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OBRAS CPAD QUE RECEBERAM O SELO DE EXCELÊNCIA
DA LITERATURA CRISTÃ BRASILEIRA (2005-2014)

Separamos algumas das muitas obras CPAD que foram premiadas entre os anos de 2005
e 2014 com o Areté de Literatura.
O Prêmio Areté de Literatura é promovido pela Associação de Editores Cristãos (Asec). É o
principal prêmio literário cristão da América Latina e tem como objetivo incentivar a busca
da excelência na publicação de títulos voltados ao leitor de obras cristãs evangélicas. A
palavra “Areté” vem do grego e significa literalmente excelência.
E fazendo jus ao nome, a CPAD sempre esteve presente concorrendo aos prêmios em
diversas categorias, recebendo vários troféus ao longo dos anos.
“Premiar um livro é reconhecer todo o trabalho que o autor, a editora, a equipe de produção,
vendas, distribuição tem feito para nossa sociedade brasileira. Um livro premiado não
significa apenas um troféu, significa que todo o trabalho árduo feito, foi reconhecido”.
(Associação de Editores Cristãos - Asec)
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Obras Premiadas 2005
ARMAGEDOM - A BATALHA FINAL
Severino Pedro da Silva
Também conhecido como Megido, o vale do
Armagedom é o local da sangrenta batalha que
se dará entre o Anticristo, seus aliados e o próprio
Filho de Homem. As Escrituras nos provê os detalhes de como se dará tal acontecimento, e o seu
desfecho. Contudo, mais que um estudo acerca
dos eventos futuros, Armagedom: A Batalha Final soa como um alerta aos nossos ouvidos, para
nos despertar a fé e a esperança fundamentadas,
primordialmente, na vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo.
Código: 112799 / 14 x 21cm / 240 páginas /
Categoria Premiada: Estudo Bíblico

COMENTÁRIO BÍBLICO COLOSSENSES
Elinaldo Renovato
Revela a suprema glória e o senhorio de Cristo sobre
a Igreja, analisando os principais temas desta
epístola escrita pelo Apóstolo Paulo aos fiéis que
estavam em Colossos.
Código: 108860 / 14 x 21cm / 224 páginas /
Categoria Premiada: Comentário Bíblico
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Obras Premiadas 2006

HERMIE – A LAGARTA COMUM
Max Lucado
As crianças vão amar este novo personagem de
Max Lucado - uma lagarta comum chamada
Hermie. Mas Hermie não gosta de ser tão
comum. Ela não acha que seja especial. Essa
história extraordinária ensina às crianças que
Deus fez cada um de nós único.
Código: 139513 / 15 x 15cm / 22 páginas / Capa Dura /
Categoria Premiada: Infantil

SE CONSELHO FOSSE BOM…
Robson Pereira Rocha
Baseado em suas experiências pessoais, o autor,
de forma franca e bem-humorada, conversa
com o leitor adolescente sobre: comportamento,
sexualidade, mercado de trabalho, como fazer
um currículo, música, ecologia e muito mais.
Sempre contando com os sábios conselhos da
palavra de Deus.
Código: 122207 / 14 x 21cm / 136 páginas /
Categoria Premiada: Juvenil
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Obras Premiadas 2006

GUIA DO LEITOR DA BÍBLIA
Lawrence O. Richards
Este livro apresenta a introdução e o esboço de cada livro da Bíblia, versos-chave, referências,
costumes, descobertas arqueológicas, mapas, cartas e um índice com os temas principais. Um livro
que auxiliará tanto iniciantes como veteranos e estudiosos da Bíblia a encontrar os tesouros mais
ricos das Escrituras Sagradas.
Código: 112299 / 16 x 23cm / 936 páginas / Capa Dura /
Categoria Premiada: Obra de Referência.
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Obras Premiadas 2007

LULUCA QUER SABER – VOL. 1
Carla Mary Ribas de Souza
O livro conta a história de uma menina muito esperta chamada Luluca. Assim como toda criança
cristã que é ensinada a amar a Deus pela sua família, Luluca tem dúvidas. E, elas irão ajudar todas
as crianças a entender melhor o Amor de Deus sobre toda criatura. Suas indagações irão surpreender
as crianças. Descubra o que Luluca quer saber!
Código: 131706 / 18 x 20,5cm / 32 páginas / Capa Dura
Categoria Premiada: Infantil
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Obras Premiadas 2007

DICIONÁRIO BÍBLICO WYCLIFFE
Charles F. Pfeiffer, Howard F. Vos, John Rea
O Dicionário Bíblico Wycliffe proporciona uma vasta rede de informações sobre nomes e lugares
mencionados na Bíblia bem como aspectos doutrinários, históricos, e pontos importantes do cenário
bíblico. Artigos são escritos por mais de 200 líderes conservadores, estudiosos evangélicos.
• Um abrangente dicionário bíblico disponível para estudantes, eruditos e leigos.
• Cobertura extensiva é dada aos tópicos principais e os colaboradores são apontados ao final de
cada artigo.
• Muitos tópicos incluem bibliografia para pesquisa adicional.
• Mais de 900 fotos, mapas, gráficos e esboços ilustram o texto.
Código: 131675 / 15 x 23cm / 2.050 páginas / Capa Dura /
Categoria Referência - Estrangeiro
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Obras Premiadas 2007
MARKETING PARA A ESCOLA
DOMINICAL
César Moisés Carvalho
Este livro oferece uma nova perspectiva sobre
como administrar a Escola Dominical em sua
igreja. Fruto de pesquisas do autor, este livro
busca equipar superintendentes,secretários e
professores da Escola Dominical com ferramentas
de marketingpara descobrir formas de como
atrair, convencer, cativar, conquistar emanter na
Escola Dominical cada aluno, independente de
sua faixa etária. Leia este livro, ponha em prática
e potencialize os resultados da Escola Dominical
de sua igreja.
Código: 128295 / 14 x 21cm / 320 páginas /
Categoria Premiada: Educação Cristã

QUEBRANDO A ROTINA - VIVENDO
O MELHOR DA VIDA
Max Lucado
Você pode não ser o que desejar ser. Mas se quiser,
poderá ser tudo o que Deus quer que você seja.
Quebrando a Rotina traz princípios práticos para
explorar sua personalidade e colocar as suas qualidades em ação. Através de um guia de estudo, Max
Lucado mostra o caminho para encontrar e viver
plenamente os planos de Deus, a fim de despertar
uma força poderosa dentro de você e encontrar
uma posição confortável nos planos do Pai.
Código: 131755 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas /
Categoria Premiada: Devocional - Estrangeiro
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Obras Premiadas 2008

VIDA INTERROMPIDA
Tricia Goyer
Em um dia, uma estudante como as outras. No
dia seguinte, está para ser mãe. Como sua vida
pôde mudar tão repentinamente? Um livro
excepcional, cheio de dicas, conselhos práticos
e relatos reais que mostrarão um caminho de
alívio e esperança para mães adolescentes.
Código: 152278 / 14 x 21cm / 212 páginas /
Categoria Premiada: Aconselhamento - Estrangeiro

SUA IGREJA ESTÁ PREPARADA?
Norman Geisler e Ravi Zacharias
Ideal para pastores e líderes, este livro ajudará o
leitor a transmitir a sua Igreja uma visão apologética equilibrada em todos os níveis, do púlpito e
departamentos ao mundo do trabalho, da escola
e do lar em que os membros de sua Igreja vivem.
Excelente para ser usado em atividades de grupos
Sua Igreja Está Pronta, também inclui um guia
comentado para líderes de igreja apresentando os
melhores livros, artigos, organizações e recursos
de mídia relacionados à apologética. Os capítulos
terminam com perguntas para reflexão e debate.
Código: 131698 / 14 x 21cm / 160 páginas /
Categoria Premiada: Apologética - Estrangeiro
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Obras Premiadas 2008

NO LANCE IMPREVISTO
Maria José Resende
Se você sente o desejo de ajudar necessitados ou
qualquer outra pessoa em desespero, é indispensável ler esta obra. Se deseja “estar com Cristo,
onde a luta se travar no lance imprevisto”, na
frente você deve se encontrar.
Código: 140636 / 14 x 21cm / 232 páginas /
Categoria Premiada: Biografia - Nacional

AS SETE LEIS DO ENSINO
John Nilton Gregory
Quais os fatores que provocam maior aprendizado?
Que elementos podem motivar o aluno ao estudo?
Como aplicar os método didáticos ao ensino
da Bíblia? Este livro responde a essas e outras
importantes questões relacionadas ao ensino das
Escrituras. Um verdadeiro compêndio de didática
aplicada, destinado a auxiliar os professores e
líderes no sentido de obterem resultados mais
efetivos em sua atuação.
Código: 150714 / 14 x 21cm / 94 páginas /
Categoria Premiada: Educação Cristã - Estrangeiro
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Obras Premiadas 2008

SIGA MOISÉS
CPAD
Um grande livro de histórias sobre Moisés, com um
enorme pôster com o mapa do Egito, acompanhado de adesivos reutilizáveis para enfeitá-lo. Siga a
história de Moisés desde o seu nascimento até ele
ver a Terra Prometida. Participe das aventuras de
Moisés colando os adesivos no mapa para ilustrar
cada história.
Código: 143433 / 15 x 20cm / 8 páginas /
Categoria Premiada: História Bíblica Infantil - Estrangeiro

BUZBY - A ABELHA DESOBEDIENTE
CPAD
Buzby nunca obedece às regras do jardim.”Sou
muito esperto para seguir regras!”, ele diz. “Sou o
rei das abelhas, e vou fazer tudo do jeito que eu
quiser”. Os outros insetos reclamam, mas Buzby
não ouviu nimguém - nem mesmo a Deus. Então
um dia, ao desobedecer a uma regra, Buzby colocou
os amigos do jardim em perigo, e descobriu que
quebrar as regras não é tão legal.
Código: 156874 / 21,5 x 27,5cm / 48 páginas / Capa Dura /
Categoria Premiada: Infantil - Estrangeiro
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Obras Premiadas 2008
O CAMINHO DO ADORADOR
Marcio Klauber
Nas páginas deste livro, você vai ser levado a
reencontrar o desejo da adoração e o grande
desafio de viver uma vida santa e agradável a
Deus. Você descobrirá em uma vida de renúncias,
sacrifícios e entrega em prol da vontade divina, o
caminho para a perfeita adoração. Cresça em sua
intimidade com o Criador.
Código: 140634 / 14 x 21cm / 151 páginas /
Categoria Premiada: Inspiração - Nacional

SÓ PARA MENINAS
Eveline Ventura
Repleto de dicas, este livro é uma conversa informal e direta sobre os principais dilemas dessa
fase. Compartilhando sua própria experiência, a
autora aborda temas como primeiro beijo, menstruação, moda, beleza, família, namoro, amizade,
dinheiro, vida cristã etc. Tudo sobre a ótica cristã,
à luz do que ensinam as Sagradas Escrituras.
Com uma linguagem simples e muito humor,
o livro pretende auxiliar as meninas cristãs a se
tornarem mais confiantes, seguras e felizes para
ultrapassarem a adolescência sem traumas.
Código: 131710 / 14 x 21cm / 144 páginas /
Categoria Premiada: Juvenil
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Obras Premiadas 2008

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 histórica e devocional sobre a liderança de Jesus e o aprendizado de seus
discípulos. O Treinamento dos Doze é um título necessário para pastores, professores, seminaristas
e estudiosos.
Código: 131694 / 16,5 x 24,5cm / 592 páginas /
Categoria Premiada: Liderança - Estrangeiro
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Obras Premiadas 2009

A SEDUÇÃO DAS NOVAS TEOLOGIAS
Silas Daniel
A igreja no Ocidente tem sofrido intensos ataques internos e externos. Do lado de fora, as investidas
do fundamentalismo liberal, que impõe a ditadura do politicamente correto e tenta amordaçar a
liberdade de expressão religiosa. E do lado de dentro, além dos modismos neopentecostais, surge
uma nova onda de liberalismo teológico, sutil, e que tem seduzido cristãos frustrados com o cristianismo organizado. Neste livro, você vai perceber como os princípios da pós-modernidade estão
invadindo as igrejas e afetando negativamente a Teologia. Talvez você já tenha entrado em contato
com alguns ensinos e propostas como Igreja Emergente, Teísmo Aberto, Teologia Quantica, Ortodoxia
Generosa e com o chamado evangelho da auto-ajuda, mas nem sabia do que se tratavam. Por isso,
é necessário despertar a igreja para a necessidade de uma fé ortodoxa, engajada e sob o poder do
Espírito para vencer os desafios do nosso tempo.
Código: 164544 / 14 x 21cm / 304 páginas /
Categoria Premiada: Apologética - Nacional
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Obras Premiadas 2009

GRAÇA DIÁRIA PARA MULHERES
Diversos Autores
Assim como seu corpo necessita de cuidados diários
para se manter saudável e forte, é essencial que
seu espírito se edifique por meio da graça de
Deus todos os dias. A graça divina permite que
você viva em paz e realize o propósito e o plano
de Deus para você. Esse é o fundamento para
uma vida cheia de graça!
Código: 167054 / 14 x 21cm / 320 páginas /
Categoria Premiada: Devocional - Estrangeiro

DEIXE VIR A MIM TODAS AS CRIANÇAS
Malesa Breeding, Dana Hood, Jerry Whitworth
Como ensinar a palavra de Deus para crianças especiais? Elas também têm o direito de
conhecer os ensinamentos de Deus e uma vida
espiritual a ser desenvolvida.A obra contém casos
verídicos, contando histórias de determinadas
experiências da autora e como ela agiu em todas
essas situações. Nele podemos encontrar várias
ilustrações explicando a maneira mais eficaz
para o aprendizado destas crianças.Indicado
para ajudar professores de escola dominical que
querem dar aulas para crianças autistas, com
deficiência física, problemas de atenção entre
outras dificuldades.
Código: 167364 / 21,5 x 28cm / 144 páginas /
Categoria Premiada: Infantojuvenil - Estrangeiro
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Obras Premiadas 2010
DAVI - AS VITÓRIAS E DERROTAS DE
UM HOMEM DE DEUS
DIversos Autores
Sem dúvida alguma a história de Davi é uma das
mais belas da Bíblia. Somente ele é denominado
nas Escrituras como o “homem segundo o coração
de Deus”. Mas como esse homem extraordinário
entrou para a história? Seria mais daqueles
caprichos da história ou um designio divino?
De que forma ele sintonizou seu coração com o
coração de Deus a ponto de ser escolhido para ser
rei de Israel? E de que forma Davi reencontrou o
caminho da comunhão com Deus, perdida por
causa de seu pecado?
Código: 170112 / 14 x 21cm / 240 páginas /
Categoria Premiada: Estudo Bíblico

SEJA O LÍDER QUE A SUA FAMÍLIA
PRECISA
Stephen Adei
Este livro é um projeto que tem por objetivo a
restauração da liderança bíblica do homem no
lar. Não se trata de explorar a situação com base
em um “direito divino”, nem com a força física. É um
chamado para que cada homem seja um modelo,
um mentor e um ministro para as pessoas que
ele mais ama: a sua família.
Código: 171161 / 14 x 21cm / 160 páginas /
Categoria Premiada: Casamento - Estrangeiro
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Obras Premiadas 2010

E AGORA, O QUE FAZER?
Jamiel Lopes
A adolescência é uma fase de transição, portanto,
de muitos questionamentos. Sabendo disso, e
utilizando-se de suas experiências como psicólogo,
o autor tenta esclarecer com respaldo bíblico
dúvidas acerca de diversos assuntos, tais como:
namoro, família e relacionamentos em geral.
O livro foi organizado em forma de perguntas
feitas por jovens de todas as regiões do país,
possibilitando uma identificação do leitor com as
situações apresentadas.
Código: 169115 / 14 x 21cm / 80 páginas /
Categoria Premiada: Aconselhamento

EDUCAÇÃO QUE É CRISTÃ
Lois E. Lebar
Educação que é Cristã é um brilhante compêndio de educação cristã que, em um contexto
multicultural, utiliza princípios sólidos de ensino
bíblico para trazer renovo e vitalidade a esse ensino; seja em casa, seja na Escola Dominical, em
acampamentos , na igreja, em grupos de jovens
ou em instituições de ensino.
Código: 152293 / 14 x 21cm / 272 páginas /
Categoria Premiada: Educação Cristã - Estrangeiro
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Obras Premiadas 2011
BÍBLIA DE ESTUDO APOLOGIA CRISTÃ
Contém centenas de artigos e questões sobre fé e ciência que reforçam os estudos bíblicos.
Apresenta uma introdução para cada livro da Bíblia focada nos elementos inerentes à
apologética e perfis históricos de apologistas desde Justino a C.S. Lewis. Apresenta contribuições dos mais consagrados apologistas modernos: Norman Geisler, Hank Hanegraaff,
Josh McDowell e outros colaboradores.
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.
15 x 23,5cm / Luxo
Cód.: 180004 / Azul | Cód.: 174578 / Preta | Cód.: 180005 / Vinho
Categoria Premiada: Bíblia de Estudo
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Obras Premiadas 2011

SÓ PARA MENINAS APAIXONADAS
Eveline Ventura
Esta obra traz temas específicos para um namoro cristão abençoado diante de Deus. Repleto de
conselhos e toques que a autora dá para viverem debaixo da vontade soberana do Pai. Eveline
aconselha que as meninas orem e submetam tudo, sonhos, amor e projetos, a Deus. Também dá
dicas preciosas para não cair em erros no namoro e permanecer firme no Senhor. Relata assuntos
como:
- Será que é amor?
- É namoro ou amizade?
- Namoro virtual
- Uma mão aqui
- Ele é para casar?
- E eu, será que sou para casar?
Código: 173370 / 14,5 x 22,5cm / 152 páginas /
Categoria Premiada: Juvenil Nacional
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Obras Premiadas 2011

IGREJA, IDENTIDADE E SÍMBOLOS
Esdras Costa Bentho
Ao atravessarem eras e culturas, muitas palavras mudam de significado. É o caso de uma das mais
importantes palavras da Bíblia: ekklesia, muitas vezes traduzida no Novo Testamento como Igreja.
Modernamente, o vocábulo Igreja tem designado denominações, o templo, e até mesmo grupos
heréticos, mas qual era o seu real significado, ou significados, no Antigo e no Novo Testamento?
Que relação há entre a Igreja do Novo Testamento, as assembleias da polis grega e a sinagoga
judaica, todas traduzidas pela palavra ekklesia? E como a compreensão disto interfere em nossa
compreensão do texto bíblico?
Trata-se de uma obra que busca compreender o texto bíblico e a ekklesia em sua dimensão lexical,
cultural, bíblica e teológica buscando a interpretação da identidade e natureza da igreja neotestamentária.
Código: 172034 / 14,5 x 22,5cm / 128 páginas /
Categoria Premiada: Teologia e Doutrina Nacional
CATÁLOGO OBRAS PREMIADAS | 2015
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Obras Premiadas 2011
BÍBLIA DIGITAL GLOW PENTECOSTAL
CPAD
Através da Bíblia Digital Glow Pentecostal, viva a Palavra de Deus com centenas de vídeos, documentários e imagens em alta resolução, mapas, tours virtuais com imagens em 360º e muito mais.
Com conteúdo exclusivo, a versão Pentecostal vem com as principais obras de referência sobre o
pentecostalismo. Encontrar tudo o que você precisa, quando você necessita, de modo rápido e fácil.
Isto é a Bíbia Digital Glow Pentecostal.
Recursos:
- Mais de 500 passeios virtuais (em 3D e 360º graus) em ambientes da época;
- 3h30 de vídeo em alta definição, dividido em 26 capítulos de documentários sobre a vida de Jesus;
- Atlas geográfico com 143 mapas navegáveis (espécie de Google Earth bíblico);
- Mais de 700 imagens de trabalhos de arte da época;
- Mais de 2.300 fotos em alta resolução e com zoom.
- Texto bíblico COMPLETO nas traduções de Almeida Revista e Atualizada (RA), Almeida Revista e
Corrigida (RC), Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH) e Tradução Brasileira;
- Notas e introduções aos livros da Bíblia de Estudo Almeida e da Bíblia de Estudo NTLH;
- Artigos e quadros da Bíblia da Família;
- Dicionário da Bíblia de Almeida;
- Bíblia de Estudo Pentecostal;
- Dicionário Teológico;
- Dicionário do Movimento Pentecostal;
- Teologia Sistemática;
- Pequena Enciclopédia Bíblica.
Código: 174463 /
Categorias Premiadas: Multimídia e Inovação Literária
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Obras Premiadas 2012

O LÍDER CRISTÃO E O HÁBITO DA LEITURA
Altair Germano
Embora talhada com os rigores da academia. É dirigida a todos os que cultivam o hábito da boa e
proveitosa leitura. Mas como ler com proveito? e como encontrar a boa leitura? essas são algumas
das questões que o pastor Altair Germano aborda nesta obra. Com o objetivo de conscientizar os
líderes acerca da importância da leitura. Afinal, no mundo contemporâneo, a constante atualização
é indispensável para o sucesso em qualquer atividade, inclusive pastoral. O autor trata do conceito de
leitura, apresenta um panorama da história da leitura desde a antiguidade, aborda a importância
da leitura a partir da perspectiva de autores não-cristãos e cristãos, a importância da leitura para a
liderança no contexto bíblico e cristão, e especificamente para os pastores da atualidade, propondo
dicas de como aperfeiçoar essa prática.
Código: 182107 / 14,5 x 22,5CM / 96 páginas
Categoria Premiada: Educação Teológica
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Obras Premiadas 2012
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 principais 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
ilustrado com fotos, muitas inéditas, que contam por si só, um passado de lutas e vitórias de pessoas
que se destacaram na denominação.
Alguns acontecimentos em destaque:
- o batismo com o Espírito Santo de Celina Martins Albuquerque;
- a ordenação dos primeiros pastores;
- os primeiros hinos e hinários pentecostais;
- a primeira Escola Bíblica de Obreiros;
- a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus;
- fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus;
- o início do Círculo de Oração;
- o programa de rádio Voz das Assembleias de Deus;
- a realização do 2º Congresso Mundial das
Assembleias de Deus.
Código: 185764 / 22,5 x 28cm / 540 páginas / Capa Dura /
Categoria Premiada: Biografia / História - Nacional
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Obras Premiadas 2013

JESUS: MORTO OU VIVO?
Josh McDowell e Sean McDowell
O que a morte e a ressurreição de um homem, há dois mil anos, têm a ver comigo hoje no século
XXI? Essa é a pergunta que muitos tem feito nos dias de hoje. Aprenda nessas páginas, com uma
linguagem jovem e direta, que a ressurreição de Jesus Cristo tem tudo a ver com você. Saiba como a
morte e a ressurreição de Cristo influenciam sua vida e pós-vida.
Código: 196027 / 14 x 21cm / 120 páginas /
Categoria Premiada: Juventude
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Obras Premiadas 2013

NOVO MANUAL DOS TEMPOS E COSTUMES 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.
Alguns destaques:
- 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;
- ndices tópicos e bíblicos.
Leia registros detalhados de costumes antigos relativos ao casamento, educação, agricultura,
vestuário, economia, alimentação, habitação, adoração e outros.
Código: 10697 / 17 x 25cm / 352 páginas / Capa Dura /
Categoria Premiada: Referência
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BILLY GRAHAM RESPONDE
Billy Graham
Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história contemporânea, escreveu este manual que
fornecerá base para responder as dúvidas mais comuns de nosso tempo. São mais de 80 tópicos
que fundamentarão as argumentações sobre a nossa fé, auxiliando a separar o que é um ponto de
vista cultural e concentrar-se na verdade bíblica relativa sobre eles.
Esta obra foi organizada, originalmente, para o uso de pessoas que trabalhavam como voluntárias
ao telefone, em centros ministeriais, durante transmissões televisivas das cruzadas de Billy Graham
nos Estados Unidos da América. Ele também tem sido usado por ministros cristãos e leigos, em
uma ampla variedade de situações de testemunho e ministério.
Billy Graham Responde foi adaptado para ministros e leigos de todo o mundo, com o objetivo de
equipá-los a auxiliar pessoas que se convertessem ao Evangelho pela primeira vez, que se reconsagrassem a Cristo ou que expressassem preocupação a respeito de uma necessidade especial.
Se você quer ser usado por Deus, leia este livro. Peça orientação de Deus para aconselhar e concentre
a conversa na Palavra. Confie que a Palavra de Deus e o Espírito Santo, que habita em seu interior,
irão guiá-lo.
Código: 197264 / 14,5 x 22,5cm / 352 páginas /
Categoria Premiada: Aconselhamento
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MENSAGEIRO DA PAZ
Um dos mais importantes e tradicionais veículos de comunicação evangélico, está mais dinâmico,
abrangente e moderno. Notícias, artigos fundamentados na Bíblia e testemunhos dos milagres
operados por Deus estampam as 28 páginas do jornal. Além de noticiar os fatos das Assembleias
de Deus, informa e analisa os acontecimentos no Brasil e no mundo sob a ótica cristã.
Código: 990005 / 28 x 42cm / 28 páginas / Periodicidade: Mensal /
Categoria Premiada: Melhor Jornal
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A TESTEMUNHA
Josh McDowell
Quem não gosta de um bom livro de aventura e mistério? Este livro vai prender a sua atenção do começo
ao fim, pois não fica nada a dever aos melhores livros
do gênero e, o que é melhor, com conteúdo cristão.
Marwan Acade é perseguido pela polícia por
assassinatos que ele não cometeu. A sua localização exata será descoberta em questão de tempo,
o que colocará as pessoas que ele ama em grande
perigo, talvez o pior possa lhes sobrevir. Uma luta
para salvar sua vida hoje e pela eternidade.
Esta ficção vem com muita aventura, mistério e
uma rede de intrigas. Acompanhe Marwan Acade
e embarque nessa história cheia de suspense.
Código: 209400 / 14 x 21cm / 232 páginas /
Categoria Premiada: Ficção

BÍBLIA PENTECOSTAL PARA MENINOS
Esta não é uma coleção de histórias da Bíblia. É a real Palavra de Deus para que as crianças enfrentem
problemas reais desse mundo. Nossas crianças precisam conhecer a promessa do Espírito Santo para elas,
então se tornarão homens e mulheres de Deus através do poder do Santo Espírito. A Bíblia Pentecostal para
Meninos é nosso legado para que as futuras gerações, descubram e preservem o poder de Deus reservado
para a vida da Igreja de Cristo. Explica a Palavra para as crianças, constrói valores familiares e combate
ideais seculares. Ensina a aplicar os valores bíblicos na vida diária.
Características:
- Introdução para cada livro da Bíblia;
- Concordância;
- Glossário;
- Notas de estudo;
- Mapas Gráficos;
- Ilustrações;
- Capa 3D;
- Nova Tradução na Linguagem de Hoje.
Código: 206334 / 11,5 x 16,5cm / Capa Dura /
Categoria Premiada: Bíblia Juvenil
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Casa Publicadora
das Assembleias de Deus
Matriz
Av. Brasil, 34.401 - Bangu / RJ
Cep: 21852-002

0800-021-7373

Ligue grátis para:
(seg. à sex. 8h às 18h)
Tel.: (21)

2406-7373

Livraria Virtual: www.cpad.com.br

LIVRARIAS CPAD
VICENTE DE CARVALHO

BELO HORIZONTE

RECIFE

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

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

Av. Dantas Barreto, 1021
São José - Recife / PE - CEP 50020-000

Gerente: Bill Silva

Gerente: Wisdamy Almeida

Gerente: Edgard Pereira

(21) 2481-2101

(31) 3431-4000

(81) 2128-4750

vicentecarvalho@cpad.com.br

belohorizonte@cpad.com.br

recife@cpad.com.br

NITERÓI

BRASÍLIA

MANAUS

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

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

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

Gerente: Eder Calazans

Gerente: Marco Aurelio da Silva

Gerente: Jucileide G. da Silva

(21) 2620-4318

(61) 2107-4750

(92) 2126-6950

niteroi@cpad.com.br

brasilia@cpad.com.br

manaus@cpad.com.br

NOVA IGUAÇU

SALVADOR

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

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

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

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

Gerente: Patrick Oliveira

Gerente: Mauro Silva

Gerente: Ricardo Silva

(21) 2667-4061

(71) 2104-5300

(27) 3202 2723

novaiguacu@cpad.com.br

salvador@cpad.com.br

vilavelha@cpad.com.br

SHOPPING JARDIM GUADALUPE

SÃO PAULO

CPAD ESTADOS UNIDOS

Avenida Brasil 22.155 - Guadalupe
Rio de Janeiro - RJ

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

3939 NORTH FEDERAL HIGHWAY POMPANO
BEACH, FL 33064 USA

Gerente: André Porto

Gerente: Jefferson Freitas

Gerente: Jonas Mariano

(21) 3369-2487

(11) 2198-2700

954-941-9588 | 954-941-4034

guadalupe@cpad.com.br

saopaulo@cpad.com.br

jonas@cpadusa.com

CENTRO

FLORIANÓPOLIS

CPAD PORTUGAL

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

Rua Sete de Setembro, 142 lj. 1
Ed. Central - Centro / SC - CEP 88010-060

AV. ALMIRANTE GAGO COUTINHO 158-1700-030
LISBOA PORTUGAL

Gerente: Charles Belmonte

Gerente: Geziel Damasceno

(21) 2509-3258

(48) 3225-3923

megastorerio@cpad.com.br

floripa@cpad.com.br

351-21-842-9190
351-21-840-9361
capu@capu.pt

CURITIBA

MARANHÃO

CPAD JAPÃO

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

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

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

Gerente: Madalena Pimentel

Gerente: Williams Ferreira

(41) 2117-7950

(98) 2108-8400

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

curitiba@cpad.com.br

saoluis@cpad.com.br

cpadjp@hotmail.com
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