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As imagens aqui contidas são meramente ilustrativas

“ Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça.” 2tm 3.16

Atender as necessidades dos que anseiam aprofundar-se ainda mais nas Sagradas
Escrituras e daqueles que buscam a renovação diária através da Palavra, são os principais
objetivos do catálogo de Bíblias 2016.
Neste tempo em que o homem se distancia cada vez mais de Deus e que caminhamos a
passos céleres para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, é nossa missão proporcionar a
leigos e estudiosos, amplos e sólidos recursos que ampliem e promovam o conhecimento
da Palavra de Deus e seu plano redentor para nossas vidas.
Esperamos que este catálogo supra e auxilie você, e que, ao folheá-lo, encontre materiais
que aprimorem espiritualmente sua vida e de todo aquele que o Senhor colocar em seu
caminho. Assim sejamos um só instrumento nas mãos do Senhor, aprendendo e ensinando
sobre Aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor!

Ronaldo Rodrigues de Souza
Diretor Executivo da CPAD
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ENTO
LANÇAM !
O
EM JULH

Acesse e conheça
a Bíblia The Way

BÍBLIA THE WAY - O CAMINHO
É tempo de olhar a Palavra de Deus com outros olhos! É hora de conectar as escrituras antigas
com a realidade! A Bíblia 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, desafios 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.
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NTO
LANÇAME !
TO
EM AGOS

BÍBLIA DE ESTUDO CRONOLÓGICA APLICAÇÃO PESSOAL
CPAD
A nova e colorida Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal combina os
recursos da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, com um formato cronológico e
vários novos recursos. A Bíblia 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.
Novas notas e fotografias arqueológicas ajudam a trazer a História de Deus para
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.: 238223
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15 x 23,5cm
Cód.: 255722 / Luxo / Preta
Cód.: 271086 / Preta / Capa Dura

DESCOBER

Inscrição n
A inscrição

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 com 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.
Catálogo de Bíblias 2016
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DEUS

HOMEM

CRISTO

Há muitos deuses, e a Trindade
é constituída de três seres separados, dois deles com corpos
físicos, e um com um corpo
espiritual. O Pai é um homem
exaltado, ao qual foi concedido
o governo do nosso mundo. Ele
mesmo tem um pai e uma mãe,
e também uma esposa. Ele é o
criador de todos os espíritos dos
que vierem a nascer na terra.

A Queda de Adão
e Eva não foi, na
realidade, um pecado
sério, uma vez que
ele foi necessário
para abrir caminho
para a perfeição. Os
humanos cometem
pecados, mas podem
superar esta tendência e viver vidas que
alegrem ao Pai.

Jesus é o Primogênito
dos filhos do espírito
do Pai, antes de nascer
neste mundo. Ele foi
concebido por meio
da união física entre o
Pai e a virgem Maria.
Ele foi um homem que
viveu uma vida perfeita,
casou-se e teve filhos, e
foi exaltado à divindade
na sua ressurreição.

A Tradução do Novo Mundo
da Bíblia, uma tradução
produzida pela organização
das Testemunhas de Jeová,
deliberadamente reforça
certas crenças doutrinárias da
organização. A organização
também ensina que, sem
a sua ajuda, não é possível
compreender a Bíblia.

Deus é unitário, e não trinitário, Os humanos são
e é o criador da terra. A doutrina criados à imagem de
da Trindade, na visão deste gru- Deus, e são uma compo, é uma doutrina satânica.
binação de um corpo
e da “força vital” que
é dada por Jeová. Os
humanos não “têm”
almas, como algo
distinto do corpo, e
na morte simplesmente vão dormir, até a
ressurreição.

A Bíblia é oficial, mas somente Deus é uma Mente infinita. Deus
interpretada por Mary Baker
é o Pai-Mãe. A Trindade é apeEddy, especialmente com uso nas uma trindade de atributos, e
de seu livro, Ciência e Saúde
não de pessoas.
com Chave das Escrituras.

Os humanos, como
Deus, são também
mente. A matéria, o
pecado, a doença e a
morte não são reais.

SALVAÇÃO

ESPERANÇA FUTURA

A morte de Cristo cancelou a punição da
morte, mas na realidade não comprou a
salvação. Embora a graça desempenhe
um papel na salvação, ela somente entra
em cena depois que fizermos tudo o que
pudermos para merecer a vida eterna.

A vida futura é constituída de três domínios,
além do inferno, embora não esteja claro que
muitos, além do demônio e seus anjos, passarão
a eternidade no inferno. Alguns afirmam que
o inferno também inclui qualquer pessoa que
tenha rejeitado especificamente os ensinamentos
do movimento, bem como apóstatas dele. Os
outros domínios incluem o reino telestial, o terrestre, e o celestial. Somente o reino celestial é,
realmente “céu”, aberto apenas aos mórmons.

Antes de se tornar
A morte de Jesus não pagou pelo pecado
um homem, Jesus era
dos humanos, mas somente preparou o
Miguel, o arcanjo, a
caminho para a salvação. A salvação é meprimeira criação de
recida quando se segue os ensinamentos
Jeová. Cristo é “um
da organização das Testemunhas de Jeová.
deus”, mas não Deus, e
em sua vida terrena, foi
meramente um homem
perfeito. Ele se fez imortal na sua ressurreição.

Três destinos possíveis esperam os seres humanos. Os que continuarem impenitentes no final
serão destruídos no lago de fogo – o inferno
é, portanto, uma punição rápida e temporária,
depois da qual os ímpios deixam de existir.
Os redimidos são divididos em dois grupos. O
“pequeno rebanho” (144.000) viverão no céu,
compartilhando da natureza divina de Cristo
e, na verdade, tornando-se falsos deuses. As
“outras ovelhas” vivem para sempre em uma
terra redimida (Paraíso).

“Cristo” é o elemento
divino ou espiritual
de Deus. O homem
Jesus foi possuído pelo
espírito de Cristo. Ele
veio para nos mostrar o
caminho para obter o
espírito de Cristo para
nós mesmos.

A salvação é obtida por meio do esclarecimento com respeito à verdadeira natureza
dos humanos. Todos são salvos, no final,
mas é bom obter esse esclarecimento
durante a peregrinação pela terra.

Na realidade, não existe nem céu nem inferno,
mas os humanos progredirão, depois desta
peregrinação pela terra, para uma forma mais
elevada de consciência espiritual. Somente a
mente e o espírito são bons, e, na verdade, ficará
claro que são tudo o que realmente existe.

A autoridade espiritual é
encontrada nos textos de L.
Ron Hubbard, especialmente
Dianética. Hubbard afirmou
que as fontes deste livro incluíram várias tradições orientais,
bem como o xamanismo dos
indígenas norte-americanos.

A Cientologia afirma não ter
nenhum dogma, e afirma que
Deus é o que Deus é para cada
pessoa. As discussões do próprio
Hubbard sobre Deus são, basicamente, uma combinação de
monoteísmo judeu-cristão com
politeísmo hindu e panteísmo.

Jesus tem um papel de
pouca importância na
Cientologia.

Os humanos estão presos em uma rede de Quando a pessoa desenvolve “clareza” e então
reencarnações, que somente poderá termi- passa por níveis progressivos de desenvolvimennar pelo processo de uma “auditoria”, um to, pode alcançar o verdadeiro conhecimento de
tipo de terapia espiritual. Esta terapia perseu espírito Thetan, unir-se à coletividade Thetan
mite que os humanos eliminem o acúmulo intergaláctica, e cessar o ciclo da reencarnação.
de “engrams”, que adquirem durante cada
existência individual e até mesmo agregando as existências anteriores. Esses “engrams” muitas vezes desenvolvem-se como
resultado de maus tratos nas mãos de pai
e mãe, e outras pessoas, e somente podem
ser eliminados por meio da auditoria.

Não há uma escritura comum
nesta tradição, somente
convicções intuitivas, que
caracterizam os seus vários
grupos e formas.

A divindade é uma polaridade,
com um deus do sexo masculino, com chifres, e uma
deusa Mãe. Os seguidores deste
movimento afirmam que isto
traz equilíbrio, embora, na verdade, muitas adeptas rejeitam
a divindade do sexo masculino,
considerando-a inferior.

Jesus tem um papel de
pouca importância na
maior parte das tradições dos Wicca, embora
alguns o considerem
um incentivador do
grupo, ao passo que
outros o consideram um
inimigo.

Não existe um pecado real em Wicca,
portanto nem redenção real. “Faça o
que quiser, se não ferir ninguém” é um
tema principal. A alegria é encontrada
quando se encontra deus nos fenômenos
desta vida, como o alimento e o sexo. As
formas predominantemente femininas com
frequência consideram o sexo masculino
como o problema do mundo.

NATURALISMO VS. TEÍSMO: QUAL CONTEXTO EXPLICA
MELHOR OS FENÔMENOS QUE OBSERVAMOS?
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DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS IMPORTANTES
E SELECIONADAS DO NOVO TESTAMENTO

RTA

DATA E LOCAL

IMPORTÂNCIA

na Pedra de Pilatos
o de Delfos, ou Gálio

1961, Cesareia Marítima
1905

Confirmou a existência e o cargo de Pilatos
Fixou a data em que Gálio foi procônsul, 51-52 d.C., fornecendo uma maneira de datar Atos
18.12-17, e, como resultado, grande parte do resto do ministério de Paulo
Confirmou a existência de Caifás
Confirma a existência de Sérgio Paulo, procônsul de Chipre, que encontrou Paulo e Barnabé
em Atos 13.7

de Caifás
de Sérgio Paulo

1990, perto de Jerusalém
1877, Pafos, Chipre

e Siloé
de Yohanan

2004, Jerusalém
1968, Jerusalém

Local do milagre de Jesus, registrado em João 9.1-11
Únicos restos conhecidos de uma vítima de crucificação; corrobora a descrição da
crucificação apresentada na Bíblia

apyrus P52

1920

O mais antigo manuscrito do Novo Testamento, universalmente aceito, um pequeno
fragmento do Evangelho de João, datado pelos papirólogos em 125 d.C.

apyrus II
Madalena

1952, Pabau, Egito
1901, Lúxor, Egito

Contém grande parte do Evangelho de João e data de 150-200 d.C.
Contém fragmentos do Evangelho de Mateus e foi datado como anterior a 70 d.C., embora
haja discussão a respeito da data

eatty Papyri

obtido em 1931-35 Cairo,
Egito

Três papiros que datam de 200 d.C., e contém grande parte do Novo Testamento

ticanus

No mais antigo inventário
da Biblioteca do Vaticano

Data de 325-50 d.C., e contém uma Bíblia quase completa

naiticus
)

1859, Monte Sinai, Egito

Codex que contém o Novo Testamento quase completo, e mais de metade do Antigo Testamento
(os livros do princípio da Bíblia parecem ter sido perdidos devido a danos), datado de 350 d.C.

1955, Qumran, Israel

Possível fragmento do Evangelho de Marcos, cuja data não deve ser posterior a 68 d.C., e
que seria o mais antigo fragmento existente do Novo Testamento, se confirmado

1986, perto de Tiberíades,
Israel

O barco, 30’ x 8’ tinha a capacidade de 15 passageiros e seria como os barcos que os
discípulos de Jesus usaram na travessia do Mar da Galileia. A datação por Carbono 14 data o
barco entre 120 a.C. e 40 d.C.

Galileia

AUTORIDADE
A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias (Mórmons) tem quatro principais
obras as “Obras Padrão”, que
são oficiais: a Bíblia (preferivelmente a versão KJV), O
Livro de Mórmom, Doutrinas
e Convênios, e Pérola de
Grande Valor. Joseph Smith é
considerado como o profeta
dos últimos dias, que restabeleceu a igreja verdadeira com
os seus ensinamentos.
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g, “The Historical Reliability of the New Testament”, em William Lane Craig, Reasonable Faith (Wheatom Crossway, 1994).
r, Christian Apologetics (Grand Rapids: Baker, 1976).
s, The Historical Jesus (Joplin, MO: College Press, 1996),
er Jr., “Top 15 Finds from Biblical Archaelogy”, Contact, inverno 2006-2006.
, Evidence that Demands a Verdict (San Bernadino: Here’s Life, 1972, 1979).
ger, The New Testament, its Background, Growth, and Content (Nashville: Abingdon, 1965, 1983).
ecrets of the Dead Sea Scroll (Eugene, OR: Harvest House, 1996),
ille, “Top Ten Archaeological Discoveries of the Twentieth Century Relating to the Biblical World”, http://biblicalstudies.info.
, Archaeology in Bible Lands (Chicago: Moody Press, 1977, 1982).
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BÍBLIA DO PESCADOR
Através de mais de 500 notas de versículos, a Bíblia do Pescador 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. Ao longo de todo o texto bíblico, os versículos
chave estão sombreados e ainda incluem notas de rodapé identificadas pelos ícones das
seções temáticas.
13,5 x 20,5cm / 1.424 páginas
Cód.: 241983 / Vinho
Cód.: 241984 / Preta
Cód.: 231886 / Vinho Nobre - Marrom Escuro / Luxo
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BÍBLIA A. W. TOZER
Nesta Bíblia anotada temática, você encontra mais de 500 seleções e ensinamentos de um
dos autores cristãos fundamentais do século XX, Aiden Wilson Tozer. Além das riquezas
da própria escritura em versão Almeida e Corrigida, os fragmentos textuais do autor estão
organizados em boxes onde você encontra conteúdos de teores teológico, pastoral e devocional. Desfrute também dos mapas, das palavras de Jesus destacadas em vermelho, da
concordância bíblica, notas, contextualizações e muito mais. Ao se deparar com os escritos
de A. W. Tozer, seu pensamento cristão nunca mais será o mesmo.

13,5 x 21cm / Luxo
Código: 216231 / Preta
Código: 225129 / Azul
Código: 225130 / Vinho
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BÍBLIA DE ESTUDO PENTECOSTAL
Esta Bíblia traz estudos que visam ajudar o leitor a entender com mais profundidade a
Palavra de Deus. Com estudos, referências bíblicas e a versão Almeida Revista e Corrigida,
ela atende às necessidades de 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 nomes dos autores, temas, datas em que
foram escritos, propósitos, e etc.);
• Diagramas e ilustrações;
• Concordância abreviada da Bíblia;
• Índice de símbolos temáticos;
• Parágrafos, no texto bíblico, assinalados conforme originais;
• Mapas coloridos;
• Calendário para leitura bíblica em um ano;
• Versão com Harpa Cristã.

17 x 23,5cm / Luxo / Grande
Cód.: 124585 / Azul
Cód.: 5173 / Preta
Cód.: 124586 / Vinho
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13,5 x 21cm / Luxo / Média

Com Harpa Cristã

Cód.: 571/ Azul

Cód.: 163413 / Azul

Cód.: 570 / Preta

Cód.: 152283 / Preta

Cód.: 131893 / Rosa

Cód.: 160093 / Vinho

Cód.: 572 / Vinho

11,5 x 16,5cm / Luxo / Pequena
Cód.: 124588 / Azul | Cód.: 124507 / Preta | Cód.: 127449 / Vinho | Cód.: 127450 / Rosa
Com Harpa Cristã
Cód.: 219718 / Azul | Cód.: 219717 / Preta | Cód.: 219719 / Vinho | Cód.: 222549 / Lilás
Cód.: 222550 / Rosa
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BÍBLIA CÍRCULO DE ORAÇÃO
Esta obra é especial para mulheres e faz apontamentos em diversos episódios da Bíblia
que envolveram o ato de orar. Encontre na Bíblia Círculo de Oração diversos artigos,
direcionamento, introdução explicativa de cada livro, guia para uma semana de oração,
lista com razões para orar e muito mais.

14 x 21cm / Harpa Cristã / Luxo
Cód.: 212029 / Hot Pink
Cód.: 203061 / Uva - Violeta
Cód.: 212032 / Salmão
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BÍBLIA DE ESTUDO APLICAÇÃO PESSOAL
Ao ler a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal você irá descobrir, além das verdades eternas
contidas no texto bíblico, sua relevância em poder, que aplicadas à sua própria vida, permitirão
maior comunhão com o Criador.
• 10.000 notas aplicativas;
• Esboço do livro ao longo do texto bíblico;
• Perfis de personagens bíblicos;
• 250 eventos da vida de Jesus;
• 200 mapas de lugares-chave;
• 260 gráficos e diagramas;
• Referências cruzadas;
• Índice de todas as notas;
• Introdução dos livros;
• Dicionário de concordância;
• Programa de leitura devocional.

Luxo / 17 x 23,5cm / Grande
Cód.: 105759 / Azul | Cód.: 105739 / Preta | Cód.: 105760 / Vinho
Luxo / 13,5 x 21,5cm / Média
Cód.: 156893 / Azul | Cód.: 167395 / Preta | Cód.: 156894 / Vinho
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BÍBLIA APLICAÇÃO PESSOAL - ADOLESCENTE
Com suas diversas seções e histórias, pré-adolescentes e adolescentes irão aprender as
verdades sobre Deus de forma simples e descontraída.
Nela você encontra as seguintes seções:
• Introdução dos livros;
• Vida ontem, vida hoje;
• Faça a coisa certa;
• Coisas surpreendentes;
• Situações complicadas;
• Quero saber;
• Versículos para memorizar;
• Diagramas.

13,5 x 20,5cm
Cód.: 139153 / Rosa / Luxo
Cód.: 124501 / Verde / Capa Dura
Cód.: 134460 / Rosa / Capa Dura
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BÍBLIA DE ESTUDO PENTECOSTAL - INFANTIL
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 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.

Meninas - Cód.: 212896 / 11,5 x 16,5cm / Rosa / Capa Dura

Meninos - Cód.: 266297 / 14 x 22cm / Laranja
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BÍBLIA DE ESTUDO PALAVRAS-CHAVE
A Bíblia de Estudo Palavras-Chave foi elaborada para auxiliar aqueles que militam na difícil
tarefa do estudo e interpretação do texto bíblico. Ela oferece as mais variadas ferramentas
exegéticas, léxicas, e gramaticais a fim de que o leitor possa interpretar corretamente o
texto bíblico, identificando as palavras-chave da língua original. Além disto, ela apresenta,
de forma clara e precisa, explanações sobre seus significados e uso.
Veja os diversos recursos que tornam esta obra inigualável em sua categoria:
• Dicionário de Strong Hebraico e Grego;
• Comentários 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.

17 x 23,5cm / Luxo
Cód.: 180324 / Clássica / Preta
Cód.: 174057 / Clássica / Marrom
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BÍBLIA OBREIRO APROVADO
Com o objetivo de auxiliar os Ministros do Evangelho em suas atividades eclesiásticas, a
CPAD está lançando a Bíblia Obreiro Aprovado. Facilitando as pregações, os estudos e a
direção para os eventos e cerimônias de sua Igreja. Atualizada pelo novo acordo ortográfico
da língua portuguesa. A Bíblia foi desenvolvida por seções auxiliando o leitor, de modo dinâmico e prático, o seu manuseio. Escrita por renomados pastores, missionários, educadores,
pregadores e profissionais cristãos em uma única obra, a Bíblia Obreiro Aprovado tem a
finalidade de auxiliar aos obreiros em um guia prático de Teologia Pastoral, Administração
Eclesiástica, Educação Cristã e Missiologia.
Neste exemplar você também encontra os seguintes recursos:
• Síntese dos Livros;
• Artigos;
• Manual de Cerimônias;
• Concordância;
• Dicionário Bíblico Mcnair;
• Harpa Cristã;
• Mapas.

14 x 21cm / Luxo
Cód.: 185976 / Azul
Cód.: 185977 / Preta
Cód.: 185978 / Vinho
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BÍBLIA DE ESTUDO EXPLICADA
Uma Bíblia de Estudo que oferece praticidade e conteúdo sólido para aqueles que desejam
ler e se aprofundar nas Sagradas Escrituras.

17 x 24cm / Harpa Cristã / Dicionário
Cód.: 268887 / Vinho | Cód.: 268886 / Preta | Cód.: 268730 / Azul
17 x 23cm / Harpa Cristã / Dicionário / Índice
Cód.: 246620 / Vinho | Cód.: 245564 / Preta

BÍBLIA DEVOCIONAL GRAÇA DIÁRIA
Max Lucado
A Bíblia Sagrada nos ensina o caminho para a
comunhão perfeita com Deus e com o nosso
próximo, e nos guia até o céu, por meio do caminho que Deus escolheu: Jesus Cristo. A Graça
Diária Bíblia Devocional Max Lucado traz o texto
bíblico dividido em pequenas porções diárias, de
forma que você consiga, ao longo de um ano, ler
toda a Palavra de Deus. Além disto, ela traz uma
meditação diária de Max Lucado.
Cód.: 174058 / 15,5 x 23cm / Ilustrada
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BÍBLIA GIGANTE LETRA GIGANTE
Cód.: 117719 / 17 x 23,5cm / Luxo / Harpa Cristã / Preta
COM
BÍBLIAS
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AS PALA
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VER L

BÍBLIA GRANDE LETRA GIGANTE
Cód.: 244902 / 14 x 21,5cm / Luxo / Harpa Cristã / Preta

BÍBLIA LETRA GRANDE
Perfeita para sua meditação na Palavra de Deus.

13,5 x 21cm / Luxo / Harpa Cristã
/ Grande
Cód.: 140673 / Preta
Cód.: 179525 / Vinho
Cód.: 179524 / Azul
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BÍBLIA LETRA GRANDE
Bíblia com Harpa Cristã - Letra grande, notas e referências.

12 x 17cm / Harpa Cristã / Média
Cód.: 197252 / Vinho
Cód.: 197251 / Azul
Cód.: 197248 / Preta

BÍBLIA GRANDE LETRA GIGANTE
Cód.: 204486 / 14,5 x 21,5cm / Luxo /
Harpa Cristã / Vinho

BÍBLIA GRANDE LETRA GIGANTE
Cód.: 203240 / 13,5 x 21cm / Luxo /
Harpa Cristã / Azul

BÍBLIA GRANDE LETRA GIGANTE
Cód.: 180664 / 13,5 x 21cm / Harpa Cristã / Preta
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BÍBLIA COM HARPA CRISTÃ
Neste exemplar você encontra:
• A Palavra de Deus (texto na íntegra);
• Fonte de bênção (Textos bíblicos relacionados que destacam como a Palavra de Deus age
em diversos momentos da nossa vida);
• Plano de evangelização pessoal;
• Leitura para dias especiais;
• Textos famosos da Bíblia;
• Plano de leitura da Bíblia;
• Mapas e Harpa Cristã (letra dos 640 hinos).

11 x 16cm / Média
Cód.: 256704 / Horizonte
Cód.: 256705 / Entardecer
Cód.: 256585 / Música
13,5 x 21cm / Grande
Cód.: 214906 / Horizonte
Cód.: 214938 / Música
Cód.: 214939 / Entardecer
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BÍBLIA LETRA GRANDE COVERTEX

14 x 21,5cm / Harpa Cristã / Grande
Cód.: 230835 / Rosa | Cód.: 230837 / Vinho | Cód.: 230833 / Violeta | Cód.: 230836 / Preta

BÍBLIA LETRA MAIOR COVERTEX

11,5 x 16,5cm / Harpa Cristã / Média
Cód.: 230830 / Rosa | Cód.: 230829 / Vinho | Cód.: 230831 / Violeta | Cód.: 230832 / Preta

Catálogo de Bíblias 2016

Bíblias Femininas
24
BÍBLIA FEMININA LETRA GRANDE
Bíblia perfeita para sua meditação na Palavra de Deus e também, um ótimo presente para
amigas e familiares.
Nela você encontra:
• Auxílios para o leitor;
• Palavras de Orientação e Consolo;
• Plano de Evangelização Pessoal;
• Plano de Leitura anual da Bíblia;
• Leituras para Dias Especiais;
• Textos Famosos da Bíblia;
• Como Encontrar Ajuda na Bíblia.

13,5 x 21cm / Harpa Cristã / Zíper / Grande
Cód.: 209107 / Lilás - Flores
Cód.: 211437 / Rosa - Flores
Cód.: 240050 / Preta - Flores
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BÍBLIA LETRA GRANDE COVERTEX
Um exemplar da palavra de Deus que concilia beleza, conteúdo e praticidade. Sua capa
ilustrada com suaves flores e com fecho em zíper, simula o couro e abriga uma Bíblia com
texto bíblico na versão Almeida Revista e Corrigida e o famoso hinário Harpa Cristã.
14,5 x 21,5cm / Zíper / Grande
Cód.: 276744 / Flores-Pink
Cód.: 271046 / Amarela
Cód.: 270126 / Marrom
11,5 x 16,5cm / Zíper / Média
Cód.: 276741 / Flores-Pink
Cód.: 276743 / Amarela
Cód.: 276739 / Marrom

BÍBLIA LETRA GRANDE

14 x 21,5cm / Luxo / Harpa Cristã / Grande
Cód.: 171857 / Vermelha | Cód.: 171855 / Rosa | Cód.: 171854 / Preta
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BÍBLIA CARTEIRA
A Bíblia Carteira tem um formato versátil e prático para carregar, bem similar a uma bolsa
carteira, impressiona pelo acabamento moderno e, ao mesmo tempo, clássico. Fecho tipo
abre/fecha, borda prateada e em três opções de cores: Preto, Vermelho e Vinho.
A Bíblia se destaca por sua fácil leitura, letra média e Harpa Cristã, uma Edição Almeida
Revista e Corrigida. Perfeita para sua meditação na Palavra de Deus e também, um ótimo
presente para amigas e familiares.

10 x 17cm / Harpa Cristã / Luxo
Cód.: 249886 / Preta
Cód.: 249885 / Vinho
Cód.: 249866 / Vermelha
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A BÍBLIA DAS ESCOLHAS CERTAS
Dottie e Josh McDowell
São mais de 60 histórias divertidas e emocionantes que mostram os personagens bíblicos
que fizeram boas ou más escolhas, sendo abençoados ou vivendo com as consequências
negativas. Estas histórias ajudarão a fixar os valores bíblicos em seus filhos – valores que
os levarão a tomar decisões certas ao longo da vida.
Código: 237657 / Formato: 15,5 x 20cm / páginas: 368 / Capa Dura

BÍBLIA MINHA LINDA PRINCESINHA
Com a Bíblia Minha Linda Princesinha você irá descobrir um tesouro cheio de milagres,
bênçãos e segredos divinos, para que esconda a Palavra de Deus em seu coração e nunca
se esqueça de quem você é... Uma filha linda e querida do Senhor dos senhores!
12 x 19cm
Cód.: 223022 / Capa Dura
Cód.: 234461 / Capa Flexível com fecho
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A BÍBLIA DOS PRINCIPIANTES
CPAD
Esta Bíblia será um verdadeiro tesouro na vida
dos pequeninos! Depois de milhões de cópias
vendidas, chega ao Brasil, a Bíblia que apresenta
às crianças histórias eternas da Bíblia. São mais
de 90 narrações com ilustrações vibrantes, textos
animados e edificantes.
Cód.: 171163 / 16 x 19,5cm / 512 páginas / Capa Dura

BÍBLIA INFANTIL BILÍNGUE PARA PRINCIPIANTES
CPAD
Para deixar a garotada super “happy” a CPAD traz uma novidade, a Bíblia para Principiantes em inglês e português!
Seu filho irá ler os textos bíblicos em português e acompanhar sua versão em inglês lado a lado,
comparando palavra por palavra. Além de se divertir com as belas e coloridas ilustrações, a criança irá aprimorar o vocabulário da língua inglesa e guardar as histórias bíblicas em seu coração.
Leve para casa esta divertida Bíblia para seu filho e “have fun”!

Código: 227629 / 16 x 19cm /
512 páginas / Capa Dura
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A BÍBLIA EM CARTOONS
Jeff Anderson e Mike Maddox
Uma magnífica versão da Bíblia, em quadrinhos dinâmicos, cheios de realismo e totalmente coloridos. Uma surpreendente narrativa do Antigo Testamento, a cativante história de Jesus e muito
mais. Uma obra de qualidade, definitivamente grandiosa. Recomendada para todas as idades.

Cód.: 5872 / 20 x 26,5cm / 256 páginas / Capa Dura

BÍBLIA DAS OVELHINHAS
CPAD
Descubra com a Bíblia das Ovelhinhas a forma mais divertida de conhecer a Palavra de Deus.
Esta edição infantil vem com texto bíblico completo na versão Almeida Revista e Corrigida.
Em formato pequeno e agradável, ela se destaca com 96 páginas preciosamente ilustradas e
totalmente coloridas que estão localizadas ao longo do texto bíblico. Vem também com uma
página no início para fazer uma linda dedicatória!

Cód.: 170305 / 10 x 13cm / Capa Dura
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BÍBLIA PARA CRIANÇAS EM UM ANO
Gilbert Beers
Esta Bíblia infantil é um verdadeiro devocional
para ser lido em um ano. Próprio para juniores e
pré-adolescentes. As ilustrações são verdadeiras
obras de arte, combinadas com um texto inteligente e agradável escrito por Gil Beers autor de
vários best-seller. A leitura de cada dia apresenta
ao final uma seção de discussão em três partes:
“Memorize”; “Descubra”; e em “Aplique”. Trata-se
de um livro infantil devocional e não vem com a
íntegra do texto bíblico, apenas com citações.
Cód.: 145773 / 15 x 23cm / 432 páginas / Capa Dura

MINHA PRIMEIRA BÍBLIA
Cecilie Oselen, Gustavo Mazali
Feita em material resistente, capa almofadada, uma pequena alça e fecho para que a criançada possa levar a Bíblia aos cultos. Contém ilustrações belíssimas de Gustavo Mazali e
histórias curtinhas, para ensinar as mais cativantes lições bíblicas.
Cód.: 108959 / 12,5 x 15cm / 60 páginas / Capa Dura
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MINHA PRIMEIRA BÍBLIA ILUSTRADA
CPAD
As histórias bíblicas mais conhecidas, contadas através de pequenas histórias e encantadoras
ilustrações, enfatizando os personagens e eventos bíblicos. As ilustrações são verdadeiras
obras de arte, combinadas com um texto inteligente.
Cód.: 203483 / 15 x 19cm / Capa Almofadada

A BÍBLIA ILUSTRADA PARA OS
PEQUENINOS
Kenneth N. Taylor
Aprender valores bíblicos enquanto criança é
imprescindível para uma vida repleta de bênção
e paz. Por isso, é importante que as crianças
tenham contato com a Palavra de Deus em seus
primeiros anos de vida.
Cód.: 11089 / 16 x 19cm / 384 páginas / Capa Dura
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AS CRIANÇAS DESCOBREM A BÍBLIA
CPAD
As Crianças Descobrem a Bíblia é uma encantadora novidade na apresentação da Palavra de
Deus aos mais jovens. O texto é simples e foi especialmente desenvolvido por educadores
cristãos com décadas de experiência no ensino bíblico infantil.

Cód.: 171404 / 16 x 24cm / 445 páginas / Brochura
Cód.: 611 / 16 x 24cm / 445 páginas / Capa Dura

UMA BÍBLIA PARA MIM
Andy Holmes
Ilustrações diferentes e uma narrativa alegre
das 12 histórias bíblicas que as crianças mais
gostam: a Criação, Arca de Noé, o Nascimento
de Jesus, Jonas e o grande peixe e muito
mais. Confeccionada em material resistente, é
um livro que pode estar presente em todos os
momentos especiais dos pequeninos.
Cód.: 111699 / 13 x 18,5cm / 48 páginas
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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

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

megastorerio@cpad.com.br

floripa@cpad.com.br

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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Casa Publicadora
das Assembleias de Deus
Av. Brasil, 34.401 - Bangu
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Rio de Janeiro - RJ

