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“Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído 
adquirir sábios conselhos” Provérbios 1:6

Atender as necessidades dos estudiosos e propagadores 
do Evangelho de Cristo. Este é o principal motivo para o 
qual estamos lançando o Catálogo Teológico 2015.

A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conheci-
mento e edificação, e a Casa Publicadora das Assembleias 
de Deus continua em seu Ministério, elaborando cada vez 
mais produtos que, através de sua qualidade e de seu 
conteúdo, glorificam o nome do Nosso Senhor Jesus Cris-
to e edificam a Sua Igreja.

Nestas páginas encontraremos obras selecionadas para 
compreensão de temas teológicos e seculares, escritas 
por conceituados autores nacionais e internacionais do 
segmento evangélico. Organizado em categorias, o que 
auxiliará na busca por livros de assuntos pertinentes aos 
seus estudos bíblicos, e que certamente atenderá às suas 
necessidades de informação e formação.

Esperamos com este catálogo, contribuir com todos os 
cristãos em seu aprimoramento intelectual e espiritual, 
e também para a expansão do Reino de Deus, no Brasil e 
em todo o mundo.

Ronaldo Rodrigues de Souza
Diretor Executivo da CPAD

PALAVRA DO DIRETOR
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OBRAS DE REFERÊNCIA

AS OBRAS DE ARMÍNIO ( LANÇAMENTO - EM BREVE )
Jacob Armínio

A igreja evangélica brasileira em sua grande maioria, se identifi ca 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 Justifi cação do homem, entre diversos 
outros assuntos.

Esta obra vem preencher esta importante lacuna. Por tudo isso, a CPAD tem a alegria de po-
der oferecer à igreja brasileira a oportunidade de conhecer e se aprofundar no pensamento 
contido nas obras de Armínio.

Código: 240484 / 15,5 x 22,5cm 
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BÍBLIA DE ESTUDO CRONOLÓGICA APLICAÇÃO PESSOAL
( LANÇAMENTO - EM BREVE )
Tyndale

A nova e colorida Bíblia em Ordem Cronológica combina os recursos da Bíblia de Estudo 
Aplicação Pessoal com um formato cronológico e vários novos recursos. A Bíblia é organiza-
da em 10 seções cronológicas que o auxiliarão a ver como as várias partes da Bíblia se 
encaixam. Novas introduções de seção e cronogramas defi nem o cenário para as passagens 
em cada seção. Novas notas e fotografi as 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.

Código: 238223 

OBRAS DE REFERÊNCIA
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BÍBLIA THE WAY - O CAMINHO
( LANÇAMENTO - EM BREVE )
É tempo de olhar a Palavra de Deus com outros olhos! É hora de conectar as escrituras an-
tigas com a realidade! A Bíblia The Way - O Caminho, traz o texto bíblico em uma tradução 
mais acessível* e descomplicada. Cada capítulo contém histórias relevantes de pessoas 
reais que falam sobre fé, conversão, vida com Deus, desafi os da vida cristã e muitos outros 
assuntos. Suas páginas têm diversos QR codes com testemunhos essenciais para quem está 
começando a jornada cristã. É diferente de tudo já publicado no Brasil.

OBRAS DE REFERÊNCIA
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A FACE DO ANTIGO TESTAMENTO 
(LANÇAMENTO - EM BREVE)
David W. Baker & Bill T. Arnold

A Face do Antigo Testamento reúne os principais 
especialistas para fornecer uma visão geral dos 
temas atuais e debates em análise do Antigo 
Testamento. Uma de suas características é que 
ele registra contribuições de estudiosos conser-
vadores cuja importância é reconhecida além do 
próprio campo de estudo deles. Esta é uma obra 
de referência substancial para estudantes e es-
tudiosos 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: 257524 / 14,5 x 22,5cm

A FACE DO NOVO TESTAMENTO  
(LANÇAMENTO - EM BREVE)
Scot McKnight & Grant R. Osborne

Em A Face do Novo Testamento, os editores 
Scot McKnight e Grant R. Osborne reuniram 

especialistas do Novo Testamento que acom-
panham a evolução em seus campos especia-

lizados de investigação para um volume denso 
e completo. Esta obra reúne ensaios pelos 

principais estudiosos do Novo Testamento que 
exemplifi ca de forma acessível todas as princi-

pais áreas de estudos do Novo Testamento. 

Código: 257504 / 14,5 x 22,5cm

OBRAS DE REFERÊNCIA
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OBRAS DE REFERÊNCIA

LÉXICO GREGO 
DO NOVO TESTAMENTO
Edward Robinson

Este é o objetivo desta 
obra: revelar não apenas 
o signifi cado literal das 
palavras gregas do NT, mas 
o signifi cado dado a elas 
pelas mentes judaicas que 
a escreveram.

Código: 203761 / 16 x 23cm / 1.036 
páginas / capa dura

APRENDA O GREGO 
DO NOVO TESTAMENTO
John H. Dobson

O livro é acompanhado 
de um CD contendo o 
áudio com os exercícios de 
pronúncia e entonação. Um 
curso para que você aprenda 
mesmo sem sair de casa!

Código: 4753 / 14 x 21cm / 448 
páginas

GRAMÁTICA HEBRAICA
Gordon Chown

Este livro foi escrito para 
aqueles que desejam ler 
e entender o Hebraico, a 
língua no qual o Antigo 
Testamento foi escrito.

Código: 10527 / 14 x 21cm / 256 
páginas

GUIA DO LEITOR 
DA BÍBLIA
Lawrence O. Richards

Um livro que auxiliará 
tanto iniciantes como vete-
ranos e estudiosos da Bíblia 
a encontrar os tesouros 
mais ricos das Escrituras 
Sagradas. 

Código: 112299 / 16 x 23cm / 936 
páginas / capa dura

COMENTÁRIO 
DEVOCIONAL DA BÍBLIA
Lawrence O. Richards

Nele você encontrará 
índices de assuntos, esboço 
do conteúdo de cada livro 
da Bíblia, guia para leitura, 
panorama geral do capítulo, 
compreensão do texto, de-
vocional, aplicação pessoal, 
citações importantes e 
índice remissivo. 

Código: 195274 / 16 x 23cm / 1.024 
páginas / capa dura

COMENTÁRIO HISTÓRICO-
CULTURAL DO NT
Lawrence O. Richards

Em 77 capítulos, o Dr. 
Richards aborda todo o 
Novo Testamento ajudando 
o leitor do século XXI a en-
xergar as Escrituras através 
dos olhos do século I. 

Código: 140413 / 16,5 x 23,5cm / 
547 páginas / capa dura
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OBRAS DE REFERÊNCIA

DICIONÁRIO BÍBLICO WYCLIFFE
Charles F. Pfeiffer, Howard F. Vos, e John Rea

O Dicionário Bíblico Wycliffe proporciona uma 
vasta rede de informações sobre nomes e lugares 
mencionados na Bíblia bem como aspectos dou-
trinários, históricos, e pontos importantes do ce-
nário 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 princi-
pais e os colaboradores são apontados ao final de 
cada artigos.

• Muitos tópicos incluem bibliografia para pesqui-
sa adicional.

• Mais de 900 fotos, mapas, gráficos e esboços 
ilustram o texto.

Código: 131675 / 15 x 23cm / 2.050 páginas / capa dura

DICIONÁRIO VINE
W. E. Vine

Um estudo profundo dos principais termos 
bíblicos de cunho teológico. Ao longo do livro, 

mais de 6.000 palavras, as mais importantes 
da Bíblia, são ilustradas por passagens da 

Escritura, comentários, referências cruzadas, 
significados antigos e modernos, etimologias 

precisas, notas históricas e informação téc-
nica claramente definida. A publicação deste 

volume proporciona maior facilidade ao 
estudo dos significados de palavras do Novo 
e Antigo Testamento àqueles que procuram 
se aprofundar no conhecimento da Palavra 

de Deus independente de um conhecimento 
prévio nas línguas hebraica e grega.

Código: 10659 / 15,5 x 22,5cm / 1.120 páginas / capa dura



8

Im
ag

en
s 

m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as

OBRAS DE REFERÊNCIA

DICIONÁRIO TEOLÓGICO 
Claudionor de Andrade

Dicionário Teológico, 
agora na Versão Revista e 
Ampliada, além das defi -
nições conceituais, ajudará 
você a conhecer a raiz das 
palavras, aprofundando 
seu estudo na Escritura 
Sagrada.

Código: 1728 / 14 x 21cm / 416 
páginas

PEQUENO 
DICIONÁRIO BÍBLICO
S. E. Mcnair

Este dicionário cumpre com 
maestria a função de reunir 
os vocábulos de uma língua 
e dispô-los em ordem alfa-
bética com seus respectivos 
signifi cados.

Código: 170221 / 11,5 x 16,5cm / 

240 páginas

DICIONÁRIO DE 
PROFECIA BÍBLICA 
Claudionor de Andrade

Aqui você encontrará os vo-
cábulos e expressões mais 
signifi cativos do estudo 
escatológico.

Código: 2051 / 14 x 21cm / 272 
páginas

PEQUENA 
ENCICLOPÉDIA BÍBLICA
Orlando Boyer

Considerada como uma das 
mais populares obras de 
referência, indicada para 
pesquisadores, estudantes, 
pregadores e ministros da 
palavra.

Código: 167587/ 15,5 x 23cm / 576 
páginas

ENCICLOPÉDIA POPULAR 
DE PROFECIA BÍBLICA
Tim Lahaye e Ed Hindson

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

Código: 152295 / 15 x 22,5cm / 496 
páginas / capa dura

MANUAL BÍBLICO 
DO ESTUDANTE 
Walter A. Elwell

Com este manual, em tama-
nho de bolso, o leitor pode 
identifi car palavras pouco 
conhecidas, costumes 
antigos e ideias complexas 
da Bíblia. 

Código: 601 / 13 x 17cm / 352 
páginas
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OBRAS DE REFERÊNCIA

MANUAL DA BÍBLIA 
DE APLICAÇÃO PESSOAL 
CPAD

O Manual da Bíblia de Aplicação Pessoal 
é o seu guia bíblico organizado em 645 
tópicos que orientam a maneira como você 
vive a cada dia.

Código: 217386 / 16 x 23cm / 866 páginas / capa dura   

DICIONÁRIO DO MOVIMENTO 
PENTECOSTAL
Isael Araújo

Possui 1.000 verbetes que trazem uma lista 
de notas e fontes bibliográfi cas, além de 
mais de 500 fotos, cronologia do pentecos-
talismo e síntese histórica das principais 
denominações.

Código: 131693 / 15,5 x 22,7cm / 944 páginas 

VIAJE ATRAVÉS DA BÍBLIA 
V. Gilbert Beers

De modo fácil e organizado 
por tópicos, este recurso 
mostra o contexto cultural 
de cada história da Bíblia 
de Gênesis a Apocalipse.

Código: 202721 / 17 x 24,5cm / 416 
páginas / capa dura

DICIONÁRIO DE 
REFERÊNCIAS BÍBLICAS 
H. L. Willmington

Trata-se de um livro de 
referências organizado de 
forma a agrupar listas de 
palavras, com mais de 6.000 
assuntos, o que permite ao 
leitor descobrir muito mais 
além do que ele espera.

Código: 10699 / 14 x 21cm / 400 
páginas

MANUAL BÍBLICO 
ENTENDENDO A BÍBLIA 
CPAD

Este é um manual que irá 
auxiliar a sua leitura bíblica 
e também o ajudará a 
compreender alguns fatos 
e curiosidades que antes 
eram considerados como 
uma incógnita.

Código: 173368 / 12,5 x 18cm / 568 
páginas
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BÍBLIAS DE ESTUDO

BÍBLIA DE ESTUDO PALAVRAS-CHAVE  
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 gramati-
cais 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.

 17 x 23,5cm / luxo / clássica 

Código: 180324 / preta  | Código: 174057 / marrom  

A BÍBLIA DO PESCADOR
CPAD

A Bíblia do Pescador oferece respostas úteis para pastores, líderes, cristãos em geral e todo 
aquele que milita no ministério do evangelismo pessoal. Através de mais de 500 notas de 
versículos, aborda de forma acessível, conceitos fundamentais que tornam simples e claro a 
evangelização, o discipulado e o aconselhamento de pessoas em nosso dia a dia. 

Código: 231886 / vinho - marrom / 14 x 20cm

Código: 241984 / preta / 13,5 x 20,5cm

Código: 241983 - vinho / 13,5 x 20,5cm
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TEOLOGIA SISTEMÁTICA – 
2 VOLUMES
Norman Geisler

Através de uma abordagem fi losófi ca, você 
obterá o conhecimento necessário sobre as 
principais doutrinas do Cristianismo.

Vol I - Introdução; Bíblia; Deus; Criação

Vol II - Pecado; Salvação; Igreja; Últimas Coisas

Código: 169097 / 16 x 23cm / 2.248 páginas  / capa dura

TEOLOGIA SISTEMÁTICA
Stanley M. Horton

Santíssima Trindade, a Criação do Universo 
e da Humanidade, o Batismo no Espírito 
Santo, os Dons Espirituais, a Cura Divina e a 
Missão da Igreja. Estes e outros temas são 
explicados, sob uma ótica pentecostal.

Código: 5092 / 15 x 22cm / 808 páginas

TEOLOGIA SISTEMÁTICA

TEOLOGIA SISTEMÁTICA
Eurico Bergstén

Expondo sua concepção e dados sobre 
Deus, em uma ordem sistemática e progres-
siva, o autor nos ensina sobre as doutrinas 
básicas da Bíblia.

Código: 5659 / 14 x 21cm / 368 Páginas 

TEOLOGIA SISTEMÁTICA PENTECOSTAL 
Diversos autores

Escrita pelos principais expoentes da 
doutrina pentecostal brasileira, esta obra é 
uma ótima fonte de aprendizado e conhe-
cimento.

Código: 140633 / 15,5 x 22,7cm / 572 páginas / capa dura
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TEOLOGIA BÍBLICA

TEOLOGIA DO ANTIGO TESTAMENTO
Roy B. Zuck

Cada um dos escritores analisa a revelação 
divina conforme ela aparece cronologica-
mente no cânon, fazendo com que o leitor 
constate a revelação da Verdade de Deus 
pontualmente ao longo dos séculos.

Código: 167536 / 15 x 22,5cm / 480 páginas / capa dura

TEOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO
Roy B. Zuck

É um livro fácil de ler e pode ser usado na 
íntegra pela Igreja. Professores e pregado-
res conseguirão alcançar a compreensão do 
conteúdo de passagens problemáticas do 
Novo Testamento.

Código: 167537 / 15 x 22,5cm / 528 páginas / capa dura 

TEOLOGIA BÍBLICA DE ORAÇÃO
Robert L. Brandt e Zenas J. Bicket

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

Código: 191 / 14 x 21cm / 400 páginas

TEOLOGIA DE JOHN WESLEY
Kenneth J. Collins

Mergulhem nesta profunda e consistente 
articulação sobre o amor santo e a forma 
da graça, presentes na teologia de John 
Wesley.

Código: 171399 / 14,5 x 22,5cm / 448 páginas 
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TEOLOGIA BÍBLICA

COMENTÁRIO LUCAS 
A.T. Robertson

Segundo volume de uma 
ferramenta clássica e 
padrão de consulta para 
pastores, professores e 
estudantes do Novo Testa-
mento. 

Código: 215856 / 15 x 23cm / 402 

páginas 

COMENTÁRIO MATEUS 
& MARCOS
A.T. Robertson

Publicada há mais de 70 
anos, esta obra alcançou 
verdadeiro status de “clás-
sico” e ferramenta-padrão 
de consulta para pastores, 
professores e estudantes do 
Novo Testamento. 

Código: 173373 / 15 x 23cm / 548 
páginas / capa dura

COMENTÁRIO DO NOVO 
TESTAMENTO APLICAÇÃO 
PESSOAL - 2 VOLUMES
Diversos Autores 

Como aplicar a Bíblia na 
minha vida? Você já fez esta 
pergunta após estudar a 
Bíblia? Este livro responde-
rá as suas dúvidas de uma 
só vez. 

Código: 169089 / 15 x 23cm / 944 
páginas / capa dura

COMENTÁRIO BÍBLICO BEACON – 
ANTIGO E NOVO TESTAMENTO
Ross Price,  C. Paul Gray, J. Kenneth Grider e Roy Swin

Um dos mais conceituados comentários 
bíblicos dos EUA. Um clássico! Um comentário 
de profundidade Teológica, comentado por 40 
especialistas em Bíblia. Para cada volume há 
diferentes comentaristas. Uma indispensável 
ferramenta para quem quer se aprofundar nos 
mistérios da Bíblia. 

AT – Código: 218642 / 15,5 x 23cm / 2546 páginas

NT – Código: 224370 / 15,5 x 23cm / 2640 páginas
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COMENTÁRIOS BÍBLICOS

COMENTÁRIO BÍBLICO - MATTHEW HENRY
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. 

Código: 174109 / 15,5 x 22,5cm / capa dura 

Antigo Testamento – 4 volumes | Novo Testamento – 2 volumes

COMPREENDENDO TODAS 
AS PARÁBOLAS DE JESUS
Klyne R. Snodrass

Nesta obra o autor discute 
acerca das parábolas de 
Jesus com sensibilidade 
teológica, com atenção 
cuidadosa para comparar 
tradições judaicas e greco
-romanas, em um diálogo 
com a literatura secundária. 

Código: 173489 / 16 x 23cm / 1.192 
páginas / capa dura 

ESPADA CORTANTE - 
VOLUME 01
Orlando Boyer

Com um novo projeto 
gráfi co, traz as obras: Daniel 
Fala Hoje, A Visão de Pat-
mos, Mateus, o Evangelho 
do Rei e Marcos, o Evange-
lho do Servo.

Código: 2120 / 16 x 24cm / 607 
páginas / capa dura

ESPADA CORTANTE - 
VOLUME 02
Orlando Boyer

Um trabalho de vários 
anos, reunindo informações, 
pensamentos e opiniões de 
alguns estudiosos dos mais 
eminentes servos de Deus.

Código: 2980 / 16 x 24cm / 856 
páginas  / capa dura
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HISTÓRIA / GEOGRAFIA / ARQUEOLOGIA

HISTÓRIA DOS HEBREUS
Flávio Josefo

Em História dos Hebreus o 
autor escreve com detalhes 
os grandes movimentos 
históricos judaicos e 
romanos. 
Código: 5228 / 16,5 x 24,5cm / 1.568 
páginas / capa dura

HISTÓRIA ECLESIÁSTICA
Eusébio de Cesaréia

Um relato do período do 
martírio dos Cristãos e o 
destino dos Apóstolos de 
Cristo.

Código: 105599 / 16,5 x 24,5cm / 
416 páginas

OS PAIS DA IGREJA
Hans von Campenhausen

Em estilo atraente e de 
agradável leitura, o autor 
coloca os patriarcas da 
Igreja no contexto de suas 
próprias épocas.
Código: 119829 / 16,5 x 24,5cm / 
448 páginas

TEMPOS DO ANTIGO 
TESTAMENTO 
R. K. Harrison

Esta obra explora e 
explica os personagens e 
acontecimentos do período 
em que os livros bíblicos 
foram escritos, revelando as 
infl uências sociais, políticas 
e culturais. 

Código: 167534 / 15 x 23cm / 352 
páginas / capa dura

TEMPOS DO NOVO 
TESTAMENTO
Merrill C. Tenney

É fato que a Bíblia tem 
muitas questões não res-
pondidas, linguagens pouco 
conhecidas e tradições 
imprecisas que difi cultam 
o estudo de sua história, 
mas chegou o momento de 
acabar com as dúvidas!

Código: 167535 / 15 x 23cm / 384 
páginas / capa dura

NOVO MANUAL 
DOS USOS E COSTUMES 
DOS TEMPOS BÍBLICOS
Ralph Gower

A nova edição do livro Usos 
e Costumes dos Tempos 
Bíblicos está repleta de fotos, 
mapas e gráfi cos, esclarecen-
do melhor a palavra de Deus 
para você.

Código: 10697 / 17 x 25cm / 352 
páginas / capa dura
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HISTÓRIA / GEOGRAFIA / ARQUEOLOGIA

PEQUENO ATLAS BÍBLICO 
CPAD

Um Atlas Bíblico com 
texto de fácil compreensão, 
completamente novo para 
estudantes ou leitores da 
Bíblia em geral. 
Código: 111599 / 18,5 x 25,5cm / 96 
páginas / capa dura

O LIVRO DOS MÁRTIRES
John Fox

O leitor conhecerá a 
história dos sofrimentos e 
mortes sofridas por homens 
e mulheres cheios de fé e 
coragem, desde os cristãos 
primitivos até os mártires 
protestantes.

Código: 109179 / 16,5 x 24,5cm / 
464 páginas

OS MÁRTIRES DO COLISEU
A. J. O’reilly

Um livro clássico, escrito 
no fi nal do século XIX. 
Contém registros históricos 
da Roma Antiga, além de 
relatos emocionantes.
Código: 112301 / 16,5 x 24,5cm / 
272 páginas 

HERÓIS DA FÉ
Orlando Boyer

As verdadeiras histórias de 
alguns dos maiores vultos 
da Igreja de Cristo. Heróis 
como: Lutero, Finney, Wesley 
e Moody, dentre outros que 
resolveram viver uma vida 
de plenitude do evangelho.

Código: 651 / 14 x 21cm / 272 
páginas

HISTÓRIA DE ISRAEL 
NO ANTIGO TESTAMENTO
Eugene H. Merrill

O autor reconstitui a 
história de Israel utilizan-
do-se de textos bíblicos, 
documentos extrabíblicos e 
arqueológicos. 

Código: 2602 / 15 x 23cm / 592 
páginas

ARQUEOLOGIA BÍBLICA 
Randall Price

Este livro, além de ser um 
belíssimo estudo arque-
ológico, mostra também, 
a grandeza do passado e 
ajuda-nos a compreender 
melhor a veracidade da 
Palavra de Deus.

Código: 5884 / 15 x 22cm / 384 
páginas
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EVANGELHOS QUE PAULO JAMAIS PREGARIA
Ciro Sanches Zibordi

O autor refuta os “novos evangelhos” e faz um alerta sobre os ventos 
de doutrina, sendo que no livro, o próprio apóstolo Paulo faz estas 
observações como personagem alvo da história!

Código: 131697 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

ERROS QUE OS PREGADORES DEVEM EVITAR 
Ciro Sanches Zibordi

Este livro analisa através da homilética e da hermenêutica, os 
chavões, os “versículos novos” e outros trejeitos que não devem 

ser praticados por qualquer pregador que busque Jesus como seu 
principal modelo.

Código: 119826 / 14 x 21cm / 160 páginas 

MAIS ERROS QUE OS PREGADORES DEVEM EVITAR
Ciro Sanches Zibordi

Com uma abordagem contundente, divertida e bíblica, o autor critica 
e analisa chavões e heresias contidas em “pregações” e “hinos”, além 
de discorrer sobre os modismos de nosso tempo.

Código: 158422 / 14 x 21cm / 224 páginas

ERROS ESCATOLÓGICOS QUE OS PREGADORES DEVEM EVITAR
Ciro Sanches Zibordi

Neste novo livro do pastor Ciro Zibordi você encontrará explicações 
tanto para as profecias do Apocalipse, quanto para as mais variadas 

teorias da conspiração que têm assustado a muitos.

Código: 198308 / 14 x 21cm / 216 páginas

ERROS QUE OS ADORADORES DEVEM EVITAR 
Ciro Sanches Zibordi

Esta obra apresenta uma mensagem de refl exão a todos os que 
prezam a verdadeira adoração, em espírito e em verdade, e não se 
conformam com as más inovações do mundo gospel, resultantes da 
secularização do culto a Deus.

Código: 170611 / 14 x 21cm / 192 páginas 

HOMILÉTICA / HERMENÊUTICA / SERMÕES
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HOMILÉTICA / HERMENÊUTICA / SERMÕES

PREGOS BEM FIXADOS
Byron Yawn

É uma chance de auxiliar 
o pregador a encontrar o 
seu estilo e ser destemido 
na hora de se deparar com 
olhares críticos. 

Código: 240466 / 14 x 21cm / 144 
páginas

PREGAÇÃO QUE FALA 
ÀS MULHERES
Alice P. Mathews

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

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

O PREGADOR EFICAZ 
Elienai Cabral

Este livro aborda temas que 
mostram o que impede-nos 
de apresentar com efi cácia 
a Palavra de Deus.

Código: 56 / 11 x 18cm / 152 
páginas

PECADORES NAS MÃOS 
DE UM DEUS IRADO 
Jonathan Edwards

Conheça o sermão que de-
sencadeou um dos maiores 
avivamentos dos tempos 
modernos. 

Código: 109521 / 14 x 21cm / 224 
páginas

ESBOÇO DE SERMÕES 
E ESTUDOS BÍBLICOS
Raimundo de Oliveira

Um livro prático que traz 
soluções para a elaboração 
de pregações que podem 
ser usadas em diversas 
ocasiões.

Código: 7337 / 14 x 21cm / 384 
páginas

GRANDES SERMÕES 
DO MUNDO
Clarence E. Macartney

Veja como pregadores ma-
gistrais argumentavam com 
pecadores, incentivavam os 
justos e elevavam louvores 
sublimes ao Senhor. 

Código: 10694 / 14,5 x 22,5cm / 416 
páginas
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HOMILÉTICA / HERMENÊUTICA / SERMÕES

GUIA CRISTÃO 
DE LEITURA DA BÍBLIA 
CPAD

Esta obra o ajudará a 
descobrir, compreender e 
aplicar os grandes tesouros 
e ensinamentos bíblicos.

Código: 206004 / 15 x 23cm / 848 
páginas / capa dura

GUIA BÁSICO PARA INTER-
PRETAÇÃO DA BÍBLIA
Robert H. Stein

Entre outros temas, este 
livro trata de questões 
como inspiração, inerrância, 
revelação contínua e orien-
tação do Espírito Santo de 
forma esclarecedora. 

Código: 10498 / 14 x 21cm / 224 
páginas

HERMENÊUTICA FÁCIL 
E DESCOMPLICADA
Esdras Costa Bentho

Esse livro, mais prático do 
que teórico, visa criar no 
leitor, interesse e compro-
metimento pela interpreta-
ção das Escrituras.

Código: 10852 / 14 x 21cm / 344 
páginas

A HOMILÉTICA, A ÉTICA 
E OS PREGADORES 
DA PÓS-MODERNIDADE
Carlos Alberto Mello

A igreja vive uma crise 
de identidade diante da 
exigência de adaptar-se aos 
novos tempos e, simul-
taneamente, ser fi el aos 
princípios consagrados na 
Palavra de Deus.

Código: 169091 / 14 x 21cm / 80 
páginas

SERMÕES SELECIONADOS 
DE A A Z
Evandro de Souza Lopes

Essa obra originou-se da 
experiência acumulada de 
um ministério frutífero de 
décadas a serviço do Reino 
de Deus. 

Código: 152285 / 14,5 x 22,5cm / 
312 páginas

ESBOÇOS DE SAMUEL 
NYSTROM
Samuel Nyström

Você conhecerá, na íntegra, 
as mensagens cheias de 
sabedoria deste homem, 
que, inspirado por Deus, 
propagou o nome do Se-
nhor, sendo instrumento de 
milagres e maravilhas.

Código: 130022 / 14 x 21cm / 85 
páginas
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SEITAS E HERESIAS 
Raimundo de Oliveira

Neste livro, o leitor poderá 
conhecer os dogmas e 
crenças de vários grupos 
religiosos e fi losófi cos, e 
confrontá-las com a Palavra 
de Deus.

Código: 979 / 14 x 21cm / 256 
páginas

GUIA DE SEITAS 
E RELIGIÕES 
Bruce Bickel e Stan Jantz

O livro trata dos mais 
importantes cultos, religiões 
e crenças espirituais do 
mundo.

Código: 112003 / 14 x 21cm / 336 
páginas

A VERDADE POR TRÁS DOS 
ESPÍRITOS, MÉDIUNS E FE-
NÔMENOS PARANORMAIS
Ron Rhodes

Uma análise do que há de 
verdade sobre paranormais, 
médiuns e fantasmas e for-
necer base para estabelecer 
um pensamento bíblico a 
respeito desses assuntos.

Código: 152277 / 14 x 21cm / 160 
páginas

SEITAS / HERESIAS / APOLOGÉTICA

CRISTIANISMO EM CRISE
Hank Hanegraaff

Esta obra de valor não se 
limita a expor os erros, 
mas aponta soluções para 
se restaurar o verdadeiro 
cristianismo.

Código: 5230 / 14 x 21cm / 496 
páginas

RESPOSTAS ÀS PERGUN-
TAS QUE OS CATÓLICOS 
COSTUMAM FAZER 
Tony Coffey

Uma obra esclarecedora, es-
crita por quem foi criado na 
Igreja Católica, auxiliará o 
leitor em temas confl itantes.
Código: 157134 / 14 x 21cm / 236 
páginas 

ARGUMENTANDO COM OS 
MÓRMONS
Ron Rhodes e Marian Bodine

Você encontrará neste 
livro um guia valioso para 
“argumentar a partir das Es-
crituras” com os mórmons. 
Código: 124515 / 14 x 21cm / 424 
páginas
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ANTES QUE A NOITE VENHA  
David Jeremiah

Ninguém pode negar que o mundo está no caos. A violência 
e o derramamento de sangue enchem as notícias dos jornais. 
Há alguma esperança para a paz em nosso tempo? A narrativa 
dramática do autor responde a estas e a muitas outras perguntas 
desafi adoras, revelando os segredos e explicando o signifi cado 
dos eventos descritos no último livro da Bíblia. 

Código: 108820 / 14 x 21cm / 224 páginas

ESCATOLOGIA, DOUTRINA DAS ÚLTIMAS COISAS
Severino Pedro da Silva

Este livro é um tratado dinâmico, enriquecido e aprofundado 
sobre este assunto. O ponto central de seu conteúdo é o nosso 

Senhor Jesus Cristo e suas manifestações com dissertações sobre 
as profecias futurísticas.

Código: 2159 / 14 x 21cm / 192 páginas

ESTUDOS SOBRE O APOCALIPSE  
Armando Chaves Cohen

Em busca de respostas às questões escritas no livro de Apo-
calipse, neste livro você encontrará uma solene advertência a 
todos os cristãos que se preocupam em preparar-se para o breve 
retorno de Cristo.

Código: 23 / 14 x 21cm / 324 páginas

O ENSINO BÍBLICO DAS ÚLTIMAS COISAS
Stanley Horton

Neste livro surpreendente e esclarecedor, descubra o que está 
reservado para o povo de Deus e encontre respostas para 

suas dúvidas. São informações reveladoras que lhe permitirão 
conhecer os gloriosos eventos que os crentes esperam com tanta 

ansiedade. 

Código: 1214 / 14 x 21cm / 304 páginas

ESCATOLOGIA
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VINCENT - ESTUDO NO 
VOCABULÁRIO GREGO 
DO NOVO TESTAMENTO - 
VOLUME I
 Marvin R. Vincent

A obra reúne um comentá-
rio exegético e um estudo 
léxico-gramatical conduzin-
do o leitor para mais perto 
do ponto de vista de um 
estudioso da língua grega. 

Código: 203661 / 16 x 23cm / 676 
páginas / capa dura

VINCENT VOLUME II 
Marvin R. Vincent

Referência obrigatória para 
todos aqueles que desejam 
conhecer a ideia original 
dos vocábulos neotesta-
mentários no sentido léxico, 
etimológico e histórico e no 
uso dos diferentes escrito-
res do Novo Testamento.

Código: 217387 / 15 x 22,5cm / 536 
páginas  / capa dura

A BÍBLIA O LIVRO DE DEUS
Severino Pedro da Silva

Neste livro, o pastor Severino 
Pedro, nos conta a origem do 
livro sagrado, defende sua 
inspiração, discorre sobre 
suas traduções e sobre suas 
divisões e por fi m, a situa no 
tempo e na história, mostran-
do que a Bíblia é, de fato, o 
livro de Deus. 

Código: 237925 / 14 x 21cm / 208 
páginas

ESTUDOS BÍBLICOS / DOUTRINAS

A BÍBLIA ATRAVÉS 
DOS SÉCULOS 
Antonio Gilberto

Em estilo agradável, este 
compêndio discorre sobre 
muitas particularidades 
que, por certo, a tornarão 
uma obra de consulta 
permanente.

Código: 901 / 14 x 21cm / 200 
páginas

MANUAL DO PENTATEUCO 
Victor P. Hamilton

Uma obra que, por mais 
de vinte anos oferece 
conhecimento acerca do 
Pentateuco.

Código: 128256 / 15 x 23cm / 538 
páginas

EXPLORANDO 
AS ESCRITURAS
John Phillips

Cada livro das Escrituras 
é apresentado com intro-
dução, resumo e sumário, 
incluindo também 35 
mapas e tabelas.

Código: 108920 / 14 x 21cm / 288 
páginas
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O HOMEM: CORPO, 
ALMA E ESPÍRITO 
Severino Pedro da Silva

As dúvidas sobre Antropo-
logia, Evolucionismo e a 
existência das raças branca, 
amarela e negra, são ex-
plicadas neste importante 
livro.

Código: 2296 / 14 x 21cm / 216 
páginas

ESTUDO DEVOCIONAL DO 
TABERNÁCULO 
NO DESERTO
Alvim Sprecher

Deus queria restaurar o 
relacionamento com Israel 
de modo que uma vez mais 
Ele e o homem pudessem 
desfrutar de terna comu-
nhão mútua.

Código: 10640 / 14 x 21cm / 192 
páginas

A IGREJA E AS SETE 
COLUNAS DA SABEDORIA
Severino Pedro da Silva

Esta obra revela o costume 
da Igreja de Cristo na terra, 
sua estrutura como organis-
mo e organização.

Código: 172789 / 14,5 x 22,5cm / 
272 páginas

ESTUDOS BÍBLICOS / DOUTRINAS

OS 10 MANDAMENTOS 
PARA OS DIAS DE HOJE
Philip Graham Ryken

Este livro oferece princípios 
básicos para interpretar e 
aplicar os Dez Mandamen-
tos, explicando e ilustrando 
cada um deles com um 
relato bíblico.

Código: 218323 / 14,5 x 22,5cm / 
208 páginas

QUESTÕES CRUCIAIS DO 
NOVO TESTAMENTO
Craig L. Blomberg

Entenda de forma abran-
gente o Novo Testamento 
e como aplicá-lo em sua 
vida!

Código: 171183 / 14 x 21cm / 176 
páginas

A DOUTRINA 
DO ESPÍRITO SANTO
Stanley M. Horton

Concede uma nova visão 
sobre o que as Escrituras 
ensinam sobre a pessoa 
do Consolador, Ajudador, 
Advogado, Mestre e Guia.

Código: 4583 / 14 x 21cm / 320 
páginas
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DO AMOR DE DEUS
D. A. Carson

Restaure a ideia correta de 
quem é Deus, e compreenda 
melhor o Seu infi nito amor 
por você.

Código: 152280 / 14 x 21cm / 96 
páginas  

DOUTRINAS BÍBLICAS
William W. Menzies e 
Stanley M. Horton

Um belo estudo sobre 
crescimento, maturidade e 
estabilidade espiritual.

Código: 5091 / 14 x 21cm / 312 
páginas

SOMBRAS, TIPOS 
E MISTÉRIOS DA BÍBLIA
Joel Leitão de Melo

Informações que auxilia-
rão no entendimento da 
linguagem bíblica.

Código: 2917 / 14 x 21cm / 176 
páginas

ESTUDOS BÍBLICOS / DOUTRINAS

INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO 
Louis Berkhof

Neste livro, o teólogo Louis Berkhof investi-
ga a história e o propósito dos Evangelhos 
e Epístolas do Novo Testamento. 

Código: 233207/ 14,5 x 22,5cm / 304 páginas

A DOUTRINA DO PECADO  
Severino Pedro da Silva

Esta relevante obra analisa a questão do 
pecado sob os mais diversos ângulos: bíbli-
cos, históricos, fi losófi cos e comportamen-
tais, dando aos seus leitores uma ampla 
visão do que é o pecado e de suas terríveis 
consequências.

Código: 204022 / 14,5 x 22,5cm / 336 páginas 



25

Im
ag

en
s 

m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as

ESTUDOS BÍBLICOS / DOUTRINAS

COLEÇÃO LIÇÕES BÍBLICAS 
CPAD

Gerações de cristãos têm estudado a Palavra de Deus através das Lições Bíblicas nas 
Escolas Dominicais de suas Igrejas. A coleção completa está a sua disposição com um rico e 
profundo conteúdo das Lições Bíblicas. Cada página original foi digitalizada e reproduzida 
de modo que você possa ler a lição exatamente como ela foi escrita, com sua gramática e 
diagramação originais. 
16 x 23cm / capa dura

 VOLUME 01 – (1934-1940) / código: 182102  / 1.192 páginas 

 VOLUMES 02 / 03 – (1941-1950) / Código: 182103 / 2.232 páginas 

 VOLUME 04 / 05 – (1951-1960)  / Código: 182104 / 2.514 páginas

VOLUME 06 / 07 – (1961-1970) / Código: 182105 / 2.036 páginas

VOLUME 08 / 09 – (1971-1980) / Código: 213245 /  2.580 páginas
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MISSÕES E EVANGELISMO

CUMPRINDO A MISSÃO
John Piper e David Mathis

Este não é um livro comum de missões. Da 
astronomia à exegese, da apologética ao he-
misfério sul, do missional na própria pátria 
ao contribuinte da causa. Ele usa de todos 
os meios para acender o ardor pela procla-
mação da Palavra de Deus à nova geração. 
Além disso, seus autores pretendem tam-
bém reacender as brasas dos mais antigos 
para que também apregoem o Evangelho 
de Jesus a todos os povos e nações.

Código: 240467 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

PAKAU
Kelem Gaspar

Mas em meio às lutas existem as recompen-
sas! Leia e veja essa grande mulher cumprin-

do o chamado genuíno de Deus.

Código: 228780 / 14 x 21cm / 96 páginas
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PERMISSÃO PARA EVANGELIZAR
Michael L. Simpson

Uma obra que irá prepará-lo para reco-
nhecer a obra poderosa da graça em sua 
própria vida, e entender as maneiras certas 
e erradas de abordar alguém que busca a 
Deus.

Código: 156814 / 14 x 21cm / 224 páginas

KONKOMBAS 
Ronaldo Lidório

Este livro conta uma história não centrada 
em missionários com relatos puramente 
pessoais, mas sim em Deus levando o Seu 
Evangelho a romper barreiras e enfrentar 
perseguições.

Código: 152302 / 14 x 21cm / 144 páginas

MISSÕES E EVANGELISMO

TEOLOGIA BÍBLICA 
DE MISSÕES 
George W. Peters

Esta obra ressalta a impor-
tância da proclamação, o 
papel da Igreja local como 
responsável pelas missões 
e o senhorio de Cristo. 

Código: 5889 / 15 x 22,5cm / 448 
páginas 

MANUAL DO 
DISCIPULADOR CRISTÃO 
Cyro Mello

Esse manual convida todo 
discípulo do Senhor a rea-
valiar seu posicionamento 
quanto ao discipulado 
bíblico, ou seja, a respon-
sabilidade de ser e fazer 
discípulos. 

Código: 10823 / 14 x 21cm / 144 
páginas

RESTAURANDO 
O ARDOR MISSIONÁRIO 
Ronaldo Lidório

Através de uma análise 
exegética, o livro expõe 
detalhes minuciosos acerca 
da igreja de Laodicéia.

Código: 131699 / 12 x 16,7cm / 96 
páginas
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OS 5 NÍVEIS DA LIDERANÇA
John C. Maxwell

Com habilidade e dedicação, 
você pode chegar ao auge 
de uma liderança efi caz, per-
mitindo que sua infl uência 
vá além, benefi ciando todos 
ao seu redor.

Código: 203660 / 14,5 x 22,5cm / 
304 páginas

AS 15 LEIS 
DO CRESCIMENTO
John C. Maxwell

Este livro se propõe a 
ajudá-lo a entender como se 
dá o crescimento pessoal, e 
a ajudá-lo a se tornar uma 
pessoa mais efi ciente e 
realizada.

Código: 236126 / 14,5 x 22,5cm / 
272 páginas

O CORAÇÃO 
E A MENTE DO LÍDER
John C. Maxwell

Neste livro, o autor especialis-
ta em liderança, compartilha 
meditações que, com certeza, 
desafi am-nos como líderes a 
alcançar nosso total potencial 
como servos de Deus. 

Código: 170618 / 14 x 21cm / 160 
páginas

LIDERANÇA / GESTÃO MINISTERIAL/ 
MANUAIS

ÀS VEZES VOCÊ GANHA, 
ÀS VEZES VOCÊ APRENDE
John C. Maxwell

Aprender não é fácil em 
momentos difíceis. Isto 
exige disciplina para fazer 
a coisa certa quanto tudo 
está errado. Este livro ofe-
rece o mapa para fazermos 
exatamente isto.

Código: 231924 /  14,5 x 22,5cm / 
192 páginas

PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ECLESIÁSTICA 
Eliel Gaby e Wagner Gaby

Na busca por uma admi-
nistração dinâmica e dife-
renciada, alguns gestores 
buscam soluções no mundo 
empresarial para aplicá-las 
na Igreja.

Código: 193797 / 14,5 x 22,5cm / 
88 páginas 

MAIS PALAVRAS, 
MENOS EMOCIONALISMO
Osiel Gomes

Resgate o ensino da Palavra 
de Deus em nossos púlpi-
tos, por meio de mestres 
que tratam com seriedade 
as escrituras sagradas e 
ouçam a voz do Espírito 
Santo.

Código: 217876 / 14 x 21cm / 112 
páginas
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LIDERANÇA / GESTÃO MINISTERIAL/ 
MANUAIS

AS EMOÇÕES 
DE UM LÍDER
Israel Alves Ferreira

Nesta obra o autor aborda 
de forma peculiar, carac-
terísticas da autoliderança 
que um líder deve ter.

Código: 169391 / 14 x 21cm / 224 
páginas

LIDERANÇA ESPIRITUAL
Don Cousins

Nesta obra, Don Cousins 
incentiva a liderança a usar 
os dons dados por Deus 
para guiar a Igreja. 

Código: 216840 / 14,5 x 22,5cm / 
192 páginas 

MINISTÉRIO DIRIGIDO 
POR JESUS
Ajith Fernando

Este livro vai ajudar 
homens e mulheres não 
apenas a seguirem a Cristo, 
mas a serem também um 
espelho de suas ações, 
decisões e atitudes.  

Código: 217303 / 14 x 21cm / 272 
páginas 

PORQUE OS LÍDERES 
FRACASSAM
Wayde Goodall

Nesta obra, o autor registra 
as características comuns, 
os sinais de alerta e, mais 
importante, um plano para 
evitar as armadilhas tão 
mortíferas da alma.

Código: 213816 / 14,5 x 22cm / 192 
páginas

A GRANDEZA 
DO PASTORADO
John Angell James 

Escrito no século 19, este 
clássico da literatura evan-
gélica nos esclarece sobre 
um fenômeno que até hoje 
vem ocorrendo em muitos 
púlpitos. 

Código: 213876 / 14,5 x 22,5cm / 
272 páginas

O TREINAMENTO 
DOS DOZE
A. B. Bruce

Neste livro, o autor oferece 
lições práticas sobre teolo-
gia e liderança, que trarão 
sólido conteúdo para estu-
dos bíblicos e pregações. 

Código: 131694 / 16,5 x 24,5cm / 
592 páginas
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A IGREJA DOS APÓSTOLOS 
Carlos Alberto R. de Araújo

A Igreja dos Apóstolos 
expõe os resultados concer-
nentes ao possível modelo 
e natureza dos ministérios 
de liderança eclesiástica, 
registrados nos textos 
neotestamentários. 

Código: 193174 / 14,5 x 22,5cm / 
352 páginas

TREINADOR DE LÍDERES
Stan Toler e Larry Gilbert

Este livro compartilha in-
formações que o ajudarão a 
estimular sua congregação 
para o ministério ativo.

Código: 229453 / 14,5 x 22,5cm / 

128 páginas 

DESENVOLVA SUAS HABI-
LIDADES DE LIDERANÇA 
Ezequiel Geraldo

Se você é um líder cristão 
que ama o trabalho de 
Deus, então essa obra foi 
especialmente desenvolvi-
da para você. 

Código: 211725 / 14 x 21cm / 112 
páginas 

LIDERANÇA / GESTÃO MINISTERIAL/ 
MANUAIS

A EXCELÊNCIA 
DO MINISTÉRIO
Stan Toler

Com mais de 30 anos no 
ministério pastoral, Stan 
Toler compartilha sua 
experiência com conselhos 
realistas no agir de um 
líder de Igreja.

Código: 188105 / 14,5 x 22,5cm / 
243 páginas

O LÍDER CRISTÃO E O 
HÁBITO DE LEITURA 
Altair Germano

O autor apresenta um 
panorama da história a res-
peito deste assunto desde 
a antiguidade, e aborda a 
sua importância a partir da 
perspectiva de autores não-
cristãos e cristãos.

Código: 182107 / 14,5 x 22,5cm / 
96 páginas

RESPOSTAS ÀS PERGUN-
TAS QUE OS PASTORES 
SEMPRE FAZEM
Warren W.  Wiersbe e 
Howard F.  Sugden

Soluções práticas e expe-
rimentadas, baseadas nas 
Escrituras, para auxiliá-lo 
a resolver as mais diversas 
questões.

Código: 128259 / 14 x 21cm / 192 
páginas



31

Im
ag

en
s 

m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as

O CULTO E SUAS FORMAS 
Nemuel Kessler

Pastor Nemuel Kessler 
ensina, de forma bem didá-
tica, como realizar diversos 
estilos de cultos praticados 
em nossas Igrejas. 

Código: 5466 / 14 x 21cm / 256 
páginas

MINUTOS DE MOTIVAÇÕES 
PARA LÍDERES
Stan Toler

Através deste livro, o autor 
cria uma combinação de 
citações motivacionais, ilus-
trações bíblicas e narrativas 
experientes que o inspira-
rão a descobrir o potencial 
em sua própria vida.

Código: 169092 / 11 x 18cm / 160 
páginas 

PASTORES E LÍDERES 
Gene A. Getz

Esta obra, impregnada 
de estudos bíblicos e de 
experiências reais, analisa 
o trabalho daqueles que 
lideram líderes. 

Código: 108982 / 14 x 21cm / 416 
páginas

LIDERANÇA / GESTÃO MINISTERIAL/ 
MANUAIS

SUA IGREJA ESTÁ 
PREPARADA?
Ravi Zacharias e Norman 
Geisler

Este livro ajudará 
pastores e líderes a 
transmitirem à sua 
igreja uma visão apo-
logética equilibrada 
em todos os níveis.

Código: 131698 / 14 x 21cm 

/ 160 páginas

MANUAL PASTOR 
PENTECOSTAL
Diversos Autores

Respeitados pastores, 
líderes cristãos que 
discutem assuntos 
importantes para 
aqueles que apascen-
tam ou pretendem 
apascentar ovelhas 
do Reino de Deus.

Código: 2600 / 17,5 x 24cm / 
672 páginas / capa dura

MANUAL DO CAN-
DIDATO AO SANTO 
MINISTÉRIO
Temóteo Ramos de 
Oliveira

Esta obra responde 
à luz das Escrituras a 
perguntas sobre pre-
paração do obreiro 
nos âmbitos material 
e espiritual
Código: 140394 / 11 x 16,5cm 
/ 104 páginas / capa dura

MANUAL DO SUPE-
RINTENDENTE DA 
ESCOLA DOMINICAL
Claudionor de Andrade

Um manual que 
vem para auxiliar os 
superintendentes e 
valorizar a importân-
cia e os objetivos da 
Escola Dominical na 
vida da Igreja.

Código: 7068 / 11 x 18cm / 
208 páginas / capa dura
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CÉLULAS-TRONCO
Elinaldo Renovato

Com base nas Escrituras, o pastor Elinaldo 
Renovato esclarece dúvidas e posiciona o 
leitor ante os principais pontos da lei que 
autoriza a pesquisa com células-tronco em-
brionárias, incluída desde março de 2005 
na Lei de Biossegurança.

Código: 127577 / 14 x 21cm / 80 páginas

ÉTICA - AS DECISÕES MORAIS 
À LUZ DA BÍBLIA
Arthur F. Holmes

Os estudantes encontrarão uma base sólida 
para desenvolverem uma perspectiva cristã 
das questões morais e fi losófi cas e os 
eruditos descobrirão pistas valiosas para 
o estudo desses assuntos de um ponto de 
vista bíblico. 

Código: 6852 / 14 x 21cm / 160 páginas

FILOSOFIA/ ÉTICA

AS NOVAS FRONTEIRAS DA ÉTICA CRISTÃ
Claudionor de Andrade

Nesta obra, o autor aborda assuntos que 
exigem da Igreja uma resposta ao mesmo 
tempo bíblica e racional sobre cada um 
destes temas.

Código: 246720 / 14,5 x 22,5cm / 240 páginas

PANORAMA DO PENSAMENTO CRISTÃO
Compilado e editado por Michael D. Palmer

Diversos autores analisam o pensamento 
cristão através dos séculos e a sua contri-
buição para a formação do pensamento 
ocidental. 

Código: 6854 / 17 x 25cm / 520 páginas / capa dura
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