e Charles Colson

Vivemos em uma sociedade pós-cristã, e o resultado disto é decadência moral, 
espiritual e até econômica dos países ocidentais. Como isto aconteceu? Como 
o pensamento e a moral cristã foram gradativamente sendo expulsos de nossa 

cultura?
Leia este livro e descubra, não só como isto aconteceu, mas também, como nós, a 

Igreja de Cristo, podemos lutar contra este mal. 
Cód.: 6358 / 15 x 23cm / 656 páginas

Ética Cristã 
Elinaldo Renovato de lima
Pastor Elinaldo apresenta neste livro, o posicionamento cristão, com argumentos 
bíblicos, diante de questões como: aborto, eutanásia, sexo, doação de órgãos, clon-
agem humana e outros.
Cód.: 10638 / 14 x 21cm / 272 páginas
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Manual – Pastor Pentecostal
Diversos Autores
Em um respeitado painel de 74 pastores, missionários, reitores e líderes, este 
livro aborda temas de alta relevância para o ministério pastoral, divididos em 6 
unidades:

Cód.: 2600 / 17,5 x 24cm / 672 Páginas / Capa Dura

1) Prioridades na vida do pastor;
2) A vida pessoal;
3) O avivamento;

4) Prestação de contas;
5) Ministério ao corpo de crentes;
6) Adoração ungida pelo Espírito.

O Treinamento dos Doze 
A. B. Bruce

Neste livro o autor oferece lições práticas sobre teologia e liderança, que trarão 
sólido conteúdo para estudos bíblicos, pregações e liderança. Um eterno clássico 

que encoraja líderes a desenvolver seus dons para o Reino de Deus, crescendo em 
oração, fé, sacrifício, santidade e muito mais. Além disso, traz uma análise históri-

ca e devocional sobre a liderança de Jesus e o aprendizado de seus discípulos. 
O Treinamento dos Doze é um título necessário para pastores, professores, semi-

naristas e estudiosos.
Cód.: 131694 / 16,5 x 24,5cm / 592 páginas

Psicologia Pastoral
Jamiel de Oliveira Lopes
Esta obra é uma importante ferramenta para que pastores entendam 
melhor as características do comportamento humano e consigam melhor 
diferenciar questões espirituais e emocionais.

Cód.: 316313 / 14,5 x 22,5cm / 536 págs. 

Prêmio Areté 

2008 - ASEC
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O Culto e suas Formas 
Nemuel Kessler
O autor ensina, de forma bem didática, como realizar diversos estilos de cultos praticados 
em nossas igrejas. Cada capítulo é abordado através de tópicos, bíblica e teologicamente 
justificável, apresentado passo a passo, tornando a obra um verdadeiro manual eclesiástico 
e indispensável na vida do obreiro.
Cód.: 5466 / 14 x 21cm / 256 páginas

Administração eclesiástica
Nemuel Kessler e Samuel Câmara

Não é apenas um livro. É um curso completo de Administração Eclesiástica, que levará 
você a gerir com eficiência os negócios do Reino de Deus. Escrita por dois pastores com 

larga experiência administrativa. 
Cód.: 994 / 16 x 23cm / 256 páginas

Fé, Visão e Destino Profético
José Satírio dos Santos
Neste livro, José Satírio usa os seus mais de 40 anos de experiência trabalhando no Reino 
para, à luz da Palavra, te ajudar a trilhar o caminho que Deus pensou para você. 
Este é um livro de códigos proféticos para aqueles que desejam enriquecer a sua visão e 
caminhar pela fé na direção correta e com um senso de direção.
Cód.: 269506 / 14 x 21cm / 128 páginas

A Grandeza do Pastorado
John Angel James

Escrita no século XIX, este clássico da literatura evangélica nos esclarece sobre um 
fenômeno que até hoje vem ocorrendo em muitos púlpitos: a perda evidente do poder da 

pregação, sem convicção e sem conversão. 
Esta obra se volta para os fundamentos que provam o poder de uma verdadeira e séria 

pregação transformadora de vidas. É uma retomada ao verdadeiro Evangelho e à alegria de 
pregá-lo.

Cód.: 213876 / 14 x 21cm / 272 páginas 

Ministério Pastoral
John Macarthur Jr.
Uma orientação para quem pretende ser pastor e injeção de ânimo para quem já trilha 
este árduo caminho. O livro procura descrever todas as características que um ministro 
do Evangelho deve ter para ser bem-sucedido nos tempos atuais. Como deve se portar um 
vocacionado para a carreira ministerial, o treinamento, a ordenação, liderança, discipulado e 
outros. 
Cód.: 614 / 16 x 23cm / 400 páginas
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Manual da Escola Dominical
Antonio Gilberto
Bibliologia, Teologia Sistemática, Escola Dominical, Pedagogia e 
Psicologia Educacional – um curso completo, para formação de 
professores de Escola Dominical, em uma única obra!
Cód.: 38 / 14 x 21cm / 256 páginas

Uma Pedagogia
 para a Educação Cristã

César Moisés Carvalho
A educação cristã é geralmente exercida por professores leigos, 

sem uma formação que lhes dê suporte. Porém, a complexidade 
dos problemas atuais não comporta mais uma prática de ensino 
do senso comum, restrita à catequese e a reprodução manual. É 

preciso que haja, ao menos, noções básicas acerca de educação e de 
sua ciência, a pedagogia. Indo da ética ao ato de educar, do perfil 

do superintendente à educação cristã como labor teológico, esta é a 
proposta desta obra.

Cód.: 244973 / 14,5x22,5cm / 400 págs.
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Educação Cristã
Reflexões e Práticas

Telma Bueno
Esta obra tem como principal objetivo contribuir para uma 

reflexão mais ampla a respeito da importância da educação cristã 
e da prática docente nas várias Escolas Dominicais espalhadas 

pelo Brasil. Os temas tratados são bem atuais e vão auxiliar não 
só aqueles que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos com 

educação cristã, mas também os pais.
Cód.: 193305 / 14,5 x 22,5cm / 136 páginas

Pregando e Ensinando 
a partir do Antigo Testamento
Walter C Kaiser Jr
O livro trata do valor, o problema, e a tarefa de pregar com o 
Antigo Testamento, examinando o ensino dos textos de vários 
gêneros (provérbios, profecia, Torah, etc.) e trata também da 
relevância do discurso no Antigo Testamento a uma audiência 
contemporânea.
Cód.: 171184 / 14 x 21cm / 256 páginas
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