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Apresentação
Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em
um livro; para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e
perpetuamente”. Isaías 30.8
Temos visto muitos acontecimentos impressionantes divulgados pela
mídia e isto só nos mostra que a cada dia estamos mais perto do fim,
mais perto da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, até que este
dia chegue, vamos seguir no propósito de divulgar a Palavra de Deus
e Sua doutrina por meio de livros, música e periódicos.
No contexto de Isaías 30.8, Deus dá uma palavra ao seu povo e manda-os
escrever para que a vontade dEle seja conhecida no momento presente e
nas gerações posteriores. Da mesma forma, nós, da Casa Publicadora das
Assembleias de Deus, vamos continuar compartilhando o conhecimento
e facilitando o acesso à Palavra de Deus para que todas as gerações e
diferentes povos possam conhecer o plano redentor.
Esta edição de 2016/2017 do Catálogo CPAD é especial porque
comemora os 76 anos desta instituição que tem em seu objetivo principal
a disseminação das boas novas de Cristo a toda criatura. Junte-se a nós
e seja você também um instrumento para a divulgação do Evangelho; o
Senhor conta comigo e com você!
Os livros e demais produtos que você verá neste catálogo foram
elaborados sob a direção de Deus e cada categoria determina o tipo
de produto que você vai encontrar. Dessa forma, é mais fácil escolher
para si mesmo ou presentear.
Boa leitura

Ronaldo Rodrigues de Souza
Diretor Executivo da CPAD
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lançamentos
A CPAD tem o compromisso de lançar obras de valor bíblico e
teológico que buscam contribuir para preservação da sã doutrina,
procurando oferecer ao público evangélico uma literatura de
qualidade, voltada para o fortalecimento de nossas igrejas e suas
lideranças.

Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal Cronológica

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

Bíblia The Way

É tempo de olhar a Palavra de Deus com outros olhos! É hora de conectar as escrituras antigas 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, 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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Acesse e conheça
seu conteúdo
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2
| Tesouros de davi
___________________________________________

ser até mais seriamente culpados do que o inc
lembrarmos do pecado de Davi, foquemos mais o
castigos, que tornaram a parte subsequente da s
DIVISÃO

É mais simples demarcar nos primeiros doze ve
Davi e a súplica por perdão, e depois, nos últimos s
auspiciosa e o modo em que ele resolve demonst
EXPOSIÇÃO

1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a
transgressões, segundo a multidão das tuas mise
2 Lava-me completamente da minha iniquidad
3 Porque eu conheço as minhas transgressões, e
de mim.
4 Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que
justificado quando falares e puro quando julgares
5 Eis que em iniquidade fui formado, e em pec
6 Eis que amas a verdade no íntimo, e no ocul
7 Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-m
8 Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze
9 Esconde a tua face dos meus pecados e apa
10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro e re
11 Não me lances fora da tua presença e não r
12 Torna a dar-me a alegria da tua salvação e su

1. “Tem misericórdia de mim, ó Deus.” Davi ap
de Deus, mesmo antes de mencionar o pecado. A
os olhos que estão doídos de tanto chorar penite
sempre deve ser um ato de pura misericórdia. Po
pecador despertado recorre.
“Segundo a tua benignidade.” Age, ó Senhor, co
a tua misericórdia. Mostra misericórdia conform
Grandioso Deus, de natureza ilimitada
Que em perdão tua graça seja encontrada

Que palavras seletas, que combinação rara de co
agradavelmente misturados no mesmo momento
“Segundo a multidão das tuas misericórdias
compaixões virem a mim, e perdoa-me conform
os teus mais gentis atributos no meu caso, não
abundantemente. Inúmeros têm sido os atos da tu
Seja eu o objeto da tua misericórdia infinita, e repr
caso um exemplo de todas as tuas ternas misericó
para as outras pessoas, sinto-me encorajado, e o
lista mais um ato de compaixão, e desta vez grand
“Apaga as minhas transgressões.” As minhas
todos registrados contra mim, mas, Senhor, apa
pena de escrever em todas as páginas do registr
esteja esculpido na pedra para sempre. Talvez se
tua misericórdia para tirar a inscrição incrustad
misericórdias. É por isso que rogo que apagues o

Os Tesouros de Davi
Charles Spurgeon

Esse é o tesouro ideal para todos aqueles que amam o rei Davi, a poesia e espiritualidade de seus escritos. Nesta clássica obra,
os 150 Salmos (incluindo os de Asafe e Salomão) e seus incontáveis versículos são comentados individualmente pelo príncipe
dos pregadores, Spurgeon. Além disso, desfrute também em seus comentários de inúmeras citações de grandes nomes do
cristianismo como Martinho Lutero, Matthew Henry, entre outros. Enriqueça seu conhecimento com “Os Tesouros de Davi”.
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e culpados do que o incorreto rei de Israel. Quando nos
e Davi, foquemos mais o arrependimento e a longa série de
parte subsequente da sua vida uma história muito triste.

salmo 51 | 3
________________________________________________________________________

2. “Lava-me completamente.” Não bastava apagar os pecados, pois ele próprio
foi contaminado. Ele ficaria contentíssimo em ser purificado. Ele desejava que o
próprio Deus o purificasse, pois ninguém senão ele poderia fazê-lo com eficiência.
A lavagem tem de ser completa, tem de ser repetida, por isso clama: “Multiplica as
car nos primeiros doze versículos as confissões do penitente
tuas lavagens”. A tintura é em si irremovível, e eu, o pecador, fiquei muito tempo
ão, e depois, nos últimos sete versículos, assinalar a gratidão
nela, até que o vermelho ficou impregnado em mim. Mas, Senhor, lava, lava e lava
que ele resolve demonstrá-la.
até que a última mancha saia e não reste sequer um traço da minha corrupção.
O hipócrita se contenta em ter as roupas lavadas, mas o verdadeiro suplicante
brada: “Lava-me”. A alma descuidada se satisfaz com uma limpeza nominal, mas
a consciência verdadeiramente despertada deseja uma lavagem real e prática, e do
mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas
tipo mais completo e eficaz.
a multidão das tuas misericórdias.
“Lava-me completamente da minha iniquidade.” Ele vê a iniquidade como
ente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
uma grande contaminação, que contaminou toda a natureza e como se tudo lhe
s minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante
pertencesse. Era como se nada mais lhe pertencesse tanto quanto o pecado. O
pecado contra Bate-Seba serviu para mostrar ao salmista toda a montanha da sua
omente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas
iniquidade, da qual aquela ação infratora era apenas uma pedra solta. Ele deseja
s e puro quando julgares.
ser livre do volume total da sua impureza, que outrora era tão pouco observada,
de fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
agora se tornara um terror horroroso e medonho para a mente.
dade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
“E purifica-me do meu pecado.” É mais do que uma expressão geral. É como
opo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.
se o salmista tivesse dito: “Senhor, se a lavagem não bastar, experimenta outro
o e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.
processo. Se a água não foi eficaz, usa fogo. Não deixes de experimentar nada que
dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
possa me purificar. Livra-me do meu pecado de algum modo, de qualquer jeito, por
us, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
todos os meios, mas me purifica completamente e não deixes nenhuma culpa em
a da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
minha alma”. Não é contra o castigue que ele clama, mas contra o pecado. Muitos
egria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário.
assassinos ficam mais inquietos com a forca do que com o assassinato que os levou
à forca. Os ladrões gostam da pilhagem, embora temem a prisão. Com Davi não era
de mim, ó Deus.” Davi apela imediatamente à misericórdia
assim. Ele está nauseabundo do pecado como pecado. Os seus mais altos clamores
e mencionar o pecado. A visão da misericórdia é boa para
são contra o mal da transgressão, e não contra as suas dolorosas consequências.
os de tanto chorar penitencialmente. O perdão do pecado
Quando lidamos seriamente com o pecado, Deus trata gentilmente conosco. Quando
de pura misericórdia. Portanto, é para esse atributo que o
odiamos o que o Senhor odeia, ele, para a nossa alegria e paz, logo dá um fim ao
rre.
objeto do nosso ódio.
nidade.” Age, ó Senhor, como tu és. Tem misericórdia como
3. “Porque eu conheço as minhas transgressões.” Aqui Davi vê a pluralidade e
ra misericórdia conforme é congruente com a tua graça.
o número imenso dos seus pecados, e declara-os abertamente. Ele parece dizer:
Faço uma confissão completa dos meus pecados. Não que este seja o meu apelo em
natureza ilimitada
busca de perdão, mas é evidência clara de que eu preciso de misericórdia, e sou
raça seja encontrada
totalmente incapaz de confiar em outra fonte de misericórdia em busca de ajuda.
A minha confissão de culpa impediu-me de apelar contra a sentença de justiça. Ó
que combinação rara de coisas preciosas: amor e benignidade
Senhor, tenho de me lançar na tua misericórdia. Não me recuses, rogo-te. Tu me
dos no mesmo momento.
TÍTULO
fizeste desejoso em confessar. Dá-me junto desta obra da graça o teu perdão total
o das tuas misericórdias.” Deixa as tuas mais amorosas
_________________________________________________________
e livre!
m, e perdoa-me conforme elas sugerirem. Revela todos
Trocar<página>pelo-número-da-página-da-edição-em-português.}
<página>pelo-número-da-página-da-edição-em-português.}
“E o meu pecado está sempre diante de mim.” O meu pecado como um todo jamais
butos no meu caso, não só essencialmente, mas também {Trocar
Trocar~pela-palavra-escrita-em-caracteres-hebraicos-ou-gregos-segundo-o-original-em-inglês.}
~pela-palavra-escrita-em-caracteres-hebraicos-ou-gregos-segundo-o-original-em-inglês.}
está
fora da minha lembrança. Oprime o meu espírito continuamente. Coloco-o
ros têm sido os atos da tua bondade, e vasta é a tua graça. {Trocar
diante de ti, porque sempre está diante de mim. Senhor, remove-o tanto de diante
isericórdia infinita, e reproduze-a toda em mim. Faz do meu
de ti 51
quanto de diante de mim. Para a consciência despertada, a dor por causa do
as as tuas ternas misericórdias. Em cada ato da graça feito SALMO
pecado não é passageira e ocasional, mas intensa e permanente. Este não é sinal
sinto-me encorajado, e oro para que tu adiciones à longa
da ira divina, mas, antes, um prefácio certo de favor abundante.
paixão, e desta vez grandioso, feito à minha própria pessoa. TÍTULO
4. “Contra ti, contra ti somente pequei.” O veneno do pecado está em oposição a
nsgressões.” As minhas revoltas, os meus excessos foram
deODavi.”
É surpreendente,
embora
seja
fato,
queoshaja
Deus.
sentimento
de pecado do
salmista
para
com
outros tendia a aumentar
a mim, mas, Senhor, apaga as linhas escritas. Usa a tua “Salmo
comentaristas
neguem a Davi
autoriacontra
deste salmo.
objeções
a força que
do sentimento
de apecado
Deus.As
Todas
as suas transgressões se
das as páginas do registro. Oblitera o registro, ainda que
que levantam
são frívolas,
pois o salmo
é todo caracteristicamente
concentraram,
culminaram
e atingiram
o ápice ao pé do trono divino. Fazer mal
a para sempre. Talvez sejam necessários muitos golpes da
muito
mais fácil
imitar principalmente
Milton, Shakespeare
aosSeria
nossos
semelhantes
é pecado,
porqueou
violamos a lei de Deus. O
rar a inscrição incrustada, mas tu tens uma multidão davídico.
de
tão
Tennyson
do que
Davi. O estilo
totalmente
coração
do penitente
estavaé tão
cheio de sui
um generis,
senso de einjustiça
cometida contra o
que rogo que apagues os meus pecados.
facilmente
distinguível
quanto
a as
pincelada
de Rafael ou
a coloração
próprio
Senhor, que
todas
outras confissões
foram
engolfadas pelo reconhecimento
de Rubens.
triste do pecado contra ele.
“Para o“E
cantor-mor.”
o cântico
foi escrito
apenas
para
fiz o que aPortanto,
teus olhos
é mal.”não
Cometer
traição
na própria
corte do rei e diante
a meditação privada, mas também para o culto público. Adequado
para a solidão da penitência individual, este salmo singular é
igualmente bem adaptado para a assembleia dos pobres de espírito.
“Quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com
Bate-Seba.” Davi escreveu este salmo quando a mensagem divina
lhe despertou a consciência dormente e o fez ver a enormidade da
culpa. Ele tinha abandonado a salmodia enquanto cedia à carne,
mas quando a natureza espiritual lhe foi despertada, ele voltou à
harpa e extravasou o cântico sob o acompanhamento de suspiros
e lágrimas. O grande pecado de Davi é inescusável, mas faz bem
lembrar que no seu caso há uma coletânea excepcional de detalhes
especiais. Ele era homem de emoções muito fortes, soldado e monarca
oriental que detinha poder despótico. Nenhum outro rei da sua
época teria sentido a menor dor de consciência por ter agido como
ele. Por conseguinte, não havia em seu ambiente as restrições de
costume e associação que, quando quebradas, tornam o crime muito
mais monstruoso. Ele nunca sugere um ponto atenuante em todo
o episódio. Estes fatos não foram mencionados como desculpa ao
pecado, que era hediondo ao extremo, mas como aviso aos crentes
para que reflitam que, tendo a mesma licenciosidade, podem hoje

SALMO 51
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Mantendo os Olhos
na Direção Certa
G
uia Profético
Para o fim
Section
Title

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

dos

temPos

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

O mesmo podemos dizer sobre abrir um livro cujo tema central é o fim dos
tempos. Estudar o fim dos tempos é perigoso. Assim que você começa a explorar
este assunto, não há como saber até onde pode ser levado.

ExEmplos DE prEvisõEs Do Fim Dos tEmpos quE
DEram ErraDo

© PHOTOCREO Michal Bednarek

1. Apenas algumas décadas
depois de Jesus ressuscitar, os
falsos profetas, na cidade de
Tessalônica, proclamaram que
Jesus já tinha voltado (2 Ts 2.2).
Isso causou todo tipo de
preocupação, quando ocorreu
aos crentes tessalonicenses que,
como eles não se lembravam de
ter visto Jesus no céu, eles
deviam ter perdido algo
Ilustração da Besta do Livro do Apocalipse (século XI).
importante. A isso, Paulo
respondeu que “não será assim sem que antes [...] se manifeste o homem do pecado”
(2.3). Essa informação resultou em séculos de especulação sobre quem seria “o
homem do pecado”, mas fez os tessalonicenses sentirem-se melhor com a situação.
2. Um século mais tarde, em meados do século II, um homem
chamado Montano tornou-se crente em Jesus e desenvolveu
um forte interesse por temas proféticos. Em pouco tempo,
Montano havia previsto que a nova Jerusalém, em breve,
iria aparecer em Pepuza, uma paróquia rústica na província
da Frígia. Em seguida, Montano começou a afirmar que ele
falava como Deus, declarando: “Eu sou o Pai, a Palavra e o
Consolador” e “Eu sou o Senhor Deus todo-poderoso”.2 As
igrejas olham com desaprovação para os membros que dizem
coisas desse tipo, e a congregação que Montano frequentava
não foi exceção. Depois que a igreja o excluiu, ele abriu sua
própria comunidade religiosa, mas Pepuza nunca mais serviu
de sede para a nova Jerusalém.

11
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maNteNdo

direÇÃo certa
Busto da deusa grega Átis
usando um barrete frígio
(mármore, século II d.C.).

os oLHos Na

3. No século IV, um popular líder de igreja chamado Martinho de Tours
declarou
12
que “o Anticristo já nasceu” e que esse governante subiria ao poder durante a
vida do próprio Martinho.

Guia Profético para o Fim dos Tempos.indb 12

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

dos

temPos

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

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

5. Em 1534, um padeiro holandês chamado Jan alegou que a nova Jerusalém em
breve iria aparecer em Münster, Alemanha. Depois de uma suposta série de
visões apocalípticas, Jan e seus seguidores subjugaram a cidade de Münster.
Um dos integrantes da coorte de Jan declarou-se o sucessor bíblico do rei Davi
e tomou dezesseis esposas. Por fim, a nova Jerusalém não chegou a Münster,
mas, sim, um exército rival. Os cadáveres dos revolucionários apocalípticos
foram suspensos acima da cidade em gaiolas
de ferro. Até hoje, as gaiolas ainda estão
penduradas no campanário da Igreja de St.
Lambert como lembretes silenciosos de uma
expectativa apocalíptica que estava
tremendamente errada.4
6. Trezentos anos mais tarde, Joseph Smith
afirmou que Jesus estabeleceria a nova
Jerusalém no Condado de Jackson, Missouri.
Com isso, ele fundou um movimento
religioso mundial que negava as verdades
bíblicas essenciais sobre Jesus. Ainda hoje, os
mórmons esperam que Cristo volte em algum
lugar ao longo da periferia leste de Kansas City.5

21/07/16 13:19

G
uia Profético
Para o fim
Section
Title

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

O “tenente” Joseph Smith Jr. comanda uma milícia
paramilitar em Illinois, depois que ele e seus
seguidores foram expulsos do Missouri.
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Setenta e cinco dos “estudantes dos sete selos” de David Koresh morreram aqui depois de um cerco de 51 dias em abril de 1995.
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Guia Profético para o Fim dos Tempos
Timothy Paul Jones

Um guia ilustrado e fácil de entender sobre as profecias dos ﬁns dos tempos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
bem como as principais linhas de interpretação de Apocalipse.
Repleto de gráﬁcos, quadros, ilustrações, fotos e mapas, ele explica os ensinamentos bíblicos sobre o ﬁm dos tempos, elucida
os pontos de vista dos cristãos ao longo dos séculos e analisa as diferentes maneiras em que os cristãos hoje interpretam as
profecias escatológicas.
Cód.: 307544 / 17,5x24cm / 364 páginas
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Linha do Tempo do Antigo Testamento
2100 a.C.

Livros da Bíblia

1800 a.C.

1900 a.C.

2000 a.C.

O período para cada livro bíblico mostra seu contexto histórico,
não a data em que o livro foi escrito. Muitas datas são
aproximadas e podem variar de um estudioso para outro.

Gênesis



Permanência de Abraão no Egito
Alguns estudiosos situam o nascimento de Abraão
em 1952 a.C. Nesse caso, acontecimentos bíblicos
relacionados a José avançariam 214 anos.

História Bíblica
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Abraão c. 2166-1991
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l Metrópole ou Cidade
Gênesis
∴ Ruínas / Lugares Antigos
 Montanha
O nome Gênesis vem da
 Capital Moderna palavra grega gignesthai,

O livro de Gênesis é um livro sobre começos. Ele narra o
princípio de todas as coisas, das nações e do povo de Deus,
Israel. Gênesis abrange muitos séculos — mais anos que
qualquer outro livro da Bíblia. Esses anos incluem desde o
início do universo até um tempo em que os descendentes de
Abraão fugiram para o Egito para escapar de um período de
fome por volta de 1800 a.C. Gênesis nos conta sobre o bom
começo da criação, o início de todos os problemas humanos e
o início da solução de Deus para esses problemas.

que significa “nascer” ou “ser
gerado”. O título hebraico do
livro é bereshit, a primeira
18/07/16 17:18
palavra do livro e que é
traduzida como “no princípio”.
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Permanência de Abraão no Egito
Alguns estudiosos situam o nascimento de Abraão em 1952 a.C. Nesse
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Panorama da Bíblia
Rose Publishing

A Bíblia tem 66 livros, mais de 1.000 capítulos e foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia vai ajudar
você ter uma noção de cada livro rapidamente. Com explicações de 4 a 6 páginas para cada livro, com mapas coloridos,
gráficos e linhas de tempo, você terá uma visão clara da Bíblia.
Cód.: 307545 / 17,5 x 24,5cm / 272 Páginas
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Profetas e Visionários
Juan Carlos Escobar

Tanto no campo da fé quanto no secular, ter a visão direcionada por Deus nos leva a ver além da situação presente e desfrutar uma dimensão criativa do futuro.
Nesta obra, Juan Carlos Escobar analisa a experiência profética e visionária nas Escrituras; expõe com clareza o conceito
de visão e sua relação com a mensagem Divina; pensa sobre a aplicação da visão no desenvolvimento da vida das pessoas;
mostra a necessidade do cristão do século XXI recuperar a visão como parte fundamental da missão da Igreja, para não
perder de vista o foco da sua razão de ser na terra.
Cód.: 311555 / 14 x 21cm / 96 páginas
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caPítulo 2
yoD/vav consonantais e vocálicos
asílaba
2.1. Introdução: Pode-se ler o Yod e o Vav como consoante ou vogal. Para ler uma palavra
apropriadamente, distinga com cuidado o Yod/Vav consonantal do Yod/Vav vocálico. A sílaba é
o tijolo e a argamassa da estrutura da palavra hebraica, fundamental para a conexão de simples
letras e vogais na construção de grandes palavras.

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

1. Vogal: Se um Yod aparece sem uma vogal ou um ponto, e é precedido por um ṣere, Ḥireq ou
Segol, esse Yod é uma vogal – tyBe, aybin", hn"ym,WqT..
2. Consoante:
1. Se um Yod inicia uma palavra, ele é uma consoante – ~Ay, ~y".
2. Se um Yod possui um ponto, ele é uma consoante – !Y"D:.
3. Se um Yod possui uma vogal, ele é uma consoante – ~yIm;ñv', hy"h', ~Ay.
4. Se um Yod é precedido por uma vogal diferente de Ṣere, Ḥireq ou Segol, ele é uma consoante
– yWnB', yn:Bo.

2. Vav
1. Vogal:
caPítulo 2. yoD/vav consonantais e vocálicos; a sílaba
1. Se um Vav traz um ponto no centro e inicia uma palavra, ele é uma vogal – hv,moW.
2. Se um Vav traz um ponto no centro e é precedido por uma consoante, ele é uma vogal – !Wn, sWs.
2.7.é Sílaba:
Terminologia
3. Se um Vav traz um ponto no topo e é precedido por uma consoante, ele
uma vogal
– Al, bAj.
1. A sílaba com acento é chamada sílaba tônica (sílaba acentuada, ou sílaba forte) – rb'D".
2. A silaba posterior ao acento é chamada sílaba postônica – %l,mñ,.
2. Consoante:
anterior ao acento é chamada sílaba pretônica – rb'D".
1. Se um Vav não traz um ponto no centro ou no topo, é uma consoante – hw"3. A
c.msílaba
i.
4. Todas
sílabas
anteriores à sílaba pretônica são chamadas sílabas antepretônicas:
2. Se um Vav traz um ponto no centro ou no topo e é precedido por uma vogal
ou as
shewa
(dois
pequenos pontos verticais sob uma letra s.; veja 1.7), é uma consoante :
~d"ñ | a' | h' | me
hW<c;m. – o Vav é uma consoante porque é precedido por uma vogal (Pataḥ). tônica pretônica duas antepretônicas
tAc.mi – o Vav é uma consoante porque é precedido por um shewa.

exerCíCio 2

2.3. A Sílaba – Definição: A sílaba hebraica deve começar com uma consoante (essa regra inclui as
letras mudas, a, [) e deve ter uma vogal simples. Uma sílaba hebraica pode terminar com uma
I. Questões
vogal – B', ou com uma consoante – ~B'.1
1. Quando é que se deve ler o Yod como vogal? E quando como consoante?
2. Quando é que se deve ler o Vav como vogal? E quando como consoante?
3. Defina a sílaba hebraica.
1
b'' ' não é uma sílaba, porque uma vogal não pode começar uma sílaba (o Vav conjuntivo – hv,
moW – é a única exceção,
4. Defina sílaba aberta e sílaba fechada.
8.3.6). Sem uma vogal, ~B não é uma sílaba.
5. Explique o processo de divisão de sílabas.
6. Quais sílabas podem receber o acento tônico em hebraico?
7. Defina os termos seguintes: acento tônico, penúltima (sílaba), antepenúltima (sílaba), milel,
milra, postônica (sílaba), pretônica (sílaba), antepretônica (sílaba).
II. Vocabulário: Por enquanto, traduza todos os verbos no passado simples ou tempo perfeito.

aPrenDa o hebraico bíblico

-la,4

(prep.) até, para, em direção
a, rumo a, concernente a

tae

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

!mi

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

al{

não

rm;a'

(verbo) (ele) disse, tem dito

hy"h"

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

2.4. Sílabas Abertas e Fechadas:
(prep.) em, sobre, em cima
– hT', an'
1. Uma sílaba aberta termina com uma vogal – B', ou com um a ou h final
de, acima
de,. junto a, perto
l[;exceção do a de,
ou h
finais)
~B',causa
!Wn. de,
2. Uma sílaba fechada termina com uma consoante (com
acerca
de,– por
para, contra, defronte de
2.5. Divisão de Palavras em Sílabas (Silabação)
(verbo) (ele) fez, executou,
Divida as sílabas a partir do final da palavra (da esquerda para a direita), a qual pode terminar
agiu, atuou, procedeu,
com uma consoante ou vogal. Primeiro, localize a vogal final; em seguida, separe a sílaba
portou-se, efetuou,
depois da consoante com a vogal final. Então encontre a próxima vogal (movendo-se para a
trabalhou, cumpriu,
direita) e separe a sílaba depois de sua consoante. hf'['
completou, concluiu,
uma consoante,
1. ~d"a'me – A vogal final (Qameṣ) está sob o d. Como uma sílaba deve começar
criou,com
elaborou,
produziu,
separe a sílaba à direita do d – ~d" | a'me. Agora repita o processo com a próxima sílaba: encontre
fabricou, construiu
a vogal (Qameṣ)) e separe a sílaba à direita de sua consoante (a) – ~d" | a' | me. Essa palavra tem
três sílabas. A última sílaba é fechada, porque ela termina com uma consoante (~). As outras
duas sílabas são abertas, porque terminam com vogais: um Qameṣ (a') e um Ṣere (me).
2. rp,sñe – A vogal final (Segol) situa-se sob o p. Portanto, separe a sílaba à direita do p, porque
uma sílaba deve começar com uma consoante – rp, | sñe. A última sílaba termina com uma
consoante (r) e é fechada. A primeira sílaba termina com uma vogal (Ṣere) e é aberta.
3. hp'v' – A vogal final (Qameṣ) situa-se sob o p. Portanto, separe a sílaba à direita do p, porque
uma sílaba deve começar com uma consoante – hp' | v'. Ambas as sílabas são abertas: a última
sílaba é aberta porque termina com um h final (2.4.1); a primeira sílaba é aberta porque termina
com uma vogal.

31

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

2
3

Milra é uma palavra aramaica que significa “a partir de baixo”, ou seja, a última sílaba.
Milel é uma palavra aramaica que significa “a partir de cima”, ou seja, a sílaba próxima à última.
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Aprenda o Hebraico Bíblico
Russell T. Fuller / Kyoungwon Choi

Baseada em anos de êxito em sala de aula, Aprenda o Hebraico Bíblico provê um livro-texto claro e acurado para o estudante iniciante em hebraico. Ao longo de seus 38 capítulos, a gramática concentra-se nas noções elementares de fonologia
(sons) e morfologia (formas), de modo a capacitar o estudante a aprender a ler e escrever na língua bíblica.
Aprenda o Hebraico Bíblico (livro Texto) - Cód.: 308266 / 15,5 x 23cm / 384 páginas
Aprenda o Hebraico Bíblico (livro de exercícios) - Cód.: 308285 / 15,5 x 23cm / 384 páginas
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Faces do Antigo Testamento
David W. Baker e Bill T. Arnold

Esta obra reúne os principais especialistas, que fornecem uma visão geral dos temas atuais e questões em análise do Antigo
Testamento. Sendo uma referência substancial para estudantes e estudiosos do Antigo Testamento, bem como para os pastores e os leitores interessados que querem trazer os conhecimentos do Antigo Testamento em seus estudos para os dias atuais.
Cód.: 257504 / 14,5 x 22,5cm
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Pentecostes
Robert P. Menzies – Apresentação de George O. Wood

Robert Menzies oferece neste livro um dos argumentos mais claros, bem como fundamentação hábil em prol da posição
pentecostal clássica. Muitos observadores do movimento podem ficar surpresos com a forte defesa apresentada a favor da
posição. Este trabalho é convincente, sutil, exegeticamente forte e oferece muitos insights novos que os pentecostais e os não
pentecostais podem aprender.
Cód.:266960 / 14,5 x 22,5cm / 136 páginas
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História do Movimento Pentecostal no Brasil
Isael de Araujo

Começando com as mais antigas referências de manifestações pentecostais no país nos anos 1900, chegando ao grande
crescimento dos pentecostais a partir dos anos 1970 e ao movimento das Igrejas pentecostais nos anos 2000, Pastor Isael
de Araújo perfaz uma linha do tempo completa de registros fotográficos e históricos esclarecedores que lhe levarão a um
novo nível de conhecimento histórico.
Cód.: 310716 / 13,5 x 20,5cm / 176 páginas
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Querida, Há algo Errado?
H. Page Williams

Com uma mensagem entregue com bom humor e grande inspiração, esta obra transformará lares problemáticos em lugares vibrantes e empolgantes, e fará com que casamentos estagnados sejam avivados! Este é um manual verdadeiramente
prático para os homens que desejam se tornar aquilo que Deus quer que eles sejam.
Cód.: 311920 / 14 x 21cm / 144 páginas
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Minha Linda Princesinha Devocionais
Karen Whiting

Minha Princesinha: Devocionais para cada dia do ano ― edição para pré-escolares ensinará às meninas que elas são
verdadeiras filhas do grande Rei. Elas também aprenderão o quanto Deus as ama e o que Ele espera de seus filhos.
Cada devocional inclui um trecho das Escrituras (Palavras Reais), uma mensagem especial (Pensamentos Reais), uma
oração ao Rei e uma atividade relacionada ao tema do devocional (Princesa em Ação).
Sua princesinha vai querer ler sobre o Rei a cada dia e aprenderá como viver de acordo com a realeza por toda a vida.
Cód.: 311921 / 16,5 x 19,5cm / 400 páginas
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bíblias

A Bíblia Sagrada é um presente de inestimável valor de Deus para nós. A
cada dia podemos encontrar nela refúgio e sabedoria, forças e luz para
nossa caminhada com Deus em um mundo decaído. Ela nos ensina o
caminho para a comunhão perfeita com Deus e com o nosso próximo,
nos guiando até o céu, por meio do Caminho que Deus escolheu:
O Senhor Jesus Cristo.

> BÍBLIAS DE ESTUDO

Bíblia de Estudo Pentecostal

Esta Bíblia traz estudos que visam a ajudar o leitor a entender com mais profundidade a Palavra de Deus. Com estudos,
referências bíblicas e a versão Almeida Revista e Corrigida ela atende as necessidades de seminaristas, evangelistas, pastores, professores e todos que buscam maior conhecimento espiritual.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

77 estudos no Antigo e Novo Testamento;
Introdução panorâmica dos livros da Bíblia (com nome dos autores, temas, datas em que foram escritos, propósitos, etc.);
Diagramas e ilustrações;
Concordância abreviada da Bíblia;
Índice de símbolos temáticos;
Parágrafos, no texto bíblico, assinalados conforme originais;
Mapas coloridos;
Calendário para leitura bíblica em um ano;
Versão com Harpa Cristã;
Versão Comemorativa do Centenário das Assembleias de Deus.
Grande - Luxo / 17 x 23,5cm
Cód.: 124585 / Azul
Cód.: 5173 / Preta
Cód.: 124586 / Vinho
Média sem Harpa - Luxo / 13,5 x 21cm
Cód.: 570 / Preta
Cód.: 571/ Azul
Cód.: 572 / Vinho
Cód.: 131893 / Rosa
Média com Harpa - Luxo / 13,5 x 21cm
Cód.: 163413 / Azul
Cód.: 152283 / Preta
Cód.: 160093 / Vinho
Pequena sem Harpa

Pequena com Harpa

Luxo / 11,5 x 16,5cm

Luxo / 11,5 x 16,5cm

Cód.: 124588 / Azul

Cód.: 219718 / Azul

Cód.: 124507 / Preta

Cód.: 219717 / Preta

Cód.: 127449 / Vinho

Cód.: 219719 / Vinho

Cód.: 127450 / Rosa

Cód.: 222549 / Lilás

Cód.: 222548 / Lilás

Cód.: 222550 / Rosa

Cód.: 222894 / Rosa Escuro
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> BÍBLIAS DE ESTUDO

Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal

Você conhece várias Bíblias de estudo, mas alguma delas é específica para aplicar a Palavra de Deus aos seus problemas e
questões pessoais?
Prepare-se para aplicar em sua vida toda a sabedoria da Palavra de Deus. Ao ler a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal você
vai descobrir com muito mais profundidade verdades eternas contidas nos textos bíblicos, enxergar a relevância delas para
sua vida e, principalmente, poder aplicá-las à sua própria vida, permitindo assim, uma maior comunhão com o Criador.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nela, você encontra:
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.

Grande 17 x 23,5cm
Cód.: 105739 / Preta
Cód.: 105760 / Vinho
Cód.: 105759 / Azul
Cód.: 307625 / Rosa
Cód.: 307624 / Bordô
Média 13,5 x 21cm
Cód.: 167395 / Preta
Cód.: 156894 / Vinho
Cód.: 156893 / Azul
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Bíblia de Estudo Palavras-Chave

Há momentos em que uma palavra hebraica ou grega tem um significado tão distinto que a tradução em língua portuguesa não capta toda força do idioma original do texto bíblico. Para auxiliar aqueles que militam na difícil tarefa do estudo e
interpretação do texto bíblico, a CPAD publicou uma ferramenta única em suas características: a Bíblia de Estudo Palavras-Chave. Ela oferece as mais variadas ferramentas exegéticas, léxicas e gramaticais a fim de que o leitor possa interpretar
corretamente o texto bíblico, identificando as palavras-chave da língua original e apresenta de forma clara e precisa explanações sobre seus significados e uso.
Neste exemplar das Sagradas Escrituras você encontra:
• Dicionário de Strong Hebraico e Grego;
• Comentário exegéticos adicionais ao Dicionário de Strong;
• Auxílios léxicos e gramaticais das palavras do AT e NT com códigos das palavras-chave no texto bíblico, remetendo ao texto original e
a concordância de Strong;
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��
• Notas do texto bíblico;
�
�� ���
�� ���
�� ��
�� ��
• Nova Edição Almeida Revista e Corrigida 2009;
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• Introdução a cada livro da Bíblia.
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Bíblia de Estudo Explicada
S. E. McNair

A Bíblia de Estudo Explicada, publicada anteriormente como Bíblia de Estudo Explicada McNair, além do texto bíblico na
versão Almeida Revista e Corrigida (edição 1995), vem com os comentários capítulo por capítulo de S. E. Mc Nair, o conteúdo do Pequeno Dicionário Bíblico do mesmo autor e agora também com a Harpa Cristã.
Cada livro bíblico vem com um breve esboço com resumo do livro, análise e mensagem.
Uma Bíblia de Estudo que oferece praticidade e conteúdo sólido para aqueles que desejam ler e se aprofundar nas Sagradas Escrituras por um preço bastante acessível.
Luxo/ 17 x 23,5cm
Cód.: 268730 – Azul
Cód.: 268886 – Preta
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Imagens meramente ilustrativas
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bíblias
> BÍBLIAS DE ESTUDO

Bíblia de Estudo Apologia Cristã

A Bíblia de Estudo Apologia Cristã, reedição da Bíblia Defesa da Fé, ajudará os cristãos de hoje a entender, defender e proclamar sua fé em meio a um tempo de crescente relativismo moral e espiritual.
Mais de uma centena de artigos e questões sobre fé e ciência fornecem uma experiência recompensadora a cada estudo.
Ainda apresenta como diferencial uma introdução para cada livro da Bíblia focada nos elementos inerentes à apologética e
perfis históricos de apologistas desde Justino a C.S.Lewis.
Também apresenta valiosas contribuições dos mais consagrados apologistas modernos como: Charles Colson, Norman
Geisler, Hank Hanegraaff, Josh McDowell e mais de 90 outros colaboradores.
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
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DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS IMPORTANTES
E SELECIONADAS DO NOVO TESTAMENTO
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IMPORTÂNCIA

1961, Cesareia Marítima
1905

Ossuário de Caifás
Inscrição de Sérgio Paulo

1990, perto de Jerusalém
1877, Pafos, Chipre

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

Tanque de Siloé
Esqueleto 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

Rylands Papyrus 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.

Bodmer Papyrus II
Papiro de 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

Chester Beatty Papyri

obtido em 1931-35 Cairo,
Egito

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

Codex Vaticanus

No mais antigo inventário
da Biblioteca do Vaticano

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

Codex Sinaiticus
(Sinaítico)

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.

7Q5

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

Barco da Galileia

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.
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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.

“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.

  




 



        



 

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).
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Quilômetros

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.
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ESPERANÇA FUTURA
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.
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SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS
(MÓRMONS)
SOCIEDADE TORRE DE VIGIA
(TESTEMUNHAS DE JEOVÁ)
CIÊNCIA CRISTÃ
(IGREJA DE JESUS
CRISTO, CIENTISTA)
CIENTOLOGIA
WICCA

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.

SALVAÇÃO
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.

I



COMPARAÇÃO ENTRE NOVOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS
CRISTO

H



 

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.
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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.
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Quilômetros

DATA E LOCAL

Inscrição na Pedra de Pilatos
A inscrição de Delfos, ou Gálio
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DESCOBERTA

 








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.
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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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> BÍBLIAS TEMÁTICAS

Bíblia com Anotações 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

Bíblia Obreiro Aprovado

A Bíblia Obreiro Aprovado tem o objetivo de auxiliar os Ministros do Evangelho em suas atividades eclesiásticas. 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.

Luxo / 14 x 21cm
Cód.: 185976 / Azul
Cód.: 185977 / Preta
Cód.: 185978 / Vinho
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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.
15,5 x 23cm
Cód.: 312935 / Preta
Cód.: 312936 / Vinho
Cód.: 312937 / Azul
Cód.: 312938 / Rosa
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> BÍBLIAS TEMÁTICAS

A Bíblia do Pescador

Como responder a uma pergunta sobre Mormonismo sem ter um manual de religiões à mão?
Como dar um rápido conselho sobre prevenção dos vícios?
Como explicar o que é adoração ou algum outro tema semelhante?
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.
O conteúdo na Bíblia do Pescador permite ter em mãos o
que Deus disse em sua Palavra sobre:
•
•
•
•
•
•

Apologética - enfoque sobre religiões e seitas;
Evangelismo - enfoque na evangelização;
Igreja - enfoque no trabalho ministerial;
Devoção/devocional - enfoque na vida cristã particular;
Doutrina cristã - enfoque nos fundamentos da fé cristã;
Aconselhamento - enfoque na ministração de auxílio a pessoas

Cada uma dessas seções é representada por um artigo mais
detalhado situado em pontos diferentes no interior da Bíblia.
Ao longo de todo o texto bíblico, os versículos chave estão
sombreados e ainda incluem notas de rodapé identificadas
pelos ícones das seções temáticas. Além disto, a Bíblia do
Pescador ainda inclui artigos e um glossário de termos essenciais chamados mar adentro.
14 X 21cm / 1424 páginas
Cód.: 241983 / Vinho
Cód.: 241984 / Preta
Cód.: 231886 / Vinho Nobre - Marrom Escuro / Luxo
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> BÍBLIAS COM HARPA

Bíblia Carteira Média com Harpa Cristã

A Bíblia Carteira tem um formato versátil e prático para carregar, bem similar ao uma bolsa carteira, impressiona pelo acabamento
moderno e, ao mesmo tempo, clássico. Fecho tipo abre/fecha, borda prateada e em seis opções de cores: Preto, Vinho, Vermelha,
Marrom, Rosa e Pink.
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.
Luxo / 10 x 17cm
Cód.: 249886 / Preta
Cód.: 249885 / Vinho
Cód.: 249866 / Vermelha
Cód.: 301484 / Marrom
Cód.: 303484 / Rosa
Cód.: 301485 / Pink

Bíblia Média com Harpa Cristã Letra Grande
Bíblia de fácil leitura e perfeita para sua meditação.
Atributos do produto:
•
•
•
•
•
•
•

Versão Almeida Revista e Corrigida;
Resumo de cada livro da Bíblia;
Plano de Evangelismo Pessoal;
Textos de histórias bíblicas famosas;
Notas de referência bíblica;
Mapas bíblicos (O Mundo Antigo, Viagem de Paulo etc.);
Palavras de Orientação e Consolo.

12 x 17cm
Cód.: 197252 / Vinho
Cód.: 197251 / Azul
Cód.: 197248 / Preta
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> BÍBLIAS COM HARPA

Bíblia Gigante com Harpa Cristã Letra Gigante

O Texto bíblico impresso com letra gigante auxilia quem tem dificuldades de visão,
garantindo mais conforto na leitura. Esta Bíblia vem com os 636 hinos da Harpa Cristã, as
Palavras de Jesus em vermelho e auxílios para o leitor.
Cód.: 117719 / 17 x 23,5cm / Luxo / Preta

Bíblia Grande com Harpa Cristã Letra Gigante

Esta Bíblia possui visual agradável, de fácil leitura, LETRA GIGANTE, borda dourada, com
as palavras de Jesus em vermelho, com a letra dos 636 hinos da Harpa Cristã. Vem também com mapas, seção de auxílios, notas e referências. A tradução em português do texto
bíblico vem na versão João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida de 1995. Perfeita para
sua meditação na Palavra de Deus e também um ótimo presente para amigos e familiares.
Nela você encontra:
• Tabela de pesos, moedas e medidas;
• Como encontrar ajuda na Bíblia;
• Leituras para dias especiais;
• O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus.

Cód.: 180664 / 14 x 21cm / Luxo / Preta

Bíblia Grande com Harpa Cristã
Letra Grande Referências

Essa Bíblia possui visual agradável, de fácil leitura, letra
grande, borda dourada, notas e referências e Edição
Almeida Revista e Corrigida. Perfeita para sua meditação
na Palavra de Deus e também, um ótimo presente para
amigos e familiares.
14 x 21cm
Cód.: 171854 / Preta
Cód.: 171855 / Rosa
Cód.: 171856 / Preta/Vinho
Cód.: 171857 / Vermelho
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> BÍBLIAS COM HARPA

Bíblia com Harpa Cristã Covertex

Essa Bíblia possui visual agradável. Edição Almeida Revista e Corrigida. Perfeita para sua meditação na Palavra de Deus e
também, um ótimo presente para amigos e familiares.
Covertex Grande - 14 x 21,5cm
Cód.: 230833 / Violeta
Cód.: 230835 / Rosa
Cód.: 230836 / Preta
Cód.: 230837 / Vinho
Covertex Média - 11,5 x 16,5cm
Cód.: 230829 / Vinho
Cód.: 230830 / Rosa
Cód.: 230831 / Violeta
Cód.: 230832 / Preta
Cód.: 303284 / Marrom

Bíblia com Harpa Cristã Covertex (Zíper)

Um exemplar da Palavra de Deus que concilia beleza, conteúdo e praticidade. Sua capa ilustrada 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.

Covertex Média - 11,5 x 16,5cm
Cód.: 276739 - Bicolor Marrom
Cód.: 276741 - Flores Pink
Cód.: 276743 - Flores Amarela
Covertex Grande - 13,5 x 20,5cm
Cód.: 270126 / Bicolor Marrom
Cód.: 276744 / Flores Pink
Cód.: 271046 / Flores Amarela
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Bíblia Grande com Letra Gigante Covertex
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 636 hinos).

Covertex Grande - 14 x 21cm
Cód.: 244902 / Preta
Cód.: 244928 / Vinho
Cód.: 244929/ Rosa
Cód.: 244923 / Violeta

Bíblia com Harpa Cristã
Neste exemplar você encontra:
•
•
•
•

Plano de evangelização pessoal;
Leitura para dias especiais;
Plano de leitura da Bíblia;
Mapas.
Brochura Média
11 x 16cm
Cód.: 256704 / Horizonte
Cód.: 256705 / Entardecer
Cód.: 256585 / Música
Brochura Grande
13,5 x 21cm
Cód.: 214906 / Horizonte
Cód.: 214939 / Entardecer
Cód.: 214938 / Música

C AT Á L O G O G E R A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7

|

www.cpad.com.br

|

Imagens meramente ilustrativas

bíblias

31

> BÍBLIAS INFANTOJUVENIL

Bíblia Minha Linda Princesinha
Sheri Rose Shepherd

A Bíblia Minha Linda Princesinha é perfeita para princesas de todas as idades! Uma Bíblia única, pois além do texto bíblico
na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ela vem com características especiais escritas por Sheri Rose Shepherd.
Suas páginas são coloridas em tons de rosa e lilás, juntamente com mais de 500 versículos bíblicos destacados, voltados
para as princesas de Deus, tornando mais agradável a leitura das histórias.
Cód.: 223022 / 11,5 x 18,5cm / Capa Dura
Cód.: 234461 / 11,5 x 18,5cm / Capa Flexível com fecho
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Bíblia do Adolescente Aplicação Pessoal / Bíblia da Adolescente Aplicação Pessoal

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 / Ilustrada Verde / Popular / Capa Dura
Cód.: 134460 / Ilustrada Rosa / Popular / Capa Dura

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 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, combate ideais seculares e 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.
Cód.: 266297 / 14x22 cm / Laranja
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A Harpa Cristã tem sido o instrumento de consolidação nacional
da hinologia pentecostal, principalmente por meio do cântico
congregacional. Após 90 anos de existência, muitos dos belos
e edificantes hinos da Harpa Cristã, ultrapassam as fronteiras,
alcançando o honrado posto de hinário mais conhecido e amado
em todo o país.

Harpa Cristã Luxo

Adore a Deus e sinta a presença do Espírito Santo com os belos hinos da Harpa Cristã. Organizada com objetivo de elevar
o cântico congregacional e proporcionar um melhor louvor a Deus, a Harpa Cristã, com um total de 636 hinos, representa
mais um avanço que auxiliará na divulgação do evangelho através do louvor a Deus.

Média / 10,5 x 13cm / Luxo

Grande / 12 x 18cm / Luxo

Cód.: 201731/ Preta

Cód.: 197544 / Preta

Cód.: 211277 / Marrom

Cód.: 197545 / Marrom

Cód.: 211259 / Pink

Cód.: 211297 / Pink

Cód.: 211257 / Roxa

Cód.: 211298/ Roxa

Harpa Cristã Popular
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> HARPA CRISTÃ COM MÚSICA

Harpa Cristã Cifrada

Os clássicos hinos da Harpa Cristã agora escritas com cifras, para instrumentistas iniciantes ou com pouco conhecimento em leitura de partituras musicais.
Aqueles que estão aprendendo a tocar violão, guitarra, contrabaixo, teclado ou piano,
mesmo sem a formação musical, podem utilizar as cifras na letra dos hinos.
Mas esta Harpa também é uma valiosa ferramenta para músicos com formação, pois
nela também há uma pauta musical com cifras situada logo abaixo da letra de cada hino.
Além disto, tudo, ainda há encartado nela, um manual de cifras com os acordes e suas
respectivas posições para piano/teclado e para violão/guitarra.
Cód.: 140432 / 21 x 28,5cm

Harpa Cristã Si Bemol

Esta Harpa é para instrumentos de sopro que são do tom de Si Bemol: Trompete, Clarinete,
Sax Tenor, Sax Soprano, Barítono, Tuba.
Nesta harpa só tem a clave de Sol, com duas notas somente, a primeira nota é a melodia
do hino, a segunda seria a segunda voz do hino, no caso, a voz do contralto.
Nesta Harpa, não possui a letra dos hinos e nem cifras.
Cód.: 7671 / 21 x 28,5cm

Harpa Cristã Mi Bemol

Esta Harpa é para instrumentos de sopro que são do tom de Mi Bemol: Requinta, Sax Alto,
Tuba, Clarone Alto, Sax Horn, Genis, Sax Barítono. Da mesma forma que a Harpa em Si
Bemol, esta Harpa só tem a clave de Sol, com duas notas somente, a primeira nota é a
melodia, a segunda seria a segunda voz do hino, no caso, a voz do contralto. Nesta Harpa,
não possui a letra dos hinos e nem cifras.
Cód.: 7670 / 21 x 28,5cm

Harpa Cristã com Música

A Harpa Cristã com Música representa mais um avanço que auxiliará a orquestra, banda ou coral
da sua Igreja na divulgação do verdadeiro louvor e na pregação do evangelho através da música.
São partituras em notas musicais feitas para facilitar a ministração do louvor. Preparadas
para leitura dos mais diversos instrumentos musicais.

Cód.: 187766 / 12 x 18cm / Capa Bonded Leather
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Obras selecionadas e escritas por conceituados autores nacionais
e internacionais do segmento cristão que contribui para a
expansão do Reino de Deus. Edificando vidas e proporcionando
conhecimento intelectual e espiritual para o público evangélico em
todo o país.

História dos Hebreus
Flávio Josefo

Em História dos Hebreus o autor escreve com detalhes os grandes movimentos históricos, judaicos e romanos. Qualquer estudante da Bíblia terá em Flávio Josefo descrições
minuciosas de personagens do Novo Testamento (Evangelhos e Atos), tais como: Pilatos,
os Agripas, os Herodes e inúmeros outros pormenores do mundo Greco-romano, tornando
esta obra, depois da Bíblia, a maior fonte de informação sobre o povo judeu.
Cód.: 5228 / 16,5 x 24,5cm / 1.568 páginas / Capa Dura

Dicionário Vine
W.E.Vine / Merril F. Unger / William White Jr.

Agora qualquer pessoa pode entender o significado das palavras bíblicas nas línguas
originais! Dividido em Antigo e Novo Testamento, esse dicionário traz o significado de mais
de 6.000 palavras em grego ou hebraico, apontando em quais passagens a palavra aparece
com aquele sentido.
Cód.: 10659 / 15,5 x 22,5cm / 1.120 páginas / Capa Dura

Dicionário Bíblico Wycliffe
Charles F. Pfeiffer / Howard F. Vos / John Rea

O Dicionário Bíblico Wycliffe proporciona uma vasta rede de informações sobre nomes
e lugares mencionados na Bíblia bem como aspectos doutrinários, histórico e pontos
importantes do cenário bíblico. Artigos são escritos por mais de 200 líderes conservadores,
estudiosos evangélicos.
• Um abrangente dicionário bíblico disponível para estudantes, erudito e leigo.
• Cobertura extensiva é dada aos tópicos principais e os colaboradores são apontados ao final de
cada artigo.
• Muitos tópicos incluem bibliografia para pesquisa adicional.
• Mais de 900 fotos, mapas, gráficos e esboços ilustram o texto.
Cód.: 131675 / 15 x 23cm / 2050 páginas / Capa Dura
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Novo Manual dos Usos & Costumes dos Tempos Bíblicos
Ralph Gower

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.
Características:
•
•
•
•
•
•

Mais de 160 fotos coloridas e em preto e branco;
58 peças de arte originais;
Mapas e diagramas detalhados;
Numerosas referências às Escrituras em cada página;
Índices tópicos e bíblicos;
Leia registros detalhados de costumes antigos relativos ao casamento, educação, agricultura, vestuário, economia, alimentação, habitação, adoração e outros.

Cód.: 10697 / 17 x 25cm / 352 páginas / Capa Dura

Viaje através da Bíblia
V. Gilbert Beers

Você já leu a Bíblia. Agora experimente a sensação de estar no tempo e lugar onde tudo aconteceu. De modo fácil e organizado por tópicos, este recurso mostra o contexto cultural de cada
história da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, como realmente viviam o que comiam e como eles se
vestiam. A grande quantidade de fotografias, mapas, desenhos e gráficos fazem deste livro uma
referência indispensável.
Cód.: 202721 / 17 x 24,5cm / 416 páginas / Capa Dura

Pequena Enciclopédia Bíblica
Orlando Boyer

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

Guia do Leitor da Bíblia
Lawrence O. Richards

Esta obra 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
auxilia tanto iniciantes como veteranos e estudiosos da Bíblia a encontrar os tesouros mais ricos das
Escrituras Sagradas.
Cód.: 112299 / 16 x 23cm / 936 páginas / Capa Dura
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Heróis da Fé
Orlando Spencer Boyer

Um dos maiores clássicos da literatura evangélica. 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.
Cód.: 651 / 14 x 21cm / 272 páginas

História Eclesiástica
Eusébio de Cesaréia

Obra completa de Eusébio de Cesaréia, que viveu entre 263 e 340 d.C. Esta obra, escrita há mais de
1600 anos, é considerada um clássico da literatura mundial sobre a história da Igreja, sendo uma
das maiores fontes sobre a Igreja primitiva depois de Atos dos Apóstolos.
Cód.: 105599 / 16,5 x 24,5cm / 416 páginas

Os Mártires do Coliseu
A. J. O’Reilly

Um livro surpreendente, que relata a fé e a coragem dos primeiros seguidores de Cristo; os milagres,
as conversões, a história e o martírio de homens e mulheres de fé, que tiveram como palco de suas
mortes o sangrento Coliseu Romano.
Cód.: 112301 / 16,5 x 24,5cm / 272 páginas

As Catacumbas de Roma
Benjamin Scott

As Catacumbas de Roma não guardam apenas as sepulturas dos primeiros cristãos desprezados
pela sociedade que, mesmo coagidos, foram fiéis até a morte; mas eram também o esconderijo de
verdadeiros adoradores. Definitivamente, esta é uma obra inigualável e emocionante!
Cód.: 12 / 14 x 21cm / 176 páginas

Seitas e Heresias
Raimundo de Oliveira

Diversas seitas são analisadas, com o propósito de ajudar o povo de Deus a discernir entre a verdade bíblica e o erro ensinado por elas. Um livro que, há anos, figura entre os mais vendidos da CPAD.
Enriquecido com fotos.
Cód.: 979 / 14 x 21cm / 256 páginas
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Procuram-se Pregadores como Paulo
Ciro Sanches Zibordi

O autor, dentro de seu estilo leve e bem-humorado, analisa detalhes da vida de Paulo desde o seu
nascimento até a sua morte, bem como de sua pregação, para traçar um paralelo com as distorções que tem surgido no ministério da pregação da Palavra de Deus nos nossos dias.
Cód.: 259447 / 14 x 21cm / 208 páginas

Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria
Ciro Sanches Zibordi

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

Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar
Ciro Sanches Zibordi

Já ouviu estudos e pregações afirmando que as profecias do Apocalipse já se cumpriram, Israel e
os Iluminati são aliados, que não acontecerá o Milênio, e não tinha subsídios para refutá-las? Então
este livro é para você! Neste novo livro do Pastor Ciro Sanches Zibordi você encontrará de uma forma clara e bem-humorada, explicações tanto para as profecias do Apocalipse quanto para as mais
variadas teorias da conspiração que tem assustado a muitos.
Cód.: 198308 / 14 x 21cm / 216 páginas

Respostas aos Céticos
Norman L. Geisler e Ronald M. Brooks

Está obra escrita pelos especialistas em apologética Geisler e Brooks é uma excelente ferramenta
para os que buscam conhecimento para fornecer respostas sonoras sobre questões intelectuais
reais, referente à fé cristã.
Cód.: 262204 / 14,5 x 22,5cm / 384 páginas

Agentes do Apocalipse
David Jeremiah

Será que estamos vivendo nos últimos dias? E se os atores descritos no livro de Apocalipse já
estiverem atuando nos dias de hoje? Caso estejam, você saberia como reconhecê-los? Em Agentes
do Apocalipse, o renomado especialista em profecias, Dr. David Jeremiah, faz o que nenhum mestre
da Bíblia fez anteriormente. Ele explora o livro de Apocalipse por meio das lentes dos seus personagens mais marcantes: os mártires do exílio, os 144 mil, as duas testemunhas, o dragão, a besta que
surge da terra, a besta que surge do mar, o Conquistador, o Rei e o Juiz.
Cód.: 287323 / 14,5 x 22,5cm / 280 páginas
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Viva Ame Lidere
Brian Houston

Se você está buscando o seu chamado ou procurando um propósito para a sua vida, com todo o
coração, em Viva Ame Lidere você encontrará um caminho de fé que é todo seu e descobrirá presentes únicos feitos sob medida para sua jornada. Brian Houston fundador do ministério Hillsong,
compartilha suas experiências de vida, e as poderosas verdades bíblicas que são genuínos ensinamentos para viver inteiramente, amar por completo e liderar com coragem.
Cód.: 296104 / 14,5 x 22,5cm / 224 páginas

Escolhendo uma Vida que Vale a Pena
John Maxwell

Há grande diferença entre uma vida de boas intenções e uma vida intencional. Quase todo mundo
tem boas intenções. Uma vida intencional, no entanto, tem pensamento e propósito.
Cód.: 278852 / 14 x 21cm / 240 páginas

Ele Escolheu os Cravos
Max Lucado

“Assista aos soldados empurrarem o Carpinteiro no chão e esticarem seus braços contra as vigas.
Um pressiona o joelho contra o antebraço e segura sua mão. Jesus volta seu olhar para o cravo no
momento exato em que o soldado levanta a marreta para fincar o cravo. Ele sabia que o preço de
todos aqueles pecados era a morte. Ele sabia que a fonte de todos aqueles pecados era você e uma
vez que Ele não poderia suportar a eternidade sem a sua companhia, Ele escolheu os cravos.”
Cód.: 10529 / 14,5 x 22,5cm / 160 páginas

Como ter o coração de Maria no mundo de Marta
Joana Weaver

A vida da mulher de hoje não é tão diferente da vida de Maria e Marta no Novo Testamento. Através
desta história bíblica, a autora demonstra como, nesta época agitada e corrida, podemos nos aproximar do Senhor, pois, com ternura, Ele nos convida para escolhermos a “melhor parte”.
Cód.: 108879 / 14 x 21cm / 256 páginas

A Santidade que Liberta
John Eldredge

Sejamos francos: a santidade não é um tema popular nestes dias. Talvez porque as pessoas a associem com algo austero, espiritualmente elitista e bastante severo. Mas isto não é santidade. Pelo
menos não é a santidade que Jesus viveu. Ao ler este livro você descobrirá, por meio de exemplos
da vida de Jesus, o plano de Deus para sua vida: restaurar você. Está-se cansado de carregar o
fardo de ser você, viva a vida de Jesus. Experimente o alívio absoluto da Santidade.
Cód.: 259987 / 14,5 x 22,5cm / 144 páginas
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Minha Primeira Bíblia
Cecilie Oselen e Gustavo Mazali

Ideal para pequeninos com menos de 5 anos. 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 Almofadada

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

Parábolas da Bíblia
CPAD

São parábolas do Evangelho contadas de forma simples e ilustrada para
crianças até 3 anos. Ela traz as seguintes parábolas: A Ovelha que Foi Encontrada; A Casa Sobre a Rocha; O Filho que Voltou ao Lar e A Moeda Perdida.
Cód.: 164561 / 12,5 x 15cm / 60 Páginas / Capa Almofadada
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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. Deus sabe que neste
mundo estressante devemos usar uma infusão da graça dEle.
Nessa graça, há força para hoje, e esperança luminosa e paz para
todos os amanhãs.

Orando com os Nomes de Deus
Ann Spangler

Nomes fazem mais do que simplesmente distinguir uma pessoa da outra. Muitas vezes transmitem
a natureza essencial do caráter de uma pessoa. Isto é especialmente verdadeiro quando se trata
dos nomes de Deus na Bíblia. Ao incorporar esses nomes Divinos em suas orações, e aprender
sobre o contexto bíblico em que o nome foi revelado, os leitores ganharão uma compreensão mais
íntima de quem é Deus e como Ele pode ser invocado em todas as circunstâncias de suas vidas.
Cód.: 237737 / 14,5 x 22,5cm / 288 páginas

Ele Escolheu os Cravos
Max Lucado

“Assista aos soldados empurrarem o Carpinteiro no chão e esticarem seus braços contra as vigas.
Um pressiona o joelho contra o antebraço e segura sua mão. Jesus volta seu olhar para o cravo
no momento exato em que o soldado levanta a marreta para fincar o cravo. Ele sabia que o preço
de todos aqueles pecados era a morte. Ele sabia que a fonte de todos aqueles pecados era você e
uma vez que ele não poderia suportar a eternidade sem a sua companhia, Ele escolheu os cravos.”
Cód.: 10529 / 14,5 x 22,5cm / 160 páginas

Quando Cristo Voltar
Max Lucado

Você é capaz de falar sobre o fim do mundo e ainda se sentir bem? O que acontecerá no julgamento? Se eu morrer antes de Cristo voltar, para onde irei? Se você tem dúvidas sobre o fim dos
tempos... Está-se preocupado com o que vai lhe acontecer... Este livro ajudará a reconhecer na
volta de Cristo a verdadeira esperança do povo de Deus.
Cód.: 5887 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

Simplesmente como Jesus
Max Lucado

O desejo de Deus, Seu plano e Seu objetivo supremo é me fazer à imagem de Cristo. Mas como
ocorre esta mudança? Se Deus deseja que eu seja como Jesus, por que ainda me pareço
comigo mesmo? Neste livro, o autor mostra porque Deus quer mudar o homem e revela seus
métodos de transformação. Deus o ama do jeito que você é, mas não quer deixá-lo da mesma
maneira. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus.
Cód.: 6525 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas
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Quebrando a Rotina
Max Lucado

Você pode não ser o que deseja 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 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.
Cód.: 131755 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas

Um Amor que Vale a Pena
Max Lucado

Será que somos capazes de amar como Deus nos ama? Muitas pessoas nos dizem que devemos
amar. Só Deus nos dá o poder para fazê-lo. O segredo para amar, diz Ele, é ser amado.
Cód.: 11088 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas / Brochura
Cód.: 106979/ 14,5 x 22,5cm / 192 páginas / Capa Dura

Graça para o Momento – Vol. I
Max Lucado

Vem em um formato devocional diário que cabe facilmente numa bolsa ou em uma pasta. São 365 adaptações diárias de textos dos melhores livros de Max Lucado. Em cada texto você encontra semente de graça,
paz, consolo, esperança e fé. Além da criatividade textual do autor, junto a cada texto, você encontra um
versículo apropriado das Escrituras, vindos do coração de Deus para ministrar ao seu coração diariamente.
Cód.: 111821 / 10 x 15,5cm / 400páginas / Capa Almofadada

Graça para o Momento – Vol. II
Max Lucado

É um livro que estimula a buscar diariamente a graça de Deus, por meio de pequenos textos com
temas variados para cada dia do ano. Em seu livro, Max Lucado diz: “Que tal nos servirmos diariamente da fonte da graça de Deus? Beba profundamente, meu amigo. E beba diariamente”.
Cód.: 168303 / 10 x 15,5cm / 400 páginas / Capa Almofadada

Promessas Inspiradoras de Deus
Max Lucado

O livro combina textos das Escrituras Sagradas com passagens reconfortantes dos mais populares escritos
do autor. O resultado é um livro que guiará você continuamente para mais perto das promessas de Deus.
Cheio de promessas inspiradoras sobre valorizar os outros, raiva, sofrimento, louvor a Deus e mais, este é
um livro de promessas repleto de mensagens de conforto e orientação, que irá ao seu encontro todas as
vezes que precisar. Este livro já vendeu mais de 700.000 cópias desde sua primeira publicação em 1996.
Cód.: 124532 / 10 x 16,5cm / 208 páginas / Capa Dura
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Experimentando o Coração de Jesus
Max Lucado

Através deste devocional de estudo diário, você sentirá, em cada capítulo, todo o cuidado de Jesus, Sua
paz, graça e Sua inteira liberdade. Leia e experimente da alegria e do infinito amor que Deus reservou de
coração para você!
Cód.: 131756 / 17 x 24,5cm / 304 páginas

Aliviando a Bagagem para as Mães
Max Lucado

Esta manhã, em algum lugar entre o preparo do café e o sair de casa, você encheu sua bagagem
completamente. Não é de estranhar você estar assim tão cansada no fim do dia. Por que você
não tenta aliviar a bagagem? Usando a mensagem de conforto do Salmo 23, Max Lucado lembra
que as mães devem escutar a voz macia do Deus que nos motiva a deixar os fardos que nós
nunca deveríamos carregar.
Cód.: 108819 / 13,5 x 13,5cm / 120 páginas

Nas Garras da Graça
Max Lucado

Pode alguma coisa nos separar do amor que Cristo tem por nós? O autor convida a escalar o cume
da montanha da misericórdia Divina. Nas Garras da Graça recordará a você que o Deus que o criou
é suficientemente forte para sustentá-lo. Ele mostra que a dimensão da Graça de Deus é imensamente maior que os nossos conceitos de pecado, justiça e até amor.
Cód.: 5882 / 14,5x 22,5cm / 224 páginas

O Salvador Mora ao Lado
Max Lucado

O autor leva os leitores a uma nova jornada, onde ficarão face a face com os dois lados de Jesus:
o divino e o humano. Através de histórias inesquecíveis e poderosas verdades, apresenta Jesus, o
Salvador, que está tão próximo quanto a um vizinho que mora ao lado, contudo Santo o bastante
para conservar sua humanidade, sem perder sua Divindade.
Cód.: 111819 / 14,5 x 22,5cm / 240 páginas

Um Coração como o de Jesus
Max Lucado

A distância entre o nosso coração e o dEle parece ser imensa. Como poderíamos esperar ter o coração de Jesus? Ele fez do teu coração o Seu lar. E aquele que salvou a tua alma está ansioso para
lhe dar um novo coração.
Cód.: 170389 / 11 x 15,5cm / 88 páginas

C ATÁ L O G O G E R A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7

|

www.cpad.com.br

|

Imagens meramente ilustrativas

44

devocionais

Ele Ainda Remove Pedras
Max Lucado

Por que a Bíblia contém tantas passagens de Jesus se encontrando com pessoas com problemas? O ladrão na cruz, o rejeitado Nicodemos, Pedro envergonhado, a desolada Marta, irmã de
Lázaro. Seria para que louvássemos a Jesus pelo que Ele fez no passado? Não. Estas passagens e muitas outras estão na Bíblia não para dizer o que Ele fez. Elas estão lá para nos dizer o
que Jesus faz.
Cód.: 10698 / 14,5 x 22,5cm / 240 páginas

A Grande Casa de Deus
Max Lucado

Ao usar a oração do Pai Nosso como uma planta arquitetônica, comparando cada cômodo da
casa – sala, cozinha, corredor, etc. – com momentos e aspectos da nossa vida, Max Lucado
nos revela o que Deus quer para seus filhos: que não apenas sejam atraídos por Ele, mas que
vivam nEle. Deus quer ser um lar para o seu coração.
Cód.: 2599 / 14,5 x 22,5cm / 208 páginas

Quando Deus Sussurra o Seu Nome
Max Lucado

Esperança... É o que muitos corações amargurados procuram com ansiedade. Se a dor e a
solidão batem à sua porta, mais do que nunca, é momento de confiar em Deus e preparar-se
para ouvi-lo sussurrar seu nome, trazendo palavras de alívio à sua vida.
Cód.: 316 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

Aliviando a Bagagem
Max Lucado

Max Lucado faz uma ilustração utilizando as figuras: malas, pastas e bolsas com nossas inseguranças, aflições, temores, decepções... Quando nos damos conta estamos carregando um
peso muito acima do pretendido, chegando a alguns casos ao limite do insuportável. Aonde
buscarmos ajuda? O autor nos convida a olhar para um velho amigo, o conhecido Salmo 23
onde, sem dúvida, encontraremos refrigério, alívio e consolo para a alma.
Cód.: 10657 / 14,5 x 22,5cm / 168 páginas
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Ouvindo Deus na Tormenta
Max Lucado

Com ilustrações e parábolas do cotidiano, o autor leva-nos a ter uma vida mais rica com Deus e a
confiar inteiramente no Pai Celeste, cujo alvo é levar-nos com segurança ao lar. Ele fará de tudo para
que estejamos seguros. Ao ler esta obra, fique atento à mensagem de esperança. A luta de hoje pode
ser a bênção de amanhã.
Cód.: 266 / 14,5 x 22,5cm / 340 páginas

Quem Tem Sede Venha
Max Lucado

Este livro nos ajuda a entender que Deus deseja que venhamos sedentos e bebamos profundamente da água viva disponível para cada um de nós: Cristo. Que a sua alma seja fortalecida e renovada
através desta leitura e que você descubra tudo o que Deus deseja lhe dar.
Cód.: 129240 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

Isto Não é para Mim
Max Lucado

Para gozarmos de uma vida completa devemos compreender que não somos o centro de tudo.
Deus deve estar no centro de nossas vidas. Fomos criados para glorificar a Deus e nos deleitarmos
nEle para sempre. Max Lucado nos mostra que podemos descobrir como calibrar nossas vidas com
Deus e colocar Sua glória no centro de “nosso mundo”. Desta forma, podemos desfrutar de uma
vida livre de fardos com a promessa de encontrar a glória de Deus.
Cód.: 111820 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

Isto Não é para Mim – Adolescentes
Max Lucado

Através do depoimento de vários adolescentes, Max Lucado vai demonstrar que talvez, não devemos estar no centro da nossa vida. Quando aprender a colocar Deus no lugar certo e reconhecer
que tudo tem a ver com Ele, você encontrará um lugar no universo.
Cód.: 156414 / 14 x 21cm / 192 páginas

Seguro nos Braços do Pastor
Max Lucado

Salmo 23 - uma passagem profundamente amada e extremamente conhecida da Bíblia. Nesse livro,
Max Lucado vem esmiuçar essa passagem bíblica, versículo a versículo, mostrando seu significado
e propósitos, utilizando-se de passagens de outros livros seus. Uma mensagem abençoada para que
você aplique em sua vida.
Cód.: 124530 / 11 x 16,5cm / 120 páginas / Capa Dura
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Minutos de Motivação Para Homens
Stan Toler

Alguns homens bons? Não, existem milhões deles – em seu mundo, em sua comunidade, por toda
sua volta. Em todos os lugares, existem homens que decidiram viver acima das tendências e dos
tempos. Minutos de Motivação para Homens é uma cartilha. Parágrafo por parágrafo, frase por
frase, este livro vai lhe dar os “insights” (percepções) que colocarão você na posição vencedora.
Cód.: 245744 / 11 x 18cm / 160 páginas

Um Jovem Segundo o Coração de Deus
Jim George

Tornar-se Um Jovem Segundo o Coração de Deus é como escalar uma montanha. Há desafios, mas
a vista do alto vale a pena! Você aprenderá a estruturar sua fé, a escolher as amizades certas, a ter
um bom relacionamento em casa, a fazer boas escolhas para o futuro e, principalmente, a lutar contra a tentação. Tudo isso para torná-lo como Davi.
Cód.: 158419 / 14 x 21cm / 178 páginas

365 Mensagens Inspiradas em Personagens da Bíblia
Michael Kendrick e Daeyl Lucas

Cada mensagem diária inclui: versículo bíblico, leitura devocional, verdade-chave que você pode
aplicar ao seu cotidiano, referências das escrituras para leitura suplementar e índice temático para
que você possa localizar as histórias sobre um personagem específico, trama ou evento.
Cód.: 5672 / 14 x 21cm / 392 páginas

Em Contato com Deus
Charles Stanley

Este livro, feito com um acabamento especial, possui pequenas mensagens, cheias de sabedoria e
graça, sempre acompanhadas de versículos bíblicos e orações sobre os mais variados temas: emoções, perdão, relacionamentos, atitudes, adversidades, entre vários outros. Todas essas qualidades
tornam-no mais do que um belo presente. Em Contato com Deus é um sábio companheiro, útil para
todos os momentos da vida.
Cód. 7587 / 10 x 16,5cm / 208 páginas / Capa Almofadada

Uma Maçã para meu Professor
Melody Carlson

Quando Deus criou os professores, deu-nos amigos especiais. Como agradecer por tudo o que fazem?
Até mesmo para o melhor professor, seu trabalho nem sempre é fácil, e há dias em que necessita ser
encorajado, assim como sempre encoraja você! O livro traz orações, reflexões, mensagens encorajadoras
e dicas para o dia-a-dia do professor. Ofereça a ele, através desse livro presente, palavras de sabedoria,
consolo, inspiração, que iluminem cada dia do ano. Uma forma de corresponder, toda a dedicação que
seu professor tem por sua vida.
Cód.: 166140 / 12,5 x 18,5cm / 96 páginas
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Se crermos que a Bíblia é a Palavra de Deus e esta traz
ensinamentos e ordenanças, então devemos buscar compreender
como aplicá-la para cada momento de nossa vida. Para
cada pessoa, para cada situação, a palavra de Deus tem um
aconselhamento, uma orientação para que possamos viver a
plenitude do Evangelho.

> COMPORTAMENTO

O Ladrão de Túmulos
Mark Batterson

Será que acreditamos que Deus ainda faz milagres? Será que esperamos que Ele se mova de
maneiras milagrosa em nosso dia-a-dia? Nada mudou desde que Jesus chamou Lázaro para sair
do túmulo quatro dias depois de ser sepultado. Pouco importando a grandeza dos problemas, Deus
é ainda maior. Se você deseja ver a obra de Deus de maneira milagrosa hoje, você gostará desta
mensagem edificante de fé e que dá vida.
Cód. 287344 / 14,5 x 22,5cm / 272 páginas

Um Mestre Fora da Lei
John Eldredge

Ele foi acusado de quase tudo - quebrar a lei, ter más companhias, se embriagar, e de ser o próprio diabo. Ele era tão atrativo e perigoso que tiveram de matá-lo. Mas aqueles que o conheceram melhor o amaram de um modo apaixonado. E este Jesus não mudou nem um pouco; Ele
ainda é Ele mesmo, e está disponível para todos aqueles que gostariam de conhecê-lo.
Cód.: 212908 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

Você é mais Forte do que Pensa
Les Parrott

Você sente que alcançar seus sonhos é impossível e que os obstáculos são maiores que o Monte
Everest? Não se deixe abater: você é mais forte do que pensa! Com a ajuda do Dr. Les Parrott você
descobrirá que ao mudar o seu modo de pensar, entender e sentir, é possível reunir forças que você
não sabia que tinha. Transforme sua fraqueza em ânimo e comece a viver corajosamente!
Cód.: 225395 / 14,5 x 22,5cm / 176 páginas

Lidando com Pessoas Difíceis
Les Parrott

Todos têm algum relacionamento problemático. São pessoas que reclamam sempre, são indiferentes, espalham boatos, mordem-se de inveja, faz-se de vítimas ou ferem nossos sentimentos.
Mas não há como evitar, temos que conviver com elas na família, no trabalho e até na Igreja. O
que podemos fazer para manter a calma e alcançar soluções em relacionamentos que exigem
uma alta dose de manutenção? Este livro é a resposta. Nele podemos aprender habilidades para
construirmos relacionamentos melhores.
Cód.: 237923 / 14 x 21cm / 160 páginas
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Siga Seu Instinto
T.D. Jakes

“Deus, o principal projetista, equipou a cada um de nós com um instinto fundamental que nos atrai
para o nosso propósito Divino.” Nenhum de nós nasce sem instintos. Nestas páginas você encontrará
sugestões para estimular o seu próprio processo de descoberta. As respostas que busca já está dentro
de você. Dessa forma, se você está pronto para abrir os limites de onde está para descobrir a liberdade
de onde deveria estar, então vamos começar.
Cód.: 279932 / 14,5 x 22,5cm / 206 páginas

A Santidade que Liberta
John Eldredge

Sejamos francos: a santidade não é um tema popular nestes dias. Talvez porque as pessoas a associem com algo austero, espiritualmente elitista e bastante severo. Mas isto não é santidade. Pelo
menos não é a santidade que Jesus viveu. Ao ler este livro você descobrirá, por meio de exemplos da
vida de Jesus, o plano de Deus para sua vida: restaurar você. Está-se cansado de carregar o fardo de
ser você, viva a vida de Jesus. Experimente o alívio absoluto da Santidade.
Cód.: 259987 / 14,5 x 22,5cm / 144 páginas

Abraçado pelo Espírito
Charles Swindoll

Seu coração está turbulento, vazio ou sem vida? Então, essa obra, que é muito mais para o coração do
que para o intelecto, foi escrita para você! O autor Charles Swindoll já viveu momentos difíceis e, por
isso, te convida a peregrinar em uma relação mais profunda e intima com Deus por meio de uma compreensão maior do poder do Espírito Santo. Se você tem fome e anseia por vivenciar todas as bênçãos
de Deus, esse livro é a porta para a mudança. Regozije-se apesar das circunstâncias!
Cód.: 231224 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

Deus não Desistiu de Você
Nemuel Kessler

Esta obra o ajudará a prosseguir e a se apropriar das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã.
O medo e a vergonha não podem te separar do amor de Deus, porque Ele tem propósitos para a sua vida.
Leia nestas páginas o exemplo de vida de personagens bíblicos e homens importantes da história para
entender, de uma vez por todas, que Ele não desistiu de você.
Cód.: 237924 / 14 x 21cm / 192 páginas

Lendo a Bíblia para a Vida
George Guthrie

Comece a ler a Bíblia hoje mesmo e aplicá-la em sua vida. Ler a Palavra não precisa ser tão difícil, por
isso Lendo a Bíblia para a Vida veio para descomplicar e te ajudar a estudar e entender as Escrituras de
forma eficiente. Dessa forma, além do entendimento intelectual, será mais fácil aplicar os ensinamentos da Palavra na vida prática. Seu dia a dia nunca mais será o mesmo!
Cód.: 235908 / 14,5 x 22,5cm / 336 páginas
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Fazendo o Melhor depois de Decisões Erradas
Erwin Lutzer

Junte-se ao Pastor e autor de best-sellers Erwin Lutzer e entenda como extrair algo bom, até mesmo das piores escolhas, e avançar para um futuro melhor.
Cód.: 227843 / 14 x 21cm / 176 páginas

Vivendo Salmos
Charles Swindoll

Neste estudo dos Salmos, um dos Pastores e autores mais importantes do cristianismo atual,
explora temas tão prementes como o medo do desconhecido, o desânimo e preocupação, como
lidar com pessoas difíceis e o que fazer quando Deus está em silêncio. Combinando suas típicas
ilustrações e ideias com passagens favoritas deste amado livro da Bíblia, Charles Swindoll oferece
uma obra que vai ajudar os leitores a viverem os Salmos como nunca antes.
Cód.: 232226 / 14,5 x 22,5cm / 312 páginas

Vivendo Provérbios
Charles Swindoll

Quanto mais meditarmos nas Escrituras, mais óleo aplicará à nossa engrenagem diária. Os trinta e
um capítulos do livro de Provérbios estão cheios de cápsulas de verdade, muitas na forma de uma
breve máxima, que nos ajudam a encarar e até superar as dificuldades da vida. Por meio de um
programa de 26 semanas de leitura, Charles Swindoll mostra o quanto à sabedoria de Provérbios, a
mais prática e realista instrução da Bíblia, é uma inspiração para enfrentarmos os conflitos diários.
Cód.: 220825 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas

O Pacificador
Ken Sande

Este livro tem o propósito de ajudar você a se tornar um pacificador. Ele fornece uma abordagem
simples, mas abrangente que ajudará você a solucionar os conflitos de sua vida.
Cód.: 172785 / 14,5 x 22,5cm / 368 páginas

Billy Graham Responde
Billy Graham

Um dos maiores evangelistas da história 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.
Cód.: 197264 / 14,5 x 22,5cm / 352 páginas
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12 Princípios para Fortalecer sua Caminhada com Cristo
Patrick Morley

Torne-se o tipo de homem que caminha com Deus e maneja a influência de Deus em seu mundo.
Com um panorama conciso, diversos exemplos e ideias práticas, este poderoso guia o ajudará a
desenvolver a maturidade que todo homem de Deus foi criado para refletir.
Cód.: 197405 / 14,5 x 22,5cm / 176 páginas

O Enigma de Sansão
Marcelino César

Através de uma linguagem elegante e poética, o autor nos leva a analisar a vida de Sansão, nos mostrando as lições que podemos tirar dela. Apesar de muito conhecida, há muito que aprender com sua história.
De um nazireu, separado e escolhido, elevado a juiz, a um derrotado, entregue nas mãos dos filisteus. Até
que se lembrou de que tinha um propósito determinado por Deus. Aprenda mais com a vida de Sansão!
Cód.: 233387 / 14 x 21cm / 160 páginas

A Vida de Lázaro
Stephen W. Smith

A Vida de Lázaro é um livro que transmite esperança sobre a promessa da ressurreição em um lugar onde muitos de nós estamos mortos. Entre na história de Lázaro e diga sim ao convite de Jesus
para nascer e viver.
Cód.: 232784 / 14,5 x 22,5cm/ 176 páginas

Formando um Homem de Deus
Alan Redpath

O que é preciso para ser um homem de Deus? Como alcançar um coração que se alegra com o Senhor? Alan Redpath retrata Davi de uma forma viva e nos mostra como podemos aprender com um
homem que foi completamente humano, mas que foi alcançado pela graça Divina. Adquira também
o mesmo coração de Davi e saiba como buscar a humildade, a gratidão, a santidade e se regozijar
em estar sempre firme com o Senhor.
Cód.: 180688 / 14,5 x 22,5cm / 264 Páginas

Neemias Paixão pela Fidelidade
J. I. Packer

Neemias foi um homem de ação, dedicado, sábio e zeloso que se fortalecia com a oração. Tudo isso o
ajudou a definir um padrão de liderança com excelência. Este livro é um modelo para o avivamento de todos
os membros da Igreja. Aqueles que têm sede de Deus e desejam Sua presença em suas responsabilidades
de liderança, ou do dia a dia, não podem deixar de adquirir esta obra.
Cód.: 172780 / 14,5 x 22,5cm / 240 páginas
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Sexo? Agora Não, Obrigado!
Ian Gregory

A maioria dos solteiros cristãos espera se casar. O que fazer, como agir, quanto tempo esperar? Esta obra
incita um debate sobre como encontrar e conduzir nossos relacionamentos. Sexo, antes do casamento,
pode? O cristão deve se divorciar? Como a sua Igreja lida com os solteiros? O autor oferece ideias práticas para todos os solteiros — bem como para líderes de Igreja — sobre como desenvolver relacionamentos cristãos. Busque o segredo para uma vida pessoal abençoada em Sexo? Agora Não, Obrigado!
Cód.: 187092 / 14,5 x 22,5cm / 168 páginas

A Causa Dentro de Você
Matthew Barnett

Se você tem fome por uma vida apaixonante; se está pronto para usar seus dons e talentos para
deixar sua marca no mundo; ou se precisa lembrar que Deus te ama e tem um plano para sua vida
— Este é o seu livro. Com histórias de vidas que foram transformadas por Deus, receba o estímulo
para alcançar, com sucesso, a causa de sua vida.
Cód.: 202878 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

Como ser um Melhor Amigo para Sempre
John Townsend

Nesse livro encorajador sobre amizade, o psicólogo Dr. John Townsend renova a esperança e oferece
ajuda para melhorar os relacionamentos. Ensina como torná-los infinitamente melhores, ainda que você
já tenha um melhor amigo. Conheça oito princípios para construir e fortalecer o melhor tipo de amizade!
Cód.: 219109 / 14,5 x 21,5cm / 160 páginas

A Vida de Seus Sonhos
Les Parrott e Neil Clark

Todo mundo anseia por relacionamentos saudáveis, alegria e paz interior. A jornada rumo à plenitude emocional é um trabalho árduo. Mas é a coisa mais importante que qualquer um pode fazer
para o seus relacionamentos, uma vez que uma relação é tão saudável quanto à pessoa menos
saudável presente. Aprenda três segredos testados e aprovados para ajudar você a alcançar a paz
duradoura, a alegria de longa duração, e um nível profundo de saúde emocional e espiritual.
Cód.: 225303 / 14 x 21cm / 256 páginas

Dez Coisas que eu Gostaria que Jesus nunca Tivesse Dito
Victor Kuligin

Você encontrará neste livro dez ensinos de Jesus que parecem impossíveis de seguir. O autor faz
sugestões gentis e reprimendas severas para os cristãos, fazendo-nos refletir sobre o modo no qual
pensamos sobre elementos como: a Igreja, as bênçãos de Deus e o próprio Jesus. Uma obra reflexiva
a respeito da verídica e árdua trajetória do cristão e de sua responsabilidade quando aceita a Cristo.
Cód.: 152291 / 14 x 21cm / 304 páginas
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As 10 Melhores Decisões que a Mulher Deve Tomar
Pam Farrel

Muitas de nós hoje, lutamos com sentimentos como se fôssemos um grande desapontamento para
todo o mundo. Para a maioria, estamos exaustas enquanto tentamos freneticamente agradar a todos
ao nosso redor e ao mesmo tempo tentamos agradar a Deus. Por vezes até tentamos agradar a nós
mesmos, todavia, estamos bem embaixo em nossa lista de prioridades. Você é uma dessas mulheres?
Você sente que está desapontando alguém? Você está satisfeita com sua vida? Decisão número um:
Decida fazer as coisas diferentes!
Cód.: 289803 / 14 x 21cm / 232 páginas

Segredos
Kerry Clarensau

Com honestidade e humor, Kerry Clarensau leva as mulheres a uma jornada que revelará oito segredos
bíblicos que toda esposa precisa saber — como encontrar a verdadeira satisfação, como compreender
o seu esposo, relacionar-se mais intimamente, apaixonar-se novamente e muito mais! Este livro tem
sido um aliado importante na transformação de vidas e casamentos de mulheres em todas as partes do
mundo. Você pode ser a próxima.
Cód.: 291143 / 14,5 x 22,5cm / 184 páginas

Heroínas do Antigo Testamento - Livro Para Colorir
Betsy Karounos

Heroínas do Antigo Testamento – livro para colorir de Betsy Karounos: convida você a descobrir
e se encantar com as ricas histórias de dez mulheres notáveis do Antigo Testamento. Em cada
página, uma ótima reflexão de passagens bíblicas encorajadoras que são verdadeiros devocionais. Desenhos belíssimos repletos de detalhes da época, que aguçam a sua criatividade em
cada pintura. Inspire sua alma explorando as jornadas milagrosas dessas heroínas de fé.
Cód.: 280052 / 25 x 25cm / 42 páginas

Mulheres que Ouviram a Voz de Deus
Marta Doreto

Mesmo nos dias atuais a mulher cristã não pode confundir a voz do Senhor, é preciso saber discernir para uma
perfeita comunhão com o Todo-Poderoso. A autora enfatiza passagens bíblicas de mulheres como Sara, Maria,
Marta e tantas outras que escutaram e obedeceram ao chamado Divino e foram abençoadas em suas vidas.
Cód.: 245745 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas

Uma Esposa Para Isaque
Belmira Batista dos Santos

A autora abre o véu da intimidade da vida pastoral e de como a esposa contribui para o sucesso ou
derrota do esposo no exercício do ministério. Escrito numa linguagem simples e intimista, o livro aponta os problemas e as saídas para cada situação pastoral.
Cód.: 240485 / 14 x 21cm / 96 páginas
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Minutos de Motivação para Mulheres
Stan e Linda Toler

Se for verdade que atrás de um grande homem está uma grande mulher, então você tem um trabalho importante! Isso significa que você tem uma grande responsabilidade, e entender o quanto você
é importante vai ajudá-la a melhorar constantemente.
Código: 245743 / 11 x 18cm / 144 páginas

Jesus, o Amado da Alma da Mulher
Rebecca e Erwin Lutzer

Você está confusa sobre o papel das mulheres na Igreja? Você já se perguntou se Deus a valoriza
tanto quanto Ele o faz com os homens? Eis aqui uma boa notícia. Jesus mudou tudo para você!
Baseando-se em histórias das Escrituras, os Lutzers mostram como Jesus desafiou a tradição e
confirmou mulheres como verdadeiras parceiras na família de Deus. Cada capítulo começa com a
leitura da Bíblia sobre uma mulher bíblica e termina com uma oração. Leia este livro e seja convencida de que Jesus é o amante de sua alma!
Cód.: 225417 / 14 x 21cm / 144 páginas

Como ter o coração de Maria no mundo de Marta
Joana Weaver

A vida da mulher de hoje não é tão diferente da vida de Maria e Marta no Novo Testamento. Através
desta história bíblica, a autora demonstra como, nesta época agitada e corrida, podemos nos aproximar do Senhor, pois, com ternura, Ele nos convida para escolhermos a “melhor parte”.
Cód.: 108879 / 14 x 21cm / 256 páginas

Tendo um Espírito como o de Maria
Joanna Weaver

Você anseia por servir a Deus com graça e vigor, por refleti-lo em cada palavra e em cada ato. Todavia,
você se vê em uma batalha continua para produzir e contemplar essa visão em seu caminhar diário.
Nesta obra, a autora lhe fornece percepções bíblicas e ferramentas práticas para associar-se a Cristo,
convidando-o a visitar os recônditos de sua alma e dando-lhe total permissão para redimi-la e renová-la.
Cód.: 152287 / 14 x 21cm / 328 páginas

Só para Noivas
Eveline Ventura

Em seu terceiro livro, Eveline aborda vários temas especialmente para você que está prestes a subir
no altar: responsabilidade financeira, pecado durante o noivado, aprovação de Deus, entre muitos
outros assuntos. Só para Noivas, com a leveza e simplicidade que é peculiar à autora, aborda algumas
questões que geram dúvidas nas meninas, sobre tudo cristãs que estão se preparando para realização
de um dos maiores sonhos, o casamento. Todos os conselhos são norteados pela Palavra de Deus.
Esteja pronta para dizer o tão sonhado “SIM”!
Cód.: 216522 / 14,5 x 22,5cm / 144 páginas
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O Despertar de Lázaro
Joanna Weaver

Muitas mulheres acreditam que Deus ama o mundo, mas às vezes se perguntam se Ele verdadeiramente
as ama. Assim como Jesus chamou Lázaro para ir adiante numa nova vida, Ele quer te libertar para que
você viva inteiramente na luz do Seu amor, desimpedido do medo, da culpa e da autocondenação.
Cód.: 202720 / 14,5 x 22,5cm / 256 páginas

Guia da Mãe Ocupada
Kathy Peel

Esta obra oferece às mães a orientação necessária para aproveitar melhor o tempo diário. Em cada
capítulo é possível encontrar dicas sobre finanças, sobre como utilizar melhor o espaço interno da
casa e até como realizar pequenas comemorações familiares. A proposta da autora Kathy Peel é
ajudar as mães a ver o dia render e principalmente garantir, que ao fim do dia, fique a certeza de
uma família amada e bem cuidada.
Cód.: 198144 / 14,5 x 22,5cm / 304 páginas

A Sabedoria de Deus na Vida da Mulher
Elizabeth George

A sabedoria é a capacidade de ver a vida como Deus a concebe. Se você quer ser regida pela sabedoria de Deus em todas as áreas da sua vida, esta é a oportunidade de buscar o coração de Deus
para sua vida familiar, espiritual e pessoal.
Cód.: 109019 / 14 x 21cm / 216 páginas

Donas de Casa Estressadas
Kathy Peel

Donas de Casa Estressadas traz depoimentos de mulheres que chegaram ao caos doméstico por
não ter uma administração do lar. A própria autora, que já passou por isso, hoje ensina métodos de
transformação, para uma vida familiar e doméstica com prioridades, sem cair no desespero. Leia
Donas de Casa Estressadas e restaure a ordem e a harmonia familiar e da casa.
Cód.: 181207 / 14,5 x 22,5cm / 232 páginas

Construindo um Ministério Feminino Eficaz
Sharon Jaynes

Este é um livro que apresenta as ferramentas para o planejamento e a confiança que você precisa para ser bem-sucedida no desenvolvimento de um ministério. Este guia completo e prático a
inspirará a dar o próximo passo, quer seu ministério esteja vicejante, quer enfrente luta, quer esteja
apenas começando.
Cód.: 152301 / 14 x 21cm / 416 páginas
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Mulheres Ajudando Mulheres
Elyse Fitzpatrick e Carol Cornish

Uma excelente obra que oferece apoio a conselheiras de mulheres, apontando bases e métodos
bíblicos para aconselhamento em momentos complicados.
Cód.: 2569 / 15 x 23cm / 608 páginas

Quando as Mães Oram
Cheri Fuller

Neste livro, você vai ler histórias das Anas de nossos dias, mulheres aflitas, mães como você que,
amam seus filhos e das coisas maravilhosas que Deus fez em suas vidas através da oração.
Cód.: 5886 / 14 x 21cm / 288 páginas

Sonhos de Mulher
Sharon Jaynes

Este livro relata-nos histórias de heroínas sonhadoras, bíblicas e contemporâneas, faz observações
sobre como Deus recupera sonhos. Você tem esperança de que Deus ainda tem sonhos para sua
vida? Então, tome fôlego e comece a excitante jornada ao sonho que Deus planejou para você.
Cód.: 152760 / 14 x 21cm / 256 páginas

Você pode ser a Esposa de um Marido Feliz
Darien B. Cooper

Darien é uma mulher jovem e totalmente realizada em seu casamento, e com sua experiência irá ajudá-la
em seu relacionamento para com seu marido e nas suas atitudes em seu casamento. Dicas e testemunhos que servirão de grande valia para você, mulher, que quer ser a esposa de um marido feliz.
Cód.: 171124 / 14 x 21cm / 200 páginas

A Alegria de ser Mãe
Zenaide Francisco Nunes

Com o relato de suas próprias experiências, a autora tem o intuito de ajudar mães de todas as
idades, instruindo de maneira sábia, de acordo com a Palavra de Deus. Para o seu crescimento
espiritual, encontre no final de cada capítulo uma oração que vai incentivar você, mamãe, a estar
sempre em conexão com o Senhor e desempenhar sabiamente a tarefa que é ser mãe.
Cód.: 182609 / 14,5 x 22,5cm / 112 páginas
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Ela Ainda me Chama de Papai
Robert Wolgemuth

Ser pai de menina traz um peso a mais para os homens. A ideia de carinho, cuidado e proteção que
possuem com filhos, são aumentadas exponencialmente quando se trata de uma filha. Neste livro,
Robert Wolgemuth tira toda a ansiedade desses pais nervosos e os anima para momentos maravilhosos que virão.
Cód.: 263463 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

5 Conversas que Você Deve Ter com sua Filha
Vicki Courtney

Através de uma comunicação aberta e honesta, a autora Vicki Courtney ajuda as mães a prepararem suas filhas para as verdades e mentiras da sociedade moderna. O livro também inclui conversas agrupadas por faixa etária: de 0 a 5; de 6 a 12; e de 12 anos em diante. Ajude a tornar suas
filhas o que Deus quer que elas sejam, e não o que o mundo diz.
Cód.: 204491 / 14,5 x 22,5cm / 264 páginas

5 Conversas que Você Deve Ter com seu Filho
Vicki Courtney

Através de cinco temas indispensáveis para a criação de filhos, a autora Vicki Courtney fala sobre a
importância do diálogo aberto e direto que os pais precisam ter com seus filhos homens, esclarecendo
as verdades e mentiras da sociedade moderna e liberal. Ajude a tornar seu filho um verdadeiro homem de
Deus, longe dos padrões do mundo.
Cód.: 204492 / 14,5 x 22,5cm / 224 páginas

A Hora mais Importante

Les e Leslie Parrott
Pesquisadores estão descobrindo que uma hora à volta da mesa de jantar pode realmente unir a
família e ajudar a criar filhos mais saudáveis e felizes. A Hora mais Importante mostra como alimentar e nutrir a família através do momento da refeição. Um livro inspirador e prático, repleto das
coisas que você necessita para tirar o máximo proveito da hora da refeição. A obra inclui: receitas
inéditas; dicas e ideias de especialistas da cozinha; fotos das refeições favoritas da família e dúzias
de gatilhos de conversa para manter seus filhos conversando à mesa.
Cód.: 232185 / 14,5 x 22,5cm / 144 páginas

Há um Milagre em sua Casa
Tommy Barnett

Um livro que fala sobre o poder sobrenatural do milagre, revelando que Deus usa aquilo que está ao
nosso redor. E quando Ele nos mostra que há algo para acontecer, não precisamos sair à procura
desse milagre, pois ele está justamente ali, onde menos esperamos encontrá-lo.
Cód.: 4698 / 14 x 21cm / 200 páginas
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Os Dez Mandamentos do Casamento
Ed Young

Veja como dez princípios bíblicos atuarão como um diagnóstico em seu casamento, provando e revelando os aspectos mais insalubres de uma vida conjugal, a fim de que possa corrigi-los por meio
de compromissos que o casal precisa assumir em seu relacionamento. Assim como o apóstolo
Paulo utiliza os dez mandamentos de Deus para que o cristão tenha um relacionamento próspero
com o Pai, este livro dará base para um casamento maduro, duradouro e feliz.
Cód.: 174579 / 14,5 x 22,5cm / 224 páginas

Segredos de um Casamento Duradouro
Frank e Mary Alice Minirth

Este livro dá dicas que lhe ajudarão a identificar se o seu par é perfeito para você, se combina com
sua personalidade, com seu objetivo espiritual e também mostra como a paixão faz com que as
pessoas fiquem cegas. Segredos de um Casamento Duradouro ensina como o casamento pode se
manter harmônico, amável e com muita fidelidade, baseado em exemplos de casais bíblicos como
Jacó e Raquel, Abraão e Sara, entre outros.
Cód.: 168186 / 14 x 21cm / 200 páginas

9 Erros Críticos que Todo Casal Comete
David Hawkins

Com o passar dos anos, o casamento pode se tornar difícil e a pessoa por quem nos apaixonamos
pode se tornar até mesmo irritante e distante. Este livro ajudará você a identificar os erros que
ocorrem no casamento e corrigi-los antes que o desentendimento cresça. Identifique as armadilhas
e descubra a ajuda de Deus.
Cód.: 170099 / 14 x 21cm / 208 páginas

Amor e Disciplina para Criar Filhos Felizes
Elaine Cruz

Psicóloga e mestre em Educação, a autora transformou em livro seu conhecimento adquirido em anos
de pesquisa e também sua experiência como mãe de um casal de jovens. É uma obra esclarecedora,
tanto para pais, como para avós, pois aborda os aspectos da educação, do nascimento até a fase adulta.
Cód.: 134534 / 14 x 21cm / 297páginas

Casamento, Divórcio & Sexo à Luz da Bíblia
Esequias Soares

O que a Bíblia nos diz a cerca de temas como casamento, adultério, divórcio, sexo e prostituição?
O que é permitido aos cristãos? O crente pode se divorciar? O sexo antes do casamento é lícito?
O autor nos esclarece sobre esses assuntos na visão do Antigo e do Novo Testamento. Com essa
obra, o leitor tirará dúvidas, tendo como analisar seu comportamento à luz da Bíblia.
Cód.: 182106 / 14,5 x 22,5cm / 88 páginas
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Sócios, Amigos e Amados
Elaine Cruz

A autora, uma psicóloga nacionalmente conhecida por atuar como palestrante em eventos da CPAD, fala
a respeito da convivência a dois, que pode ser analisada em três partes: Sócios, Amigos e Amados.
Cód.: 124528 / 14 x 21cm / 280 páginas

Descobrindo os Tesouros do Casamento
Debbie L. Cherry

Princípios que vão além da teoria. A Dra. Debbie apresenta uma nova maneira de simplificar algumas práticas essenciais para um casamento em constante crescimento e forte ao longo da vida.
Cód.: 129073 / 14 x 21cm / 256 páginas

Apaixonando-se por Seu Marido
Debra White Smith

Um livro que desafia as mulheres a romper com as concepções tradicionais através de uma romântica perspectiva cristã. Apaixonando-se por Seu Marido, é repleto de grandes ideias e conselhos que
toda mulher deve pôr em prática, para manter a chama do romance viva em seu casamento. Neste
livro, a autora revela como criar uma união duradoura, arranjar momentos românticos fantásticos e
fazer de Jesus parte ativa de um relacionamento sólido e apaixonado.
Cód.: 108839 / 14 x 21cm / 232 páginas

5 Princípios para uma Intimidade Duradoura
James Dobson

Intimidade, essa é a base para todo o bom romance. Mas como sustentar, ao longo dos anos, um
amor que mantenha um nível pleno de intimidade? Aprenda a construir uma fundação sólida para
seu relacionamento, que resistirá ao teste do tempo e aos desafios do cotidiano. Desde a oração
até os momentos de paixão, desfrute de toda a intimidade que Deus planejou para o casamento –
hoje, amanhã e sempre!
Cód.: 216739 / 13 x 18,5cm / 98 páginas / Capa Dura

Seu Casamento e a Internet
Thomas Whiteman e Randy Petersen

Seu casamento está ficando emaranhado na rede mundial de computadores? Neste livro, com estilo sensível e acessível, os autores analisam questões relativas à pornografia, escapismo, fantasias
na Internet e como superar o vício, além de ajudar a estabelecer diretrizes práticas para salvaguardar e edificar o seu casamento. Proteja, fortaleça seu casamento e fique alerta com os perigos!
Cód.: 206927 / 14,5 x 22,5cm / 232 páginas
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Projetos para um Casamento Sólido
Steve Stephens

Todo matrimônio carece periodicamente de pequenos reparos a uma reforma simples ou até mesmo
uma reconstrução mais radical. Esta obra é um excelente recurso para avaliar e intensificar o seu relacionamento, com histórias cativantes e um plano detalhado para projetos de melhoria para o casamento.
Cód.: 172787 / 14,5 x 22,5cm / 248 páginas

Conversas Francas Sobre Casamento
Bill e Anabel Gilham

Descubra neste livro como Cristo pode fazer diferença em sua vida, capacitando você e seu cônjuge
a conseguir uma vida a dois cada vez melhor. Em uma linguagem franca e aberta, Bill e Anabel
Guillham revelam como conseguiram transformar seu casamento e construir uma bela e duradoura
união. Relançamento do livro Ele disse, Ela disse.
Cód.: 330 / 14 x 21cm / 224 páginas

Conversa de Amor
Les e Leslie Parrott

A boa comunicação é a alma do casamento. Conversa de Amor é fruto de anos de pesquisa de
dois especialistas em relacionamento, que revelam um novo caminho para a comunicação a dois.
Profundo e de fácil aplicação, neste livro você encontrará recursos para eliminar ruídos da comunicação que podem atrapalhar o casamento. Alcance um relacionamento mais feliz e mais forte!
Cód.: 131708 / 14 x 21cm / 176 páginas

Meu Marido tem um Segredo
Molly Ann Miller

O vício sexual tornou-se hoje uma epidemia, e mesmo na Igreja há pessoas nesta prisão. Nesta
obra, a autora compartilha suas lutas, os fracassos e os sucessos de sua jornada quando descobriu
o vício de seu marido. O que fazer neste momento? Segundo ela, a esposa traída pode ajudar na
cura do seu marido, e voltarem a ser felizes para a glória de Deus.
Cód.: 171182 / 14 x 21cm / 168 páginas

Sexo, Romance e a Glória de Deus
C. J. Mahaney

Falar de sexo, para muitas pessoas, ainda é um tabu. Mas a Bíblia, no livro de Cantares, não tem
restrições ao assunto. Pelo contrário, mostra o amor sublime entre homem e mulher e o prazer de
conviver a dois. Sexo, Romance e a Glória de Deus ensinam aos maridos como cultivar a intimidade
com sua esposa da maneira como Deus determinou. Um livro que todo marido cristão precisa ler!
Cód.: 124529 / 14 x 21cm / 120 páginas
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Os 10 Mandamentos da Criação dos Filhos
Ed Young

Com palavras claras, e às vezes cômicas, o autor extrai conceitos de décadas de aconselhamento e
de sua experiência como pai, oferecendo base bíblica para auxiliar o leitor na criação dos filhos com
dez “mandamentos” que tornarão esta tarefa mais fácil e gratificante.
Cód.: 131709 / 14,5 x 22,5cm / 224 páginas

As 10 Melhores Decisões que os Pais Devem Tomar
Bill e Pam Farrel

Se você deseja ser um pai ou uma mãe com decisões direcionadas por Deus para criar seus filhos,
aprendam quais são As 10 Melhores Decisões que os Pais Devem Tomar. Esta obra é um testemunho
de como os pais podem conseguir criar seus filhos com sucesso espiritual, mental, emocional e físico.
Cód.: 165706 / 14 x 21cm / 232 páginas

Seja o Líder que a Sua Família Precisa
Stephen Adei

Quando os homens são maridos e pais eficazes no lar, as mulheres florescem em sua tarefa
inigualável. Mas quando falta a liderança, o lar, como um todo, sofre. Seja o Líder que a Sua Família
Precisa 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.
Cód: 171161 / 14 x 21cm / 160 páginas

Tornando-se Grandes Pais
H. Norman Wright

Todo pai e mãe que tem o temor de Deus desejam dar uma boa educação aos filhos. Mas nem
sempre é possível contar apenas com a boa vontade para se alcançar o sucesso desejado. Esta é
uma obra que vai ensinar aos pais doze segredos imprescindíveis para criar filhos com objetivo e
torná-los adultos amorosos e responsáveis.
Cód.: 171181 / 14 x 21cm / 232 páginas

Ensine Sobre Deus às Crianças
John Trent / Rick Osborne / Kurt Bruner

Este livro ajudará você a determinar as verdades fundamentais sobre Deus que seus filhos estão prontos para absorver, adequadas a faixas etárias específicas. Também mostrará até que ponto eles podem prosseguir em seu relacionamento com Deus e lhe dará um fundamento para entender que tipo
de comportamento você pode esperar em cada estágio do crescimento espiritual de suas crianças.
Cód.: 152279 / 14 x 21cm / 200 páginas

C AT Á L O G O G E R A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7

|

www.cpad.com.br

|

Imagens meramente ilustrativas

vida cristã

61

> JUVENTUDE E ADOLESCÊNCIA

Do que Você tem Medo?
David Jeremiah

Ninguém está imune ao medo. O medo assombra os fracos e os fortes, os jovens e os velhos, os pobres e os ricos. É o elemento que nos coloca a todos no mesmo nível. Mas não tenha medo! Há esperança. Neste Livro, David Jeremiah identifica
e explica o que está no cerne de nove de nossos maiores medos e estabelece um plano bíblico para vencer cada um deles.
Examina também um determinado medo que deve fazer parte de nossa vida diária: o temor de Deus.
Cód.: 288323 / 14,5 x 22,5cm / 260 páginas
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Entrei no Ensino Médio, E Agora?
Steve Gerali

O autor traz de forma inovadora um paralelo de personagens bíblicos com a realidade
de nossos jovens. A Bíblia está cheia de exemplos juvenis que sofreram por seguirem o
caminho estreito, porém foram vitoriosos em Jesus. Já parou para imaginar Daniel na
confraternização da sua turma? Será que ele faria todas as brincadeiras para agradar
os colegas? Ser um cristão adolescente não é tarefa fácil, todavia permanecer com os
princípios bíblicos e ser o influenciador dos seus amigos para Cristo é o melhor caminho.
Então, como você vive a sua fé na escola?
Cód.: 287343 / 14 x 21cm / 104 páginas

O Cristão e a Universidade
Valmir Nascimento

Manter a fé inabalada em um ambiente hostil e contrário a religião cristã tem sido um desafio para os crentes que ingressam na universidade ao longo dos tempos. Fato estranho
se pensarmos que o ensino universitário teve início justamente com religiosos cristãos e
algumas das principais universidades do mundo foram fundadas por protestantes. Este
é o livro ideal para os que desejam aproveitar tudo que a universidade oferece, sendo
relevante e atuante, mas jamais esquecendo a missão de levar o nome de Jesus a todos.
Cód.: 298844 / 14,5 x 22,5cm / 264 páginas

Adolescente, Alguém te Entende
Renata Martins

Se você já disse “ninguém me entende” então este livro é para você! Provavelmente a maior
parte dos adolescentes se sente incompreendida, e Renata Martins sabe disso! Através de
suas próprias experiências a autora “conversa” com os leitores de uma forma descontraída,
e aborda assuntos conflitantes para os adolescentes, como: o primeiro amor, os estudos, a
família, entre muitos outros. Prepare-se e viva esta fase da melhor maneira para se tornar um
adulto abençoado por Deus!
Cód.: 221195 / 14 x 21cm / 96 páginas
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Adolescente, Uma Conversa Franca
Jamiel de Oliveira Lopes

Neste livro, você encontrará alguns conselhos práticos para o dia a dia que lhe ajudarão
a viver uma vida feliz e segura. Em Provérbios, aprendemos à importância de princípios
básicos que devem reger as nossas vidas como: a sabedoria, a obediência e a prudência.
Cód.: 173358 / 14,5 x 22,5cm / 96 páginas

Adolescentes S/A
Ciro Sanches Zibordi

Este livro é uma conversa franca sobre tudo o que você precisa para ficar inteirado com
seu mundo jovem, de acordo com a vontade de Deus. Ele fala de relacionamentos, ficar
ou namorar, sexualidade, o mundo, os amigos, preconceito, mídia, estudo, família, verdades, mentiras, conflitos e sobre seu relacionamento com Deus.
Cód.: 108800 / 14 x 21cm / 208 páginas

Os Adolescentes da Bíblia
Daniel Darling

Leia esta obra e perceba que os adolescentes das Escrituras eram pessoas como você.
Eram pessoas que falhavam. Eram homens que abandonaram suas missões e mulheres
que duvidavam de Deus. As suas histórias eram muito mais emocionantes do que qualquer obra de ficção que você possa ler. Descubra-as!
Cód.: 207892 / 14 x 21cm / 224 páginas
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Quero Entender a Bíblia
Frances Blankembaker

Preparado especialmente para adolescentes que desejam entender, de forma rápida e objetiva,
todos os mistérios do Livro Sagrado! Informações sobre o escritor de cada livro da Bíblia, linhas
do tempo para situar quando os eventos aconteceram, resumo de cada livro da Bíblia, versículo-chave e principais personagens, mais de 1.000 diagramas, mapas e fotografias coloridas.
Cód.: 7040 / 14 x 21cm / 396 páginas

Ele Escolheu Você
Max Lucado

Este livro é uma versão do Best Sellers Ele Escolheu os Cravos, adaptado para jovens e adolescentes e está pronto para dar a você uma nova visão da Cruz do Calvário. Aceite o convite de
Max Lucado e descubra os mais raros presentes desembrulhados por Jesus junto à cruz.
Cód.: 10840 / 14 x 21cm / 198 páginas

#Cresci! E Agora?
Michael Ross

Cresci! E agora? Elimina as incertezas da vida e fala de todos os seus questionamentos sobre
corpo, mente e alma transformando-o em um homem confiante e piedoso que você deseja ser.
Cód.: 188628 / 14 x 21cm / 192 páginas

#Pronto_Cresci! E Agora?
Susie Shellenberger

Cheio de questões atrativas, testes divertidos, e uma seção de perguntas e respostas, este guia
a capacitará a navegar no mundo real e ajudará a florescer, transformando-a na mulher que
Deus planejou que você seja!
Cód.: 188858 / 14 x 21cm / 158 páginas
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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 a meninas cristãs a se tornarem mais confiantes, seguras e
felizes para ultrapassarem a adolescência sem traumas.
Cód.: 131710 / 14 x 21cm / 144 páginas

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.
Cód.: 173370 / 14 x 21cm / 152 páginas

A Verdade Nua e Crua
Josh McDowell com Erin Davis

Com perguntas e respostas Josh apresenta explicações diretas, exemplificadas e com dados
científicos que visam a esclarecer as principais questões na mente dos jovens a respeito das
suas dúvidas sobre o amor e relacionamento e as implicações do sexo fora do tempo de Deus.
Cód.: 187577 / 14 x 21cm / 150 páginas

Perfeitamente Imperfeito
David A. Busic

Através dos exemplos bíblicos do Antigo Testamento podemos perceber que Abraão, Moisés,
Elias e tantos outros passaram por momentos de desespero e aflição, mas foram usados por
Deus, apesar de suas imperfeições.
Cód.: 245739 / 14,5 x 22,5cm / 176 páginas
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Por que Esperar pelo Amor Verdadeiro?
Josh McDowell com Dr. Ralph Woodwort

Você aprenderá as razões pelas quais os jovens têm relações sexuais antes do casamento, e por
que a atitude de esperar nos garante a vitória na batalha! Prepare-se! Aqui você encontrará as
respostas reais para a luta real que os jovens travam para se manterem puros na cultura de hoje.
Cód.: 204141 / 14,5 x 22,5cm / 208 páginas

Charges, Cartuns & Passatempos
Flamir Ambrósio

Conheça ou relembre o trabalho do cartunista Flamir em uma divertida e colorida coletânea única
de charges, cartuns e passatempos publicados entre 2007 e 2013 na Geração JC, revista jovem
publicada pela CPAD.
Cód.: 188352 / 23 x 28cm / 96 páginas

Jesus: Morto ou Vivo?
Josh McDowell e Sean McDowel

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 influencia sua vida e pós-vida.
Cód.: 196027 / 14 x 21cm / 120 páginas

Os Maravilhosos Anos da Adolescência
Débora Ferreira da Costa

O livro aborda a importância da educação juvenil na Igreja e faz uma análise da adolescência,
buscando compreender e entender as peculiaridades dessa importante fase da vida. Esta obra
também apresenta orientações criativas, métodos e técnicas de ensino, bem como dinâmicas de
grupo e atividades diversas.
Cód.: 124520 / 14 x 21cm / 272 páginas
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A literatura cristã infantil tem o objetivo de ensinar, de forma lúdica
e dinâmica, histórias bíblicas por meio de ilustrações e cenas
totalmente coloridas. Uma importante ferramenta para os pais
ensinarem seus filhos a ética cristã e valores morais que os seguirão
até a idade adulta. Bíblias e livros que são verdadeiros tesouros de
edificação espiritual para os pequeninos.

> BÍBLIAS

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”!
Cód.: 227629 / 15,5 x 19cm / 512 páginas / Capa Dura

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

A Bíblia para Principiantes para Crianças até 3 Anos
CPAD

Histórias eternas da Bíblia para crianças de até 3 anos. Esta Bíblia será um verdadeiro
tesouro na vida dos pequeninos!
Cód.: 193061 / 14 x 17cm / 160 páginas

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

C ATÁ L O G O G E R A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7

|

www.cpad.com.br

|

Imagens meramente ilustrativas

68

cpad júnior
> BÍBLIAS

Bíblia Hora de Dormir
Karen Williamson e Cristine Tappin

Cada história é indicada com um reloginho que indica
a duração aproximada da leitura. As ilustrações que
são coloridas duram em média de 3 a 10 min, uma
forma inteligente de prender a atenção dos pequeninos na hora de dormir. Uma excelente ferramenta
para os pais lerem em voz alta para a garotada e os
ensinarem a Palavra de Deus toda noite.
Cód.: 285563 / 24,5 x 19,5cm / 162 páginas / Capa Dura

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-sellers. A leitura de cada dia apresenta ao final uma seção de discussão em três
partes: “Memorize” (para recordar a informação lida no texto); “Descubra” (para aprender uma lição que diz respeito aos dias de hoje); e em “Aplique” (aplicar a situação
na própria vida da criança). 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

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.
Cód.: 237657 / 15,5 x 20cm / 368 páginas / Capa Dura
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Minha Primeira Bíblia
Cecilie Oselen e Gustavo Mazali

Ideal para pequeninos com menos de 5 anos. 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 / 15 x 12,5cm / 60 páginas/ Capa Dura

Parábolas da Bíblia
CPAD

São parábolas do Evangelho contadas de forma simples e ilustrada para crianças até
3 anos. Ela traz as seguintes parábolas: A Ovelha que Foi Encontrada; A Casa Sobre a
Rocha; O Filho que Voltou ao Lar e A Moeda Perdida.
Cód.: 164561 / 12,5 x 15cm / 60 páginas / Capa Almofadada

Histórias da Bíblia
CPAD

Com uma linguagem de fácil compreensão, os pequeninos conhecerão as famosas
histórias da Bíblia, como: A História da Criação; A História da Arca de Noé; A História
do Natal; A História da Ressurreição de Jesus. Esta maletinha vai fazer o maior sucesso com a criançada.
Cód.: 164560 / 12,5 x 15cm / 60 páginas / Capa Almofadada

Os Anjos na Bíblia
Noelle Huntington

Baseado em diversas citações bíblicas e através de ilustrações coloridas e divertidas
de Gustavo Mazali, este livro explicará às crianças que anjos não são para serem
adorados, mas enviados por Deus para nos guardar, proteger e livrar em muitas situações. Indicado para crianças de 0 a 5 anos.
Cód.: 111961 / 12,5 x 15cm / 60 páginas / Capa Almofadada
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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

A Bíblia Ilustrada para os Pequeninos
Kenneth N. Taylor

Aprender valores bíblicos enquanto criança é imprescindível para uma vida repleta de benção
e paz. Por isso, é importante que as crianças tenham contato com a Palavra de Deus em seus
primeiros anos de vida. A Bíblia Ilustrada para Pequeninos traz esta poderosa Palavra de maneira
fácil, descontraída e repleta de ilustrações que dão vida às melhores histórias da Bíblia e milagres
de Jesus. Acompanhado de perguntas sobre a história e uma pequena oração, elas terão bases
bíblicas para crescerem nos caminhos do Senhor e guardarem os ensinamentos divinos para o
resto de suas vidas. Ideal para crianças de 4 a 7 anos.
Cód.: 11089 / 16 x 19cm / 384 páginas / Capa Dura

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. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para
comunicar, ao mesmo tempo, a história bíblica e o valor cristão que transmite. E cada história é seguida de um versículo simples para memorização, selecionado com o intuito de implantar a Palavra
de Deus no coração das crianças.
Cód.: 171404 / 16 x 24cm / 446 páginas / Brochura
Cód.: 611 / 16 x 24cm / 446 páginas / Capa Dura

A Bíblia Desenhada para Crianças
CPAD

As histórias da Bíblia são apresentadas com uma infinidade de desenhos super coloridos e bem-humorados, que prendem a atenção de qualquer leitor infantil.
Cód.: 6950 / 22,5 x 30cm / 448 páginas / Capa Dura
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Álbum do Bebê Cristão
CPAD

Este bebê que acabou de nascer é uma bênção de Deus e muitos momentos serão inesquecíveis, pensando nisso foi desenvolvido este álbum, que será a síntese dos primeiros 5 anos de
seu filho. Vocês, papai e mamãe, poderão preenchê-lo à medida que ele for crescendo e atingindo novos estágios, registrando todas as etapas de sua vida: a primeira palavrinha, o primeiro
dentinho, sua apresentação na Igreja, e tornando eterno todos os momentos.
Cód.: 202120 / 21,5 x 27cm / 80 páginas / Capa Dura

Histórias Bíblicas – Caneta D´Água
CPAD

Esta obra, indicada para crianças de 4 a 8 anos, traz cinco pequenas
histórias bíblicas, que vão edificar a vida da garotada. Histórias Bíblicas
traz uma surpresa: uma caneta d’água! A meninada vai adorar ver as
figuras das passagens que acabaram de ler surgirem, quando passarem
a caneta d’água nas folhinhas avulsas que vêm anexadas à obra. Histórias Bíblicas, as crianças vão adorar!
Cód.: 187148 / 22,5 x 22,5cm / 10 páginas / Capa Dura

Aventuras Bíblicas
CPAD

As crianças vão se divertir enquanto aprendem essas histórias bíblicas com figuras que se movimentam em cada página.
Cód.: 156873 / 20 x 26cm / 12 páginas / Capa Dura

A Jornada do Peregrino – o Jogo
John Bunyan

Este novo e emocionante jogo levará você às aventuras e perigos da vida
cristã de uma maneira muito divertida. No caminho do tabuleiro encontre monstros terríveis, gigantes assustadores, um juiz cruel e ferozes
leões, mas também bons amigos até que finalmente, você conclua sua
jornada até a maravilhosa Cidade Celestial!
Cód.: 175979 / 22 x 28cm / 88 páginas
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As Viagens de Paulo
Tim Dowley

Ensine as crianças, de forma criativa e interativa, sobre a vida e as viagens do apóstolo Paulo através de suas cartas. Abra os envelopes e encontre em cada carta um relato da jornada
de um dos mais exemplares servos de Deus da Bíblia.
Cód.: 191328 / 23,5 x 28,5cm / 30 páginas / Capa Dura

Histórias Bíblicas - Hora de Dormir
Juliet David

O que fazer quando o soninho não vem? Hora de Dormir tem a solução em 21 pequenas histórias
bíblicas para edificar a vida da meninada e ao mesmo tempo, niná-los na Palavra de Deus.
Cód.: 187130 / 19,5 x 20cm / 96 páginas / Capa Dura

A Lotada Arca de Noé
Juliet David

O livro infantil “A Lotada Arca de Noé” traz um texto simples, ilustrações divertidas e interativas
da História de Noé, com muita diversão de esconde-esconde.
Cód.: 176239 / 25,5 x 24cm / 10 páginas / Capa Dura

Livro de Histórias Bíblicas de Jesus
Sally Lloyd-Jones

Mostre para suas crianças que tudo o que aconteceu na humanidade desde o Antigo Testamento, aponta para o nosso amado Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma experiência que elas
jamais esquecerão.
Cód.: 171164 / 16,8 x 19cm / 352 páginas / Ilustrado / Capa Dura

Culto Doméstico para Crianças
Kenneth N. Taylor

Este livro foi escrito para ser usado nos devocionais familiares, mas também será muito útil nos
cultinhos infantis das Igrejas. São 56 devocionais infantis para adorar a Deus em família.
Cód.: 10636 / 12 x 17,5cm / 248 páginas
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Hermie – A Lagarta Comum
Max Lucado

Hermie é a história de uma lagarta que tinha tudo para ser comum. Ela tinha uma amiga e as duas tinham algo de diferente dos outros, elas tinham um relacionamento especial com o Criador. Elas
se perguntavam: “Por que somos tão comuns?”. A resposta era que elas não deveriam se
preocupar, pôs Ele ainda não havia acabado sua obra na vida delas. O livro mostra como
Deus é capaz de fazer uma transformação tanto internamente quanto externamente.
Grande

Pequeno

Cód.: 112004 / 21 x 27,5cm / 48 páginas /

Cód.: 139513 / 15 x 15cm / 22 páginas /

Capa Dura / Ilustrado

Capa Dura / Ilustrado

Flo - A Mosca Mentirosa
Max Lucado

Flo está sempre inventando histórias, fazendo brincadeiras e contando mentiras. Seus
amigos não confiam mais nela. Quando ela vê os besouros aquáticos serem sequestrados, ela se apressa em ajudar – mas ninguém acredita nela, nem mesmo Hermie! Somente Deus pode ajudar Flo a salvar o dia e ganhar de volta a confiança de seus amigos.
Grande

Pequeno

Cód.: 140420 / 21 x 27,5cm / 48 páginas /

Cód.: 112300 / 15 x 15cm / 22 páginas /

Capa Dura / Ilustrado

Capa Dura / Ilustrado

Webster – A Aranha Medrosa
Max Lucado

Webster é uma aranha medrosa, e não uma aranha assustadora. Webster tem medo de água,
de lugares escuros, de lagartas e até mesmo de folhas e gravetos. Os insetos do jardim têm
medo da aranha Webster e querem que ela vá embora. Mas quando as joaninhas gêmeas
ficam presas sobre uma folha no rio e vão diretamente para uma grande cachoeira,
Webster é o único inseto que pode resgatá-las, e ele está com medo. Será que a aranha
Webster confiará que Deus a ajudará a ser corajosa?
Grande

Pequeno

Cód.: 140426 / 21,5 x 27,5cm / 48 páginas /

Cód.: 139514 / 15 x 15cm / 22 páginas /

Capa Dura / Ilustrado

Capa Dura / Ilustrado

Buzby – A Abelha Desobediente
Max Lucado

Buzby nunca obedece às regras do jardim. “Sou muito esperto para seguir regras!”, diz ele. “Sou o
rei das abelhas e vou fazer tudo do jeito que eu quiser”. Os outros insetos reclamaram, mas Buzby
não ouviu ninguém, 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.
Cód.: 156874 / 21,5 x 27,5cm / 48 páginas/ Capa Dura / Ilustrado
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Livros da Bíblia em Adesivos

Estas obras vêm com adesivos removíveis para serem colados nas cenas pelos pequeninos, completando de maneira
alegre e divertida a história bíblica. Indicado para crianças de 03 a 07 anos.

A História de Jesus
Cód.: 190305 / 21,5 x 28cm / 10 Páginas

A História do Natal
Cód.: 190306 / 21,5 x 28cm / 10 Páginas

A História de Daniel
Cód.: 190307 / 21,5 x 28cm / 10 Páginas

A História de Moisés
Cód.: 190308 / 21,5 x 28cm / 10 Páginas

Jesus está Vivo!
Josh e Sean McDowell

O principal temor dos pais cristãos é não serem capazes de transmitir os valores da Palavra de Deus
para seus filhos. Nessas páginas, de forma prática e objetiva, você encontrará todo o auxílio necessário para, desde cedo, criar filhos comprometidos com Cristo e seus ensinamentos. Alcance seu filho,
antes que mundo o faça.
Cód.: 196104 / 14 x 21cm / 127 páginas

Livro de Histórias Bíblicas - O Natal
CPAD

Esta obra narra o nascimento de Jesus, José e Maria, os anjos e os sábios, para a criançada entre 2 e 5 anos, de forma clara, simples e prática.
Cód.: 187109 / 13 x 13cm / 24 páginas / Capa Dura
Ganha
d
do prê or
mio
Areté
2007

Luluca Quer Saber
Carla Ribas

Toda criança tem curiosidade a respeito de diversos assuntos. Nestes dois
livrinhos, elas vão descobrir, com a personagem Luluca, como Deus ama
os animais e a importância de respeitar seus amiguinhos. O livro é fruto da
experiência real da autora com sua filha.
Volume 1 - Deus ama os animais?
Cód.: 131706 / 18 x 20,5cm / 32 páginas / Capa Dura
Volume 2 – Posso rir do meu amigo?
Cód.: 131707 / 18 x 20,5cm / 32 páginas / Capa Dura
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Desde as parábolas de Jesus até os dias de hoje, passando por
clássicos como O Peregrino, as obras de ficção cristã tem uma
função maior e mais importante do que simples entretenimento:
elas são contos que nos revelam a ação de Deus em nosso mundo
e nos explicam verdades espirituais de forma simples e clara.

O Peregrino
John Bunyan

Considerado a maior obra de ficção na história do Cristianismo, O Peregrino é uma narrativa cheia
de emoção e suspense. A história de Cristão serve como supremo modelo de perseverança em
meio a dificuldades e uma real perspectiva da glória eterna.
Cód.: 168980 / 14,5 x 22,5cm / 288 páginas

A Testemunha
Josh McDowell

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 lhe sobrevir.
Cód.: 209400 / 14 x 21cm / 232 páginas

A Conspiração Gnóstica
Robson Rocha

Éfeso, século I. O velho apóstolo João lidera a Igreja da rica cidade de Éfeso. Mas um novo inimigo
surge e, desta vez, ele vem de dentro. Nesta obra de ficção, acompanhe João narrando os fatos da
vida de Jesus enquanto tenta salvar sua Igreja de uma misteriosa conspiração. Viaje nos momentos que antecederam a criação do seu Evangelho e os motivos que o levaram a escrevê-lo!
Cód.: 200273 / 14,5 x 22,5cm / 160 páginas

Renúncia
Luaran Lins

O livro que deu origem ao primeiro longa metragem criado pelas Assembleias de Deus no Brasil. Conheça a história de Nanda, uma menina que participava do grupo musical de sua Igreja e que ao entrar
na universidade vive um dilema: renunciar a Deus ou ao mundo? Com um final impactante, Renúncia
vai emocionar muitos que ainda não decidiram qual caminho tomar. E você, a que renunciaria?
Cód.: 210573 / 14,5 x 22,5cm / 196 páginas
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Será que a Bíblia é Verdadeira... Mesmo?
Josh McDowell e Dave Sterrett

Em uma mesa de café, um diálogo sobre ceticismo, evidências e verdade. Nick, um calouro de uma
faculdade no Texas, Estados Unidos, tem sua vida espiritual virada de cabeça para baixo ao ouvir a
introdução de sua aula de religião. Suas dúvidas se transformarão em conversas com professores,
amigos e familiares sobre a autenticidade e autoridade da Bíblia.
Cód.: 235906 / 13 x 18cm / 112 páginas

A Ressurreição aconteceu... mesmo?
Josh McDowell e Dave Sterrett

Neste segundo livro, uma tragédia no campo leva a muitos a se questionarem. Lauren ouve as conversas
sobre céu, ressureição e vida eterna, mas não acredita. Já Scott e Brett tentam prova que seus amigos
cristãos estão errados. Segundo livro da série As Crônicas da Cafeteria. São histórias curtas, onde cada
livro aborda uma questão crucial sobre a fé através de diálogos em volta de uma mesa de café.
Cód.: 238885 / 13 x 18cm / 128 páginas

A Transição - Sem Pais
James Dobson e Kurt Bruner

Em um futuro próximo, um novo e sinistro procedimento médico padrão foi implantado: a transição. Um
programa onde pessoas consentem voluntariamente na morte de pessoas socialmente indesejáveis:
seus próprios pais e avós idosos ou mesmo filhos doentes. Uma jornalista resolve investigar a misteriosa
morte de um rapaz e de sua mãe em uma clínica de transição e enfrenta escolhas que opõe o sucesso
profissional contra a sobrevivência pessoal em um mundo cada vez mais incerto e perigoso.
Cód.: 233633 /14,5 x 22,5cm / 400 páginas

Vidas Cruzadas
R. A. Nassber

Conheça a história de Amim, um homem marcado pelas separações a que foi forçado ao longo
de sua vida. Ele tem de decidir se entregará seu coração a um novo amor ou se ficará preso ao
passado. Por outro lado, será que Arthur e Suzana conseguirão resistir a tentação do forte desejo
que tem um pelo outro? Estes são apenas alguns dos personagens desta empolgante história que
começa na Palestina, se desenvolve no Brasil e chega até os portões da eternidade.
Cód.: 214782 / 14 x 21cm / 304 páginas

O Último Discípulo
Hank Hanegraaff e Sigmund Brouwer

Escondida dentro das últimas palavras que ele escreveu está uma profecia tão explosiva, que tem o
poder de destruir qualquer um que descubra a sua verdade. O Último Discípulo é uma história de fé e
cumprimento das profecias, onde cristãos se apegam à esperança do Apocalipse de João, mesmo diante
das maiores perseguições.
Cód.: 129239 / 14 x 21cm / 350 páginas
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Teologia é um discurso racional a respeito de Deus. Ela dedicase à investigação de Deus e seu universo. Por meio de um bom
estudo teológico, podemos perceber ainda mais claramente o
caráter de Deus e o que Ele deseja para nós.

> TEOLOGIA BÍBLICA

Cód: 264883 / 15,5 x 22,5cm
Vol. I 488 páginas
Vol. II 464 páginas
Vol. III 488 páginas.

As Obras de Armínio
Jacó Armínio

A igreja evangélica brasileira em sua grande maioria se identifica com a visão arminiana, porém, por mais paradoxal que
seja, até a presente data, não possuía traduzida para o português toda a extensão do pensamento deste importante teólogo
reformado. Isto levava a sui generis situação onde muitos evangélicos brasileiros, inclusive pastores, se reconheçam como
arminianos sem, de fato, terem lido uma linha sequer de seus escritos acerca da Predestinação, Providência Divina, o Livre-Arbítrio, a Graça de Deus, A divindade do Filho de Deus e a Justificação do homem, entre diversos outros assuntos.
Coleção em três volumes (não podem ser vendidos separadamente).
Na versão E-book As Obras de Armínio podem ser adquiridas separadamente – Volumes 1, 2 e 3.
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Teologia do Antigo Testamento
Roy B. Zuck

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

Teologia do Novo Testamento
Roy B. Zuck

Os autores discutem vários pontos de vista sobre os textos que têm relação com os ensinos
teológicos dos escritores bíblicos, além de ser justos na expressão dessas várias interpretações.
Esta obra não só discorre sobre as interpretações históricas dos textos, mas também sobre a
discussão contemporânea das passagens da Bíblia.
Cód.: 167537 / 15 x 22,5cm / 528 páginas / Capa Dura

Teologia de John Wesley
Kenneth J. Collin

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

Teologia Contemporânea
Abraão de Almeida

Esta obra, agora ampliada, descreve todos os sistemas filosóficos que influenciaram o cristianismo e faz uma crítica à Teologia Contemporânea. Segundo o autor, esta teologia liberal é um eco
do mundo, das ideias de filósofos, psicólogos, sociólogos e economistas profanos. A Teologia
Contemporânea, por estar em contradição com a revelação divina, têm conduzido grande massa
de cristãos nominais à apostasia.
Cód.: 72 / 14 x 21cm / 350 páginas

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

Um Estudo histórico da oração no Antigo e no Novo Testamento, feito para os que buscam se aprofundar no conhecimento, crescer na graça e ministrar no poder do Espírito Santo. Contém ainda
relatos de experiências atuais de guerra espiritual na oração e testemunhos de preces respondidas.
Cód.: 191 / 14 x 21cm / 400 páginas
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Teologia Sistemática de Norman Geisler
Norman Geisler

18.02.10

10:03:40

Através de uma abordagem filosófica você obterá o conhecimento necessário sobre as principais doutrinas do Cristianismo.
Além disso, seus comentários, sobre história, ciência e ética são ideais para quem deseja ter sólidos argumentos apologéticos, contra as heresias do mundo contemporâneo e materialista.
Vol. I - Introdução; Bíblia; Deus; Criação. 1.160 páginas
Vol. II - Pecado; Salvação; Igreja; Últimas Coisas. 1.088 páginas
Cód.: 169097 / 16 x 23cm / Capa Dura
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Teologia Sistemática Pentecostal
Vários Autores

Depois de lançar no Brasil a Bíblia de Estudo Pentecostal (1995) e o Comentário Bíblico
Pentecostal do Novo Testamento (2003), a CPAD agora brinda os seus leitores com Teologia
Sistemática Pentecostal que aborda temas como: Eclesiologia, Angelologia, Soteriologia e
muito mais. Escrita pelos principais expoentes da doutrina pentecostal brasileira. Uma ótima
fonte de aprendizado e conhecimento.
Cód.: 140633 / 15,5 x 22,5cm / 572 páginas / Capa Dura

Teologia Sistemática
Charles Finney

Escrito por um dos grandes evangelistas do séc. XIX apresenta a teologia ampla, ortodoxa e
bíblica. Uma das obras de grande respeito no meio acadêmico.
Cód.: 9609 / 15 x 22cm / 744 páginas / Capa Dura

Teologia Sistemática
Eurico Bergstén

O autor expressa seus conhecimentos através de um valioso ensino bíblico que faz-nos
conhecer a pessoa de Deus e Sua vontade para com os homens. Expondo sua concepção
e dados sobre Deus, em uma ordem sistemática e progressiva, o autor nos ensina sobre as
doutrinas básicas da Bíblia: Trindade, Salvação, Pecado, Igreja, Escatologia, Anjos e a autoridade das Sagradas Escrituras.
Cód.: 5659 / 14 x 21cm / 368 páginas
EC
Prêmio AB
1997 da
aç
Associ ão
de
Brasileira
Editores
EC
AB
Cristãos -

Teologia Sistemática
Editado por Stanley M. Horton

Através da ótica pentecostal, o leitor conta com um manual de doutrina que, além da erudição, deixa claro que Deus continua a operar maravilhas no meio de Seu povo. Obra escrita
por professores de Estudos Bíblicos e Teologia das Assembleias de Deus americanas.
Cód.: 5092 / 15 x 22cm / 808 páginas / Capa Dura
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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, histórico e pontos importantes do cenário
bíblico. Artigos são escritos por mais de 200 líderes conservadores,
estudiosos evangélicos.
•• Um abrangente dicionário bíblico disponível para estudantes, erudito e leigo.
•• Cobertura extensiva é dada aos tópicos principais e os colaboradores
são apontados ao final de cada artigo.
•• Muitos tópicos incluem bibliografia para pesquisa adicional.
•• Mais de 900 fotos, mapas, gráficos e esboços ilustram o texto.
Cód.: 131675 / 15 x 23cm / 2.050 páginas / Capa Dura

Dicionário Vine
W.E.Vine / Merril F. Unger / William White Jr.

Agora qualquer pessoa pode entender o significado das palavras
bíblicas nas línguas originais! Dividido em Antigo e Novo Testamento, esse dicionário traz o significado de mais de 6.000 palavras
em grego ou hebraico, apontando em quais passagens a palavra
aparece com aquele sentido.
Cód.: 10659 / 15,5 x 22,5cm / 1.120 páginas / Capa Dura
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Pequena Enciclopédia Bíblica
Orlando Boyer

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

Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica
Tim Lahaye e Ed Hindson

Por todo o mundo vemos violência, crimes desenfreados, corrupção e até desastres naturais.
Nesses tempos de tribulação as pessoas buscam respostas e muitas se voltam para a Bíblia tentando encontrá-las. Em Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica encontramos vários
comentários sobre vida futura, mistérios, profecia de números, interpretação de profecias, a ira
de Deus e muitos outros assuntos do Antigo e Novo Testamento. Uma excelente obra onde se
encontram informações necessárias para auxiliar os estudos proféticos, o que elas significavam e o contexto de sua época.
io

Prêm
Areté 2006
ria
– Catego
Obra de
ia
Referênc

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

Guia do Leitor da Bíblia
Lawrence O. Richards

Esta obra 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 auxilia tanto iniciantes como veteranos e estudiosos da Bíblia a encontrar os tesouros
mais ricos das Escrituras Sagradas.
Cód.: 112299 / 16 x 23cm / 936 páginas / Capa Dura

Léxico Grego
Edward Robinson

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

A Bíblia está repleta de sabedoria sobre a vida. Entretanto, nem sempre é fácil ligar os pontos
entre as diversas passagens bíblicas sobre um assunto em particular, pelo qual você possa estar
interessado, independentemente do assunto – dinheiro, sucesso ou como vencer a depressão. O
Manual da Bíblia de Aplicação Pessoal é o seu guia bíblico, organizado em 645 tópicos que orientam a maneira como você vive cada dia. Um recurso indispensável para sua vida.
Cód.: 217386 / 16 x 23cm / 866 páginas / Capa Dura

Dicionário do Movimento Pentecostal
Isael de Araujo

Um verdadeiro registro histórico com informação sobre homens e mulheres usados por Deus
para fundar Igrejas e trabalhos no Brasil e no mundo, que deram lugar ao Movimento Pentecostal.
Possui 1.000 verbetes que trazem uma lista de notas e fontes bibliográficas, além de fotos, síntese histórica das principais denominações, definição de expressões e temas do pentecostalismo
brasileiro e muito mais!
Cód.: 131693 / 15,5 x 22,5cm / 944 páginas / Capa Dura

Pequeno Dicionário Bíblico
S. E. McNair

Uma obra que apresenta além dos significados, uma breve concordância bíblica, o sentido
hebraico e grego dos nomes e a morfologia das palavras. Inclui também, palavras bíblicas, certas
expressões e termos teológicos.
Cód.: 170221 / 11,5 x 16,5cm / 240 páginas

Dicionário Teológico
Claudionor de Andrade

Encontre a explicação de palavras ou expressões usadas na Bíblia, ou a biografia de teólogos e
pensadores, em ordem alfabética.
Cód.: 1728 / 14 x 21cm / 416 páginas

Dicionário de Profecia Bíblica
Claudionor de Andrade

Palavras, expressões, locais... Enfim, uma gama de informações sobre as profecias bíblicas estão
neste livro, organizadas em ordem alfabética, para facilitar o seu estudo.
Cód.: 2051 / 14 x 21cm / 272 páginas
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Dicionário de Referências Bíblicas
H. l. Willmington

Ótimo auxílio para pregadores. Mais de 6.000 assuntos estão organizados neste livro, facilitando
a elaboração de estudos bíblicos e sermões! Escolha sobre qual assunto quer pregar e pronto – lá
estão as referências e curiosidades que você precisa para ilustrar sua mensagem.
Cód.: 10699 / 14 x 21cm / 400 páginas

Manual Bíblico do Estudante
Walter A. Elwell

Você encontrará um excelente resumo de cada livro da Bíblia, enriquecido com ilustrações,
fotos dos lugares bíblicos, mapas e tabelas totalmente coloridos.
Cód.: 601 / 13 x 17cm / 352 páginas

Manual Bíblico – Entendendo a Bíblia
CPAD

Encontre: informações importantes e intrigantes sobre cada livro; evidências a respeito de quem
escreveu o livro, e quando; citações que você provavelmente já ouviu, mas jamais soube de onde
vinham e muito mais!
Cód.: 173368 / 12,5 x 18cm / 568 páginas

Aprenda o Grego do Novo Testamento
John H. Dobson

Ler o Novo Testamento no original após a 14ª lição é a proposta inédita desta obra. O livro vem com
um CD contendo áudio com os exercícios de pronúncia e entonação. Uma obra que não pode faltar
na sua biblioteca.
Cód.: 4753 / 14 x 21cm / 448 páginas

Gramática Hebraica
Gordon Chown

Este livro foi escrito para aqueles que desejam ler e entender o Hebraico, a língua na qual o Antigo
Testamento foi escrito. Nas 105 lições apresentadas, você poderá aprender o alfabeto hebraico e
os sinais gramaticais baseados em palavras descritas na Bíblia e construções verbais através de
tabelas e exercícios.
Cód.: 10527 / 14 x 21cm / 256 páginas

C AT Á L O G O G E R A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7

|

www.cpad.com.br

|

Imagens meramente ilustrativas

teologia

85

> COMENTÁRIO BÍBLICO

Comentário Bíblico Beacon – Antigo e Novo Testamento
Ross Price / C. Paul Gray / J. Kenneth Grider / Roy Swin

Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos EUA. Um clássico! Um comentário de profundidade Teológica, composto de 5 volumes sobre o Antigo Testamento e 5 volumes sobre o Novo Testamento, comentado por 40 especialistas em
Bíblia. Para cada volume há diferentes comentaristas. Uma indispensável ferramenta para quem quer se aprofundar nos
mistérios da Bíblia. Os cinco volumes vêm em um box especial e não podem ser vendidos separadamente.
Encontre nesta obra:
•
•
•
•

Visão geral de cada livro da Bíblia;
Mapas, diagramas e ilustrações;
Exegese e exposição – estudos do original hebraico ou grego e o significado pleno da passagem bíblica;
Ajuda para a pregação e ensino da Palavra – mais de mil sumários e esboços expositivos, além de sugestões Homilética.

Antigo Testamento
Cód.: 218642 Vol. I ao Vol. V
Novo Testamento
Cód.: 224370 Vol. VI ao Vol. X
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Comentário Bíblico Matthew Henry – Obra Completa
Matthew Henry

Publicado a cerca de trezentos anos, este comentário tornou-se um dos maiores clássicos das letras evangélicas e uma
referência para os estudiosos da Palavra de Deus, ao revelar os mais preciosos tesouros escondidos nos textos das Sagradas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Matthew Henry combina erudição, discernimento espiritual e aplicação prática no
tratamento das Escrituras. Henry possui profunda compreensão do conteúdo, da mensagem e da natureza da revelação
Divina. Sua exposição do texto sagrado distingue-se por apresentar interpretação e comentário seguidos de observações
práticas com vistas à vida cristã, pública e particular.
Esta obra enfatiza a espiritualidade bíblica e representa um chamado para um modo de vida cuja preocupação principal é a
glória de Deus. Ela também é repleta de máximas concisas e pungentes, as quais os puritanos deleitavam-se em usar para
alcançar os corações de seus ouvintes e leitores. Sobretudo, sua demonstração das doutrinas das Escrituras reproduz os
grandes artigos da ortodoxia protestante, partindo de um respeito incomensurável pela Bíblia.
Antigo Testamento: Vol. 1 ao Vol. 4.
Novo Testamento: Volumes 1 e 2.
Cód.: 174109 / 15,5 x 22,5cm / Capa Dura
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dos criaçã
livros do
o grande profeta. Na distribuição de
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l, de nós
diante
relato entos
satisfatório das coisas
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foi, no princíp infinitos, que existia
emprestado ra.
matéria morta
nte
nomeado,finada
A terra
a de
porque é uma
Significa origem, ou geração.
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Bíblia nos dá tório e útil,Novo
mútua de
são genealogias úteis. O
e conexão de
Gênesis
Jesus Cristo. Bendito
versículo da
(Mt 1.1),
dependência
Biblos geneseos,
ável cadeia
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registrados,
da nossa obriga
luz, no prime 6-8. Do
vista e a terra
e obra:
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Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento
Lawrence O. Richards

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

Comentário Devocional da Bíblia
Lawrence O. Richards

Depois de Guia do Leitor da Bíblia e Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, a
CPAD lança mais uma obra do Dr. Lawrence: o Comentário Devocional da Bíblia. Nele você
encontrará índices de assuntos, esboço do conteúdo de cada livro da Bíblia, guia para leitura,
panorama geral do capítulo, compreensão do texto, devocional, aplicação pessoal, citações
importantes e índice remissivo. Um livro que o ajudará em sua devoção a Deus e no conhecimento de sua Palavra.
Cód.: 195274 / 16 x 23cm / 1024 páginas / Capa Dura

Comentário Lucas
A.T. Robertson

Segundo volume de uma ferramenta clássica e padrão de consulta para pastores, professores
e estudantes do Novo Testamento. Com uma erudição irretocável e uso pictórico da língua,
identifica conotações e nuanças do grego frequentemente perdido na tradução das palavras
do Novo Testamento.
Cód.: 215856 / 15 x 23cm / 402 páginas / Capa Dura

Comentário Mateus & Marcos
A.T. Robertson

Publicada há mais de setenta anos, esta obra alcançou verdadeiro status de “clássico” e ferramenta padrão de consulta para pastores, professores e estudantes do Novo Testamento. Com
uma erudição irretocável e uso pictórico da língua, identifica conotações e nuanças do grego
frequentemente perdido na tradução das palavras do Novo Testamento.
Cód.: 173373 / 15 x 23cm / 548 páginas / Capa Dura
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Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus
Klyne R. Snodgrass

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

Comentário do Novo Testamento Aplicação Pessoal
– 2 volumes
CPAD

Você já se perguntou como aplicar a Palavra de Deus em sua vida após o estudo bíblico? Você já teve a curiosidade de saber sobre o que Jesus disse acerca
da oração, política, fé, trabalho, integridade e achou dificuldade para encontrar
respostas? Este será o livro que responderá as suas dúvidas de uma só vez. Ele
contém mais de 2.500 notas que explicam cada versículo do Novo Testamento de
forma clara e concisa, respondem às questões que a maioria das pessoas fazem
e mostram as conexões das Escrituras com a realidade da vida. Tenha sempre por
perto um companheiro que irá auxiliá-lo nos momentos de dúvida.
Vol. I - 752 páginas
Vol. II - 944 páginas.
Cód.: 169089 / 15 x 23cm / Capa Dura

Espada Cortante – Vols. 1 e 2
Orlando Boyer

Esta obra há décadas é referência no estudo dos livros de Daniel, Mateus, Marcos
e Apocalipse (Vol.1) e, Lucas, João e Atos (Vol.2).
Vol. 1 Cód.: 2120 / 16 x 24cm / Capa Dura / 607 páginas
Vol. 2 Cód.: 2980 / 16 x 24cm /Capa Dura / 856 páginas

Introdução ao Novo Testamento
Louis Berkhof

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

Muitos leitores da Palavra de Deus correm o risco de interpretarem mal trechos da Bíblia, porque
não veem a estrutura inteira de um Evangelho como o de João ou uma epístola de Efésios. Nesta
obra, o autor preenche esta necessidade com seus sermões sobre cada um dos livros que compõem o Novo Testamento.
Cód.: 171162 / 14,5 x 23cm / 584 páginas / Capa Dura

A Mensagem do Antigo Testamento
Mark Dever

O Antigo Testamento é intimidante e confuso para muitas pessoas. Mark Dever apresenta-o
com clareza e criatividade, explicando a mensagem de cada livro, levando-nos ao conhecimento do amor e do poder de Deus através de suas promessas para a vida de Seu povo. Neste
livro, encontre as promessas feitas por Deus e cumpridas no Novo Testamento.
Cód.: 152292 / 14,5 x 23cm / 480 páginas / Capa Dura

Vincent – Estudo do Vocabulário do Novo Testamento –
Volumes I e II
Marvin R. Vincent

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

Comentário Bíblico Pentecostal Novo Testamento
Vários Autores

Este livro foi planejado para complementar a Bíblia de Estudo Pentecostal
(BEP), pois foi escrito pelos mesmos comentaristas, porém com mais profundidade e riqueza de detalhes da cultura, situação socioeconômica e informações
complementares da época para ampliar seus conhecimentos do Novo Testamento. Os comentários destes volumes focalizam o Novo Testamento. Seus
escritores, profundos conhecedores da Palavra de Deus, oferecem uma introdução de cada livro, um esboço, uma interpretação seção por seção e uma
breve bibliografia. O livro vem ainda com fotos, mapas, quadros e diagramas.
Cód.: 10693 / 15,5 x 22,7cm / 1952 páginas / Capa Dura
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História dos Hebreus
Flávio Josefo

Em História dos Hebreus o autor escreve com detalhes os grandes movimentos históricos, judaicos e romanos. Qualquer
estudante da Bíblia terá em Flávio Josefo descrições minuciosas de personagens do Novo Testamento (Evangelhos e Atos),
tais como: Pilatos, os Agripas, os Herodes e inúmeros outros pormenores do mundo greco-romano, tornando esta obra,
depois da Bíblia, a maior fonte de informação sobre o povo judeu.
Cód.: 5228 / 16,5 x 24,5cm / 1568 páginas / Capa Dura
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Viaje Através da Bíblia
V. Gilbert Beers

Você já leu a Bíblia. Agora experimente a sensação de estar no tempo e lugar
onde tudo aconteceu. De modo fácil e organizado por tópicos, este recurso
mostra o contexto cultural de cada história da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, como realmente viviam o que comiam e como eles se vestiam. A grande
quantidade de fotografias, mapas, desenhos e gráficos fazem deste livro uma
referência indispensável.
Cód.: 202721 / 17 x 24,5cm / 416 páginas / Capa Dura

Novo Manual dos Usos &
Costumes dos Tempos Bíblicos
Ralph Gower

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

Mais de 160 fotos coloridas e em preto e branco;
58 peças de arte originais;
Mapas e diagramas detalhados;
Numerosas referências às Escrituras em cada página;
Índices tópicos e bíblicos;
Leia registros detalhados de costumes antigos relativos ao casamento, educação,
agricultura, vestuário, economia, alimentação, habitação, adoração e outros.

Cód.: 10697 / 17 x 25cm / 352 páginas / Capa Dura
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Os Mártires do Coliseu
A. J. O’Reilly

Um livro surpreendente, que relata a fé e a coragem dos primeiros seguidores de Cristo; os
milagres, as conversões, a história e o martírio de homens e mulheres de fé, que tiveram como
palco de suas mortes o sangrento Coliseu Romano.
Cód.: 112301 / 16,5 x 24,5cm / 272 páginas

O Livro dos Mártires
John Fox

Outro clássico da literatura cristã, publicado pela primeira vez em latim no ano de 1554. Conheça o martírio de pessoas que deram suas vidas pelo Cristianismo, desde os cristãos primitivos
até o século XIX.
Cód.: 109179 / 16,5 x 24,5cm / 464 páginas

História Eclesiástica
Eusébio de Cesaréia

Obra completa de Eusébio de Cesaréia, que viveu entre 263 e 340 d.C. Esta obra, escrita há
mais de 1600 anos, é considerada um clássico da literatura mundial sobre a história da Igreja,
sendo uma das maiores fontes sobre a Igreja primitiva depois de Atos dos Apóstolos.
Cód.: 105599 / 16,5 x 24,5cm / 416 páginas

As Catacumbas de Roma
Benjamin Scott

As Catacumbas de Roma não guardam apenas as sepulturas dos primeiros cristãos desprezados pela sociedade que, mesmo coagidos, foram fiéis até a morte; mas era também o esconderijo de verdadeiros adoradores. Definitivamente, esta é uma obra inigualável e emocionante!
Cód.: 12 / 14 x 21cm / 176 páginas
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Tempos do Antigo Testamento
R. K. Harrison

Tempos do Novo Testamento
Merril C. Tenney

É fato que a Bíblia tem muitas questões não respondidas, linguagens
pouco conhecidas e tradições imprecisas que dificultam o estudo de sua
história. Por meio dessas obras, você pode explorar e obter explicações
sobre os personagens e acontecimentos do período em que os livros
bíblicos foram escritos. A obra revela as influências sociais, políticas,
culturais e as contextualiza. Além disto, a obra é repleta de mapas, fotos,
gráficos e ilustrações coloridas para sua melhor compreensão.
Tempos do Antigo Testamento
Cód.: 167534 / 15 x 23cm / 352 páginas / Capa Dura
Tempos do Novo Testamento
Cód.: 167535/ 15 x 23cm / 384 páginas / Capa Dura

Tesouros de Conhecimentos Bíblicos
Emílio Conde

Nesta obra você encontrará informações seguras acerca da história do povo de Israel, da
geografia e dos usos e costumes dos tempos bíblicos, da fauna e da flora da Terra Santa, etc. O
autor apresenta uma verdadeira enciclopédia de A a Z, toda uma beleza de conhecimento, numa
linguagem compreensível.
Cód.: 1002 / 16 x 23cm / 728 páginas

Os Pais da Igreja
Hans Von Campenhausen

Duas obras: Os Pais da Igreja Grega e Os Pais da Igreja Latina – ambas reunidas neste livro, que
traz a descrição dos escritores ortodoxos da Igreja Primitiva.
Cód.: 119829 / 16,5 x 24,5cm / 448 páginas

Pequeno Atlas Bíblico
Tim Dowley

Este Atlas contém fotos, gráficos, diagramas coloridos, mais de 80 mapas coloridos da Palestina,
do Oriente Próximo e do mundo Romano, do Antigo e Novo Testamento. Aprenda ainda com as
diversas explicações e ilustrações acerca da geografia, clima e agricultura na Palestina.
Cód.: 111599 / 18,5 x 25,5cm / 96 páginas / Capa Dura
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A Bíblia e a Terra
Gary M. Burge

Esta obra explora a terra, sua cultura e como a geografia
física de Israel moldou o senso de espiritualidade de seu
povo. São conceitos de como o deserto, a água e o pastoreio,
aprendidos nas histórias bíblicas, transmitem mensagens
que se perderam por séculos no mundo ocidental.
Cód.: 175483 / 13 x 23,5cm / 120 páginas

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

Este livro é um convite para nos despirmos de nossas mentes contemporâneas e mergulharmos no mundo em que Jesus viveu, afim de que possamos entender como Jesus transmitia
suas mensagens e como as multidões maravilhavam-se não apenas de sua autoridade, mas
também de sua capacidade para ensinar.
Cód.: 176002 / 13 x 24cm / 112 páginas

Arqueologia Bíblica
Randall Price

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

Geografia Bíblica
Claudionor de Andrade

Neste livro o autor leva o leitor a percorrer Israel, ao descrever com muita propriedade as planícies,
os vales, os planaltos, os montes, os desertos, a hidrografia, o clima, a flora, a fauna e os minérios
da Terra Santa. Uma das maneiras mais emocionantes de se entender as histórias sagradas.
Cód.: 1218 / 14 x 21cm / 224 páginas

C AT Á L O G O G E R A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7

|

www.cpad.com.br

|

Imagens meramente ilustrativas

teologia

95

> HISTÓRIA/ GEOGRAFIA/ ARQUEOLOGIA
Prêmio Areté
2012 –
Categoria
Biografia /
História

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.
Cód.: 185764 / 22,5 x 28cm / 540 páginas / Capa Dura

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

Conhecidas como auxiliadoras, companheiras, virtuosas, entre outros adjetivos, as mulheres
sempre tiveram seu lugar na Bíblia; algumas foram motivo de orgulho e outro motivo de vergonha. Todas trouxeram exemplos, uns para serem seguidos e outros para serem desprezados.
Cód.: 182108 / 14,5 x 22,5cm / 208 páginas

A História dos Hinos que Amamos
Silas Daniel

Diversos hinos se tornaram clássicos da música cristã, cantados ao longo de décadas nas mais diversas denominações. Mas poucos são aqueles que conhecem a história dos homens e mulheres
de Deus que os compuseram e as circunstâncias em que receberam a Divina inspiração. O autor
desta relevante obra teve a sensibilidade de selecionar, dentre as muitas experiências e encontros
com Deus que foram eternizados em hinos, as histórias que envolvem e inspiraram 117 dessas belas canções que até hoje nos levam à presença do Senhor em adoração, a maioria delas presentes
na Harpa Cristã e em diversos outros hinários cristãos.
Cód.: 193833 / 14,5 x 22,5cm / 352 páginas

História de Israel no Antigo Testamento
Eugene H. Merrill

O autor reconstitui a história de Israel utilizando-se de textos bíblicos, documentos extras bíblicos e arqueológicos com o objetivo de conhecer o real passado de Israel nos tempos do Antigo
Testamento. Dessa forma ele pode comprovar a veracidade do texto bíblico.
Cód.: 2602 / 15 x 23cm / 592 páginas
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HECENDO

Guia Cristão de Leitura da Bíblia

JESUS - A IDEN

TIDADE ÚNIC

A DE JESUS

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

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

O Plano Divino Através dos Séculos
N. Lawrence Olson

O estudo das “dispensações” revela os vários métodos usados por Deus em suas relações com diferentes povos, através dos vários períodos determinados por Ele. Entenda melhor o plano que Deus
estabeleceu para Israel, a Igreja e o mundo.
Cód.: 52 / 14 x 21cm / 232 páginas

Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia
Joel Leitão de Melo

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

A Bíblia Através dos Séculos
Antônio Gilberto

Usando linguagem simples, o autor – um dos teólogos mais respeitados da atualidade – faz um estudo introdutório sobre a Bíblia, abordando: cronologia, história e geografia bíblicas; a preservação e
tradução dos originais; vida e costumes dos povos antigos, etc.
Cód.: 901 / 14 x 21cm / 200 páginas

Esboços de Sermões e Estudos Bíblicos
Raimundo de Oliveira

Todo pregador precisa estar preparado para transmitir a mensagem de Deus. Este livro é um trabalho resultante de trinta anos de pastorado e dos apontamentos feitos pelo autor. São uma série de
mensagens subdivididas entre: tema, texto áureo, esboço, itens e conclusão. Um livro prático que
traz soluções para a elaboração de pregações que podem ser usadas em diversas ocasiões.
Cód.: 7337 / 14 x 21cm / 384 páginas
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Coleção Lições Bíblicas
CPAD

Gerações de cristãos têm estudado a Palavra de Deus através das Lições Bíblicas nas Escolas Dominicais de suas igrejas.
Agora você tem à sua disposição este rico e profundo conteúdo das Lições Bíblicas produzidas entre 1934 a 1970. 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
Vol. 1 (1934 - 1940)
Cód.: 182102 / 1192 páginas
Vol. 2 e 3 (1941 - 1950)
Cód.: 182103 / 2232 páginas
Vol. 4 e 5 (1951 - 1960)
Cód.: 182104 / 2514 páginas
Vol. 6 e 7 (1961 - 1970)
Cód.: 182105 / 2076 páginas
Vol. 8 e 9 (1971 - 1979)
Cód.: 213245 / 2858 páginas

Os Nomes Bíblicos e seus Significados
Evandro de Souza Lopes

Neste livro, você entrará em contato com a beleza e o significado dos nomes bíblicos. Cada nome
revelava a natureza e até o ofício de seu possuidor. Ideal para ajudar na escolha dos nomes de
bebês, conjuntos musicais e classes de escola dominical.
Cód.: 4632 / 14 x 21cm / 176 páginas

Resgatando Crianças em Áreas de Risco
David C. Cook

Voltado para crianças na faixa etária de 8 a 14 anos, este livro foi elaborado
para o auxílio de professores na tarefa do resgate de vidas, muitas vezes destruídas e sem perspectivas, através do discipulado. Com uma abordagem bem
fundamentada e acessível, esta obra ajudará nossos mestres a lidar também
com vida social e emocional do aluno. Que missão incrível você tem, um ministério que pode mudar vidas para sempre!
Volume 1 - Cód.: 246719 / 20 x 27,5cm / 352 páginas
Volume 2 - Cód.: 248767 Vol.2 / 20 x 27,5cm / 336 páginas
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As Grandes Doutrinas da Bíblia
Raimundo de Oliveira

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

A Doutrina do Pecado
Severino Pedro da Silva

Embora alguns não acreditem que o pecado exista, a Bíblia em todo o tempo faz questão de revelar e
denunciar a sua existência, mostrando de onde ele veio seus efeitos nocivos e como ele afeta o mundo
físico e o espiritual.
Cód.: 204022 / 14,5 x 22,5cm / 336 páginas

Doutrinas Bíblicas
Stanley Horton

Visando um aprofundamento dentro das Doutrinas Bíblicas, os autores mostram nesta importante
obra 16 verdades bíblicas, e com sabedoria promovem um belo estudo sobre Crescimento, Maturidade e Estabilidade Espiritual, além de abordarem os aspectos da Salvação, Batismo no Espírito
Santo, Santificação, Cura Divina e Juízo Final.
Cód.: 5091 / 14 x 21cm / 312 páginas

Doutrina do Espírito Santo
Stanley Horton

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

Batismo no Espírito Santo e com Fogo
Anthony Palma

A doutrina pentecostal e a experiência do batismo no Espírito são firmemente enraizadas nas Escrituras. Por isso, este livro explora diversos aspectos sobre o batismo no Espírito Santo ao lidar com
importantes assuntos: sua subsequência à salvação, seu acompanhamento pelo falar em línguas e o
propósito do batismo do Espírito.
Cód.: 10565 / 14 x 21cm / 128 páginas
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O Tabernáculo e a Igreja
Abraão de Almeida

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

O Livro de Respostas Bíblicas
Hank Hanegraaff

Quantas vezes temos dúvidas sobre os assuntos bíblicos? Se formos orientados pelo Espírito
Santo ao lermos a Palavra, certamente teremos respostas para nossas questões. O autor trata dos
assuntos mais significativos baseados em seus quinze anos de experiência como apresentador de
um programa de rádio, onde ele respondia as perguntas intrigantes de seus ouvintes.
Cód.: 173729 / 11 x 16cm / 480 páginas

A Família no Antigo Testamento
Esdras Costa Bentho

Quais eram os costumes, práticas e leis relacionadas ao matrimônio na época do Antigo Testamento?
Como eram tratados os casos de adultério? E quanto ao casamento de escravos? Qual eram o papel e as
condições da mulher? Esclarecendo determinados textos bíblicos relacionados à família, analisando-os em
seu respectivo contexto social, o autor recorreu a textos antigos e às regras de hermenêutica e exegese,
oferecendo ao leitor um material rico em informações históricas e culturais.
Cód.: 124513 / 14 x 21cm / 256 páginas

Sábado, a Lei e a Graça
Abraão de Almeida

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

Faces do Perdão
Steven J. Sandage e F. LeRon Shults

O objetivo dessa obra é demonstrar o poder explicativo da hermenêutica facial, o entendimento da
expressão da face humana revelada através do perdão e a realidade transformadora que causa,
enquanto se busca cura e salvação através.
Cód.: 173371 / 14,5 x 22,5cm / 288 páginas
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Procuram-se Pregadores como Paulo
Ciro Sanches Zibordi

O autor, dentro de seu estilo leve e bem-humorado, analisa detalhes da vida de Paulo desde o seu nascimento até a sua
morte, bem como de sua pregação, para traçar um paralelo com as distorções que tem surgido no ministério da pregação da Palavra de Deus nos nossos dias.
Cód.: 259447 / 14 x 21cm / 208 páginas

C ATÁ L O G O G E R A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7

|

www.cpad.com.br

|

Imagens meramente ilustrativas

102

teologia
> HOMILÉTICA / HERMENÊUTICA / SERMÕES

Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar
Ciro Sanches Zibordi

Já ouviu estudos e pregações afirmando que as profecias do Apocalipse já se cumpriram, Israel e
os iluminati são aliados, que não acontecerá o milênio, e não tinha subsídios para refutá-las? Então
este livro é para você!
Neste novo livro do Pastor Ciro Zibordi você encontrará de uma forma clara e bem-humorada, explicações,
tanto para as profecias do Apocalipse quanto para as mais variadas teorias da conspiração que
tem assustado a muitos.
Cód.: 198308 / 14 x 21cm / 216 páginas

Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar
Ciro Sanches Zibordi

Com a mesma abordagem espirituosa, contundente e, em alguns momentos, divertida, o autor de
Erros que os Pregadores Devem Evitar preparou esta obra, que não apenas complementa a primeira. Trata-se de mais um alerta a todos os pregadores do nosso tempo.
Cód.: 158422 / 14 x 21cm / 224 páginas

Erros que os Adoradores Devem Evitar
Ciro Sanches Zibordi

Minha vitória hoje tem sabor de mel. - Como Zaqueu, eu quero subir - Aleluiaaa. Tire o pé do chão!
- Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Esta obra apresenta uma mensagem de reflexão 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.
Cód.: 170611 / 14 x 21cm / 192 páginas

Erros que os Pregadores Devem Evitar
Ciro Sanches Zibordi

Neste livro são abordados diversos chavões utilizados de forma imprópria nas Igrejas, além de
expressões fora do contexto bíblico, muitas vezes heréticas, inclusive em hinos. Uma advertência
para pregadores que estão confundindo púlpito com palco de shows.
Cód.: 119826 / 14 x 21cm / 160 páginas

Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria
Ciro Sanches Zibordi

O autor apresenta diversos erros que vêm sendo cometidos por muitas Igrejas e pregadores que distorcem as verdades bíblicas, pregando um evangelho conforme suas vontades e não conforme Paulo
pregou inspirado por Deus. Em alerta para os crentes de hoje!
Cód.: 131697 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas
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150 Estudos e Mensagens de Orlando Boyer
Orlando Boyer

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

Pregador Eﬁcaz
Elienai Cabral

Quer ser um pregador de sucesso? Então, além de buscar os dons espirituais, precisa conhecer algumas regras de Homilética! O nome parece difícil, mas, com este livro, você verá que é muito fácil!
Aqui você também encontra alguns esboços de sermões.
Cód.: 56 / 11 x 18cm / 152 páginas

Pecadores nas Mãos de um Deus Irado
Jonathan Edwards

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

Como Preparar Sermões
Anísio Batista

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

Cód.: 5028 / 14 x 21cm / 128 páginas

Grandes Sermões do Mundo
Clarence E. Macartney

São 25 sermões dos maiores pregadores que já proclamaram o Evangelho, com um esboço
biográfico de cada um. Veja como pregadores magistrais argumentavam com pecadores, incentivavam os justos e elevavam louvores sublimes ao Senhor. As principais mensagens de Jesus Cristo,
Crisóstomo, Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, Wesley,
Whitefeld, Finney, Spurgeon e muitos mais.
Cód.: 10694 / 14,5 x 22,5cm / 416 páginas
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Pregação que Fala às Mulheres
Alice P. Mathews

A autora explora tanto os mitos e as realidades das mulheres como ouvintes, e a forma pela qual
isso pode influenciar no entendimento da Palavra. Aprenda a lidar com o universo feminino e veja
os resultados positivos da sua pregação.
Cód.: 187091 / 14,5 x 22,5cm / 187 páginas

Guia Básico para a Interpretação da Bíblia
Robert H. Stein

Entre outros temas, este livro trata de questões como inspiração, inerrância, revelação contínua e
orientação do Espírito Santo de forma esclarecedora. O guia é facilitado por exercícios e questões
para debate, contendo um glossário abrangente. Conta ainda com uma estrutura de interpretação
que auxiliará a compreender melhor o significado dos textos bíblicos.
Cód.: 10498 / 14 x 21cm / 224 páginas

Sermões Selecionados de A a Z
Evandro de Souza Lopes

Este é um manual de sermões servido de orientações para inspirar o cristão, na vocação por excelência, tanto para obreiros iniciantes como para os pastores. São sermões com temas de A a Z, que
falam sobre: amor, busca da salvação, fé, família, milagres, liderança, santificação, teologia pastoral,
entre vários outros.
Cód.: 152285 / 14,5 x 22,5cm / 312 páginas

Como Estudar e Interpretar a Bíblia
Raimundo de Oliveira

Técnicas para você interpretar a Bíblia de forma correta. Contém um questionário em cada um dos
oito capítulos, para que você treine o que aprendeu.

Cód.: 958 / 14 x 21cm / 152 páginas

Hermenêutica Fácil e Descomplicada
Esdras Costa Bentho

A hermenêutica é a ciência que se ocupa dos métodos e técnicas da interpretação dos textos. Esse
livro, mais prático do que teórico, visa criar no leitor, mesmo sem o conhecimento profundo da matéria, interesse e comprometimento pela interpretação das Escrituras, fornecendo bases contextuais para uma interpretação séria da bíblia.
Cód.: 10852 / 14 x 21cm / 344 páginas
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Respostas aos Céticos
Norman L. Geisler e Ronald M. Brooks

Deus existe? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Por que Jesus é maior do que outros líderes religiosos?
Quando céticos fizerem perguntas como estas, nós cristãos devemos responder com seriedade e conhecimento específico
sobre cada assunto. Está obra escrita pelos especialistas em apologética Geisler e Brooks é uma excelente ferramenta para
os que buscam conhecimento para fornecer respostas sonoras sobre questões intelectuais reais, referentes à fé cristã. Os
leitores descobrirão respostas para acusações clássicas ao cristianismo e aprenderão a identificar e responder ao mau uso
da Escritura pelos não crentes.
Cód.: 262204 / 14,5 x 22,5cm / 384 páginas
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Verdade Incontestável
Josh McDowell e Sean McDowell

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

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

Alguns dos mais renomados e respeitados teólogos e apologistas da atualidade - tais como Josh
McDowell, Norman L. Geisler, Ron Rhodes entre outros - reuniram-se e escreveram um verdadeiro
manual apologético. A obra aborda vários aspectos da apologia cristã, e está dividida em quatro
assuntos base: O que é apologética e por que precisamos dela; Questões culturais e teológicas
na apologética; Defendendo o teísmo cristão; e Movimentos religiosos do mundo. Cada assunto é
detalhado através de sub tópicos, enriquecendo ainda mais os argumentos a favor da Fé Cristã.
Cód.: 209860 / 14,5 x 22,5cm / 440 páginas

Pregos Bem Fixados
Byron Forrest Yawn

Esta obra é uma narrativa do que o autor aprendeu com os verdadeiros “mestres” da pregação
como John F. MacArthur, R.C. Sproul e John Piper. Mas também é mais que um livro sobre pregação. É uma chance de auxiliar o pregador a encontrar o seu estilo e ser destemido na hora de se
deparar com olhares críticos. A Palavra de Deus ainda precisa ser pregada!
Cód.: 240466 / 14 x 21cm / 144 páginas

Mais 201 Respostas
Abraão de Almeida

A obra Mais 201 Respostas é uma continuação da obra 201 Respostas para o seu Enriquecimento
Espiritual e Cultural. Nela, o pastor e escritor Abraão de Almeida complementa sua versão anterior,
a qual representa o resumo de uma pesquisa sobre os assuntos relevantes e práticos da vida cristã
e do mundo contemporâneo. Seus temas são eficazes e de fácil entendimento, cujos principais
pontos são: família, homossexualismo, suicídio, religiões, seitas, ocultismo etc.
Cód.: 228618 / 14,5 x 22,5cm / 288 páginas

201 Respostas para o Seu Enriquecimento Espiritual e Cultural
Abraão de Almeida

O resumo de uma pesquisa sobre os assuntos mais relevantes da vida cristã e do mundo contemporâneo.
Os temas: família, profecias, Bíblia e Ciência, homossexualismo, suicídio e religiões, seitas e ocultismo, entre outros. Assuntos para quem procura esclarecimento e conhecimento bíblico.
Cód.: 140393 / 14 x 21cm / 336 páginas
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Seitas e Heresias
Raimundo de Oliveira

Diversas seitas são analisadas, com o propósito de ajudar o povo de Deus a discernir entre a verdade bíblica e o erro ensinado por elas. Um livro que, há anos, figura entre os mais vendidos da CPAD.
Enriquecido com fotos.
Cód.: 979 / 14 x 21cm / 256 páginas

Respostas as Seitas
Norman Geisle E, Ron Rhodes

Ao longo dos séculos, diversas seitas têm usado tendenciosamente vários textos bíblicos para justificarem suas doutrinas. Através deste livro, os autores fazem uma análise profunda das passagens
bíblicas utilizadas pelas seitas, apresenta a má interpretação delas e a refutação bíblica que corrige
erros. No final, um apurado índice dos grupos religiosos mencionados, assunto e referências bíblicas.

Cód.: 6855 / 14 x 21cm / 684 páginas

Guia de Seitas e Religiões
Bruce Bickel e Stan Jantz

Com uma linguagem simples e, às vezes bem-humorada, sem perder a seriedade do assunto, este livro
tem captado a atenção de jovens e adultos, aprofundando o estudo sobre as mais conhecidas religiões e
seitas do mundo.
Cód.: 112003 / 14 x 21cm / 336 páginas

Desmascarando as Seitas
Natanael Rinaldi e Paulo Romeiro

Os pesquisadores reuniram as características das principais seitas presentes hoje no Brasil, sempre
respaldando seus argumentos com citações bíblicas, confrontando os erros das seitas com as verdades da Palavra de Deus.

Cód.: 5202 / 14 x 21cm / 382 páginas

A Sedução das Novas Teologias
Silas Daniel

Neste livro, você perceberá como os princípios da pós-modernidade estão invadindo as Igrejas e
afetando negativamente a Teologia. Saiba o que prega a Igreja Emergente, Teologia Quântica, o
chamado evangelho da autoajuda entre outros assuntos.
Cód.: 164544 / 14 x 21cm / 304 páginas
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Criacionismo: Verdade ou Mito?
Ken Ham

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

Quem é Jesus?
Ravi Zacharias

Uma ampla pesquisa irá mudar a maneira como percebemos (em grande parte, sem contestação)
o que prevalece na pseudo espiritualizada visão de mundo de nossos dias. O amplo conhecimento
de Zacarias, desde o misticismo oriental a sistemas religiosos da New Age e paganismo moderno,
é em si, não menos impressionante do que seus comentários que discernem sobre o que tudo isso
significa para a sociedade moderna e, especialmente, a Igreja cristã.
Cód.: 217061 / 14,5 x 22cm / 248 páginas

20 Evidências de que Deus Existe
Kenneth D. Boa e Robert M. Bowman Jr.

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

Resposta às Perguntas que os Católicos Costumam Fazer
Tony Coffey

Uma obra esclarecedora, escrita por Tony que foi criado na Igreja católica, contendo perguntas que
os católicos costumam fazer, auxiliará o leitor em temas conflitantes como: a formação da Bíblia;
o sacrifício da missa; o purgatório; Sacerdócio Real; confissão de pecados; sinais, aparições e prodígios. Ainda discorre a respeito de Maria, Mãe de Jesus e as imagens Sagradas. À Bíblia é muito
clara, tanto nesses assuntos como em diversos outros temas, oferecendo aos católicos uma fonte
de direção e confiança que enriquecerá o entendimento sobre Deus e Sua verdade.
Cód.: 157134 / 14 x 21cm / 236 páginas

Evidências da Ressurreição
Sean McDowell e Josh McDowell

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

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

Esta obra narra as experiências da missionária Kelem Gaspar com a civilização indígena, sua relação e adaptação à cultura do povo, suas crenças e as batalhas espirituais que travou para alcançar
aquelas vidas. É uma narrativa cercada de lutas, dificuldades, desafios, mas também de incontáveis
milagres. Certamente, cada página relata a realidade de todos aqueles que abrem mão da vida pessoal para cumprir o chamado de Deus em terras distantes. Leia e veja essa grande mulher cumprindo o chamado genuíno de Deus.
Cód. 228780 / 14 x 21cm / 96 páginas

Paz com Deus
Billy Graham

Todos os cristãos sabem que Deus é a única e verdadeira fonte de paz, mas quem ainda não O conhece, não sabe que pode desfrutar de uma vida tranquila mesmo em meio ao estresse diário. Foi
pensando nisso, que Billy Graham criou essa obra. O objetivo é mostrar ao leitor o plano da salvação e, consequentemente, o único caminho para a paz pessoal autêntica nesse mundo em crise. Se
você é cristão experimente presentear essa obra. Se você ainda não teve sua vida transformada por
Jesus, experimente lê-la e viva a Paz com Deus!
ABEC
Prêmio
ategoC
1
200
sões
is
ria M

Cód.: 224137 / 14 x 21cm / 224 páginas

Teologia Bíblica de Missões
George W. Peters

Considerada uma das melhores obras missionárias dos Estados Unidos, esta obra oferece ao leitor
uma visão genuinamente bíblica e de grande profundidade espiritual. Ressalta ainda a importância
da proclamação, o papel da Igreja local como responsável pelas missões e o senhorio de Cristo.
Indicada para os pastores, seminaristas brasileiros e aos vocacionados para obra missionária.
Cód.: 5889 / 15 x 22,5cm / 448 páginas

Manual de Evangelismo
Valdir Bícego

Por que, como, quando e onde evangelizar? Quais as maneiras de levar almas à decisão? Como
falar de Jesus às crianças? Estas e outras dúvidas são esclarecidas nesta obra.
Cód.: 2923 / 14 x 21cm / 208 páginas

Missões na Era do Espírito Santo
John V. York

O autor, missionário e acadêmico John York com 25 anos de experiência na África, declara: a Bíblia
tem que ser lida do ponto de vista de missões. Para York, a obra missionária ainda não está completa e deveria ter prioridade na Igreja. Mas que obra é essa e como analisá-la? Qual contribuição os
pentecostais podem dar para compreender e realizar essa obra?
Cód.: 10652 / 14 x 21cm / 272 páginas
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A Prática do Evangelismo Pessoal
Antonio Gilberto

Este livro reúne todos os pontos-chaves da matéria. Lendo com atenção esta obra, você saberá por
que, quando e onde evangelizar.
Cód.: 54 / 11 x 18cm / 104 páginas

Manual do Discipulador Cristão
Cyro Mello

Esse manual convida todo discípulo do Senhor a reavaliar seu posicionamento quanto ao discipulado
bíblico, ou seja, a responsabilidade de ser e fazer discípulos. Útil para o novo discípulo, estimulando-o
a proclamar a Cristo; também para o crente maduro, ao reacender no seu coração a chama de ganhar
almas. Indicado também para o líder que quer encontrar subsídios nesta importante área.

Cód.: 10823 / 14 x 21cm / 144 páginas

Restaurando o Ardor Missionário
Ronaldo Lidório

•• Faz um paralelo entre a Igreja de Laodiceia e a Igreja contemporânea;
•• Através de uma análise exegética, o livro expõe detalhes minuciosos acerca desta Igreja;
•• Traz experiências e testemunhos do próprio autor e exemplos de grandes homens que fizeram história no
campo missionário;
•• Traz números e estatísticas sobre missões atuais.
Cód.: 131699 / 12 x 16,5cm / 96 Páginas

Sua Nova Vida em Cristo

Este livreto é indicado aos recém-convertidos, ensinando-lhes os primeiros passos para prosseguirem firmes na carreira cristã.

Cód.: 2435 / 11 x 18cm / 32 páginas (Dezena)

Folhetos

Mensagens edificantes que abençoarão vidas!
1- Qual o significado da Vida?
2- Há Esperança para Você
3- Há um Propósito para sua Vida
4- Deus existe?
5- Jesus faz por Você o que nínguém pode fazer
6- Quem é Jesus de Nazaré?
Cód.: 226959 / 8 x 18cm / Milheiro
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Agentes do Apocalipse
David Jeremiah

Será que estamos vivendo nos últimos dias? E se os atores descritos no livro de Apocalipse já estiverem atuando nos dias
de hoje? Caso estejam, você saberia como reconhecê-los?
Em Agentes do Apocalipse, o renomado especialista em profecias, Dr. David Jeremiah, faz o que nenhum mestre da Bíblia
fez anteriormente. Ele explora o livro de Apocalipse por meio das lentes dos seus personagens mais marcantes: os mártires
do exílio, os 144 mil, as duas testemunhas, o dragão, a besta que surge da terra, a besta que surge do mar, o Conquistador, o
Rei e o Juiz.
Cód.: 287323 / 14,5 x 22,5cm / 280 Páginas
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Apocalipse Versículo por Versículo
Severino Pedro da Silva

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

O Calendário da Profecia
Antonio Gilberto

Um verdadeiro tratado escatológico sobre eventos que estão para acontecer, referentes ao futuro
do mundo e da humanidade.
Cód.: 540 / 14 x 21cm / 112 páginas

Daniel e Apocalipse
Antonio Gilberto

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

Daniel Versículo por Versículo
Severino Pedro da Silva

Nesta obra, o autor mostra, versículo por versículo, que a profecia não é apenas uma obra literária.
É um plano que Deus elaborou, de antemão, para conduzir a história humana de acordo com a sua
vontade. Lendo este livro, o leitor compreenderá as implicações das profecias de Daniel para estes
últimos dias.
Cód.: 883 / 14 x 21cm / 240 páginas

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. Você também conhecerá o
pavoroso futuro destinado àqueles que hoje recusam o dom da salvação.
Cód.: 1214 / 14 x 21cm / 304 páginas
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O Final de Todas as Coisas
Elinaldo Renovato de Lima

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

Israel, Gogue e o Anticristo
Abraão de Almeida

O autor apresenta algumas passagens da história de Israel, cruciais para o perfeito entendimento
das profecias contidas em Ezequiel 38 e 39, o significado bíblico e contextualizado de Gogue e os
sinais da manifestação do Anticristo.

Cód.: 31 / 14 x 21cm / 168 páginas

Armagedom - A Batalha Final
Severino Pedro da Silva

Conheça os pormenores da batalha final, que se dará entre o Anticristo e o Filho do Homem, no vale
do Armagedom.
Cód.: 112799 / 14 x 21cm / 240 páginas
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A Segunda Vinda
John MacArthur

Você sabe reconhecer na Bíblia e na história os sinais que apontam para a volta de Jesus? Este
livro é uma exploração direta e profunda dos principais textos bíblicos a respeito da Segunda Vinda;
especialmente, a mais longa e mais importante mensagem escatológica de Cristo, o Sermão no
Monte das Oliveiras.
Cód.: 152290 / 14 x 21cm / 232 páginas

Antes que a Noite Venha
David Jeremiah

Uma obra para pessoas que nunca leram o livro de Apocalipse ou que, se o leram, não o conseguiram entender. Este livro borda o Apocalipse, o mundo hoje, o mundo amanhã e o mundo eternamente restaurado.
Cód.: 108820 / 14 x 21cm / 224 páginas
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As Novas Fronteiras da Ética Cristã
Claudionor de Andrade

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

Como nós, cristãos, podemos influenciar nossa sociedade? Qual sua visão a respeito do mundo? Este livro
abrirá sua visão acerca do nosso comportamento diante da cultura atual, nosso posicionamento relacionado à educação, justiça, trabalho, diversão, política, etc. Apresenta questionário para debate em grupo.
Cód.: 124510 / 14 x 21cm / 352 páginas

Verdade Absoluta
Nancy Pearcey

Uma análise do mundo em que vivemos e nosso papel como cristãos diante dos conceitos expressos pela sociedade e pela Ciência. A Dra. Nancy Pearcey defende, veementemente, que “Cristianismo não é uma verdade religiosa, mas a verdade absoluta” e que nós, cristãos, temos que nos
posicionar e influenciar esta sociedade.
Cód.: 128255 / 14,5 x 22,5cm / 400 páginas

Ética Cristã
Elinaldo Renovato de lima

Pastor Elinaldo apresenta neste livro, o posicionamento cristão, com argumentos bíblicos, diante de
questões como: aborto, eutanásia, sexo, doação de órgãos, clonagem humana e outros.
Cód.: 10638 / 14 x 21cm / 272 páginas

Panorama do Pensamento Cristão
Michael D. Palmer

O que uma mente influenciada pelo Evangelho pode produzir para a sociedade? Diversos autores
analisam o pensamento cristão através dos séculos e a sua contribuição para a formação do
pensamento ocidental. A ciência, a natureza humana, o trabalho, o lazer, a ética, a cultura, a política,
enfim, cada ramo do conhecimento humano, não está imune à ação do Evangelho e são analisados
neste livro.
Cód.: 6854 / 17 x 25cm / 520 páginas/ Capa Dura

E Agora como Viveremos?
Nancy Pearcey e Charles Colson

Vivemos em uma sociedade pós-cristã, e o resultado disto é decadência moral, espiritual e até econômica dos países ocidentais. Como isto aconteceu? Como o pensamento e a moral cristã foram
gradativamente sendo expulsos de nossa cultura?
Leia este livro e descubra, não só como isto aconteceu, mas também, como nós, a Igreja de Cristo,
podemos lutar contra este mal.
Cód.: 6358 / 15 x 23cm / 656 páginas
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liderança
Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Liderou discípulos de
forma excepcional de tal modo, que construiu um legado sólido
até os dias de hoje. Seja você um líder experiente ou que deseja
encontrar seu chamado, é hora de desenvolver seus dons para o
reino de Deus.

> GESTÃO

Viva Ame Lidere
Brian Houston

Se você está buscando o seu chamado ou procurando um propósito para a sua vida, com todo o coração, em Viva Ame
Lidere você encontrará um caminho de fé que é todo seu e descobrirá presentes únicos feitos sob medida para sua jornada.
Brian Houston fundador do ministério Hillsong, compartilha suas experiências de vida, e as poderosas verdades bíblicas
que são genuínos ensinamentos para viver inteiramente, amar por completo e liderar com coragem.
Cód.: 296104 / 14,5 x 22,5cm / 224 páginas.
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> GESTÃO

Escolhendo uma Vida que Vale a Pena
John Maxwell

Há grande diferença entre uma vida de boas intenções e uma vida intencional. Quase todos têm
boas intenções, mas para uma vida intencional é necessário pensamento e propósito.
Este livro de John C. Maxwell mostra como dar os primeiros passos para viver uma vida que valha a
pena através de uma vida intencional.
Cód.: 278852 / 14 x 21cm / 240 páginas

Os 5 Níveis Da Liderança
John Maxwell

A verdadeira liderança não é uma questão de título. Ser escolhido para um cargo é apenas o primeiro dos cinco níveis que um líder é capaz de alcançar. Para se tornar mais do que “o chefe” você
precisa ter a capacidade de investir nas pessoas e inspirá-las, deve alcançar resultados e construir
uma equipe que produz. Com habilidade e dedicação você pode chegar ao auge de uma liderança
eficaz, permitindo que sua influência vá além, beneficiando todos ao seu redor.
Cód.: 203660 / 14,5 x 22,5cm / 304 páginas

Às Vezes Você Ganha, Às Vezes Você Aprende
John Maxwell

As maiores lições que aprendemos na vida vêm de nossas perdas. Todos experimentam perdas,
mas nem todos aprendem com elas. Em Às Vezes Você Ganha, Às Vezes Você Aprende, Dr. Maxwell
explora as mais comuns lições que nós podemos aprender com a experiência da perda. Aprender
não é fácil em momentos difíceis. Isto exige disciplina para fazer a coisa certa quanto tudo está
errado. Este livro oferece o mapa para fazermos exatamente isto.
Cód.: 231924 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

O Coração e a Mente do Líder
John C. Maxwell

A capacidade de um líder de realizar algo extraordinário para Deus começa em seu coração e em sua mente.
Neste livro, o autor especialista em liderança, compartilha meditações que, com certeza, desafiam-nos
como líderes a alcançar nosso total potencial como servos de Deus. Mais que um desafio em realizar
feitos excepcionais, um desafio de transformação do seu coração e renovação da sua mente.

Cód.: 170618 /14 x 21cm / 160 páginas

Jornada de Sucesso o Poder de Viver os seus Sonhos
John Maxwell

A maioria das pessoas acreditam que há um longo caminho entre o sonho e a realidade. Se você faz
parte desse grupo e deixou um velho sonho para trás ou está procurando algo novo dentro de você,
este livro, publicado anteriormente como Você pode Realizar seu Sonho, lhe dará um plano de ação
que poderá ser usado agora mesmo e, com ele, você será capaz de identificar e alcançar o seu grande
sonho. Com 10 perguntas simples, porém poderosas, o autor best seller John Maxwell o guiará até a
realização do seu plano mais incrível.
Cód.: 202520 / 15,5 x 23cm / 229 páginas
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> MINISTERIAL

As 15 Leis do Crescimento
John Maxwell

Potencial é uma das palavras mais maravilhosas em qualquer língua. Ela espera pelo futuro com otimismo. É cheia de esperança.
Traz a promessa de sucesso e realização. Sugere grandiosidade. Potencial é uma palavra baseada em possibilidades. Pense a
respeito do seu potencial como ser humano e ficará animado. Que pensamento positivo!
Você tem potencial? Com certeza tem!
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
eficiente e realizada.
Cód.: 236126 / 14,5 x 22,5cm / 272 páginas
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> MINISTERIAL

Manual – Pastor Pentecostal
Diversos Autores

Em um respeitado painel de 74 pastores, missionários, reitores e líderes, este livro aborda temas de
alta relevância para o ministério pastoral, divididos em 6 unidades:
4) Prestação de contas;
5) Ministério ao corpo de crentes;
6) Adoração ungida pelo Espírito.

1) Prioridades na vida do pastor;
2) A vida pessoal;
3) O avivamento;
Cód.: 2600 / 17,5 x 24cm / 672 Páginas / Capa Dura

O Treinamento dos Doze

Areté
Prêmio
ASEC
2008 -

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.

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

Treinador de Líderes
Stan Toler e Larry Gilbert

Este livro compartilha informações que o ajudarão a estimular sua congregação para o ministério
ativo, e você aprenderá a filosofia do ministério das equipes de ação que revolucionará sua Igreja
local. Aprenda a ver você mesmo não só como jogador, mas também como treinador que pode
revelar os dons de seus companheiros de equipe.
Cód.: 229453 / 14,5 x 22,5cm / 128 páginas

Desenvolva suas Habilidades de Liderança
Ezequiel Geraldo

Se você é líder cristão que ama o trabalho de Deus, então essa obra foi especialmente desenvolvida
para você. Encontre aqui bases bíblicas, estratégicas e científicas que o auxiliam na condução das
pessoas rumo a um objetivo maior.
Cód.: 211725 / 12 x 18cm / 112 páginas

A Excelência do Ministério
Stan Toler

Famíliar, Ministério, Liderança, Treinamento e Comunicação.Este é um livro sobre práticas, e não
sobre teorias.Com mais de 30 anos no ministério pastoral, Stan Toler compartilha sua experiência
com conselhos realistas no agir de um líder de Igreja.
Cód.: 188105 / 14,5 x 22,5cm / 243 páginas
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> MINISTERIAL

Como Tornar-se uma Pessoa de Inﬂuência
John Maxwell e Jim Dornan

Tudo o que você faz em casa, na Igreja, no seu trabalho, ou socialmente tem impacto na vida de
outras pessoas e pode influenciar.
Os autores contam experiências de homens e mulheres de Deus que se tornaram influentes e fontes
constantes de alegria, inspiração e humor. São ensinos práticos e fáceis de aplicar à vida cotidiana.
Cód.: 6856 / 14,5 x 22,5cm / 256 Páginas

O Culto e suas Formas
Nemuel Kessler

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

Administração eclesiástica
Nemuel Kessler e Samuel Câmara

Não é apenas um livro. É um curso completo de Administração Eclesiástica, que levará você a
gerir com eficiência os negócios do Reino de Deus. Escrita por dois pastores com larga experiência
administrativa.
Cód.: 994 / 16 x 23cm / 256 páginas

As Emoções de Um Líder
Israel Alves Ferreira

Aprenda a administrar corretamente as suas emoções, o tempo, os sentimentos, pensamentos,
finanças, a família e muito mais. O autor através da sua vasta experiência trata com base de assuntos concernentes à vida do líder.
Cód.: 169391/ 14 x 21cm / 224 páginas

Fé, Visão e Destino Profético
José Satírio dos Santos

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

A Grandeza do Pastorado
John Angel James

Escrita no século XIX, este clássico da literatura evangélica nos esclarece sobre um fenômeno que
até hoje vem ocorrendo em muitos púlpitos: a perda evidente do poder da pregação, sem convicção
e sem conversão.
Esta obra se volta para os fundamentos que provam o poder de uma verdadeira e séria pregação
transformadora de vidas. É uma retomada ao verdadeiro Evangelho e à alegria de pregá-lo.
Cód.: 213876 / 14 x 21cm / 272 páginas

A Igreja dos Apóstolos
Carlos Alberto de Araújo

A obra revela detalhes do possível modelo dos ministérios de liderança da chamada Igreja primitiva.
Sua relevância consiste no estudo exegético do texto neotestamentário de como era a organização
da simples e eficaz Igreja dos Apóstolos.
Cód.: 193174 / 14,5 x 22,5cm / 352 páginas / Capa Dura

Liderança Espiritual
Don Cousins

A liderança que a Igreja vive hoje é resultado de uma mistura tóxica do espiritual com o secular.
Hoje o sucesso é medido em números e os pastores são incentivados a serem celebridades executivas. Nesta obra, Don Cousins incentiva a liderança a usar os dons dados por Deus para guiar a
Igreja e separá-la do secularismo.
Cód.: 216840 / 14,5 x 22,5cm / 192 páginas

O Pastor e o seu Ministério

Neste trabalho, o autor estuda sistemáticamente, com uma linguagem apurada e de fácil leitura, as
múltiplas funções do ministro do evangelho, abrangendo a administração da Igreja, a vocação do
obreiro para a obra ministerial, suas atividades no santo ministério, suas funções como administrador da comunidade cristã e seu relacionamento com a Igreja em geral e com a sociedade.
Bom para o leigo e excelente para o obreiro.
Cód.: 120360 / 14 x 21cm / 336 páginas

Ministério Dirigido por Jesus
Ajith Fernando

Muitos líderes falham pela negligência dos princípios básicos da fé. Através da vida de Jesus,
Ajith Fernando identifica os elementos fundamentais que permitem que o líder seja eficaz em seu
ministério. Cheio de passagens bíblicas e das experiências pessoais do autor, este livro vai ajudar
homens e mulheres não apenas a seguirem a Cristo, mas serem também um espelho de suas
ações, decisões e atitudes para que seu ministério dê muitos frutos.
Cód.: 217303 / 14 x 21cm / 272 páginas

C ATÁ L O G O G E R A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7

|

www.cpad.com.br

|

Imagens meramente ilustrativas

liderança

123

> MINISTERIAL

Ministério Pastoral
John Macarthur Jr.

Uma orientação para quem pretende ser pastor e injeção de ânimo para quem já trilha este árduo
caminho. O livro procura descrever todas as características que um ministro do Evangelho deve ter
para ser bem-sucedido nos tempos atuais. Como deve se portar um vocacionado para a carreira
ministerial, o treinamento, a ordenação, liderança, discipulado e outros.
Cód.: 614 / 16 x 23cm / 400 páginas

Pastor & Cia
Antonio José Azevedo Pereira

Em linguagem contemporânea e acessível, as reflexões contidas nesta obra revelam princípios que
pretendem contribuir para a construção de relações duradouras e relacionamentos genuínos.

Cód.: 238435 / 14 x 21cm / 192 páginas

Reﬂexões para um Ministério Eﬁcaz
Eli Martins de Souza

Neste livro, o pastor Eli, de modo simples e sem pretensão literária, apresenta um trabalho sério e
experiente que é fruto do seu ministério pastoral. Os temas aparecem de forma homilética e abrangem assuntos de ética, doutrina, teologia e vocação. Em todo o livro, o pastor expõe seus estudos
preservando a ortodoxia doutrinária pentecostal, sem se perder em nuances de caráter temporal.
Cód.: 223014 / 14 x 21cm / 168 páginas

Planejamento e Gestão Eclesiástica
Wagner Tadeu Gaby

Na busca por uma administração dinâmica e diferenciada, alguns gestores buscam soluções
no mundo empresarial para aplicá-las na Igreja, fazendo de forma simplória, muitas vezes, uma
comparação da Igreja à de uma empresa. Mas embora a Igreja possua características de outras
organizações, ela é uma instituição diferenciada em sua essência, e alguns pontos precisam ser
considerados.

Cód.: 193797 / 14,5 x 22,5cm / 88 Páginas

Pastores e Líderes
Gene A. Getz

A administração eclesiástica é uma questão séria. Esta obra, impregnada de estudos bíblicos e de experiências reais, analisa o trabalho daqueles que lideram líderes. São verdades bíblicas a respeito dos
líderes da Igreja local que servem como normas para as Igrejas em todas as culturas e em qualquer
momento da história.
Cód.: 108982 / 14 x 21cm / 416 páginas
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> MANUAIS

Manual de Cerimônias
Temóteo Ramos de Oliveira

Especialmente aos obreiros evangélicos, este livro oferece algumas noções de como realizar celebrações comuns ou especiais, presentes no dia-a-dia. Cultos de Oração, de Doutrina, ação de Graças, Ceia
do Senhor, Batismo, Casamento, Funeral e diversas outras cerimônias estão presentes nesta obra.
Cód.: 623 / 11 x 18cm / 104 páginas / Capa Dura

Manual do Diácono
Claudionor de Andrade

O objetivo deste manual é subsidiar os diáconos no exercício de suas funções e como ser eficaz no
serviço do seu ministério. Um livro que procura auxiliar com dicas e orientações, fornecendo apoio
bíblico na prática de seus afazeres na Igreja.
Cód.: 5880 / 11 x 18cm / 168 páginas / Capa Dura

Manual do Superintendente da Escola Dominical
Claudionor de Andrade

Este livro fornece dicas e orientações inspiradas nas ricas experiências do autor como ensinador,
escritor e superintendente de diversas Escolas Dominicais. Um manual que vem para auxiliar os
superintendentes a valorizar a importância e os objetivos da Escola Dominical na vida da Igreja.
Cód.: 7068 / 11 x 18cm / 208 páginas / Capa Dura

Manual do Visitador Cristão
Temóteo Ramos de Oliveira

Uma obra que apresenta o planejamento e a prática com a verdadeira teologia da visitação. Fruto
da experiência própria do autor como visitador, que sempre cuidou de suas ovelhas sem desampará-las nos momentos alegres e difíceis, confirmando-as na sã doutrina.
Cód.: 120752 / 11 x 18cm / 72 páginas / Capa Dura

Manual do Conselheiro Cristão
Claudionor de Andrade

Este manual não se propõe a fornecer modelos de aconselhamento para problemas comuns. É
muito mais que isso! Ensina o que o conselheiro precisa fazer a fim de obter o devido preparo para
o bom aconselhamento. Alguns assuntos abordados no livro são: as qualificações do conselheiro, a
ética do conselheiro, aconselhando as crianças e aconselhando os casais.
Cód.: 129974 / 12 x 19cm / 143 páginas / Capa Dura
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biografias e testemunhos
“Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a Palavra de Deus,
a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.” Hebreus
13.7 - Por meio de biografias, conhecemos a história de homens e
mulheres de fé, cujas vidas nos inspiram até os dias de hoje.

Heróis da Fé
Orlando Spencer Boyer

Mais de 300.000 livros vendidos!
Um dos maiores clássicos da literatura evangélica. Homens extraordinários que incendiaram o mundo. A cada capítulo uma
história diferente, uma nova biografia.
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.
Esta obra contém as biografias de grandes servos de Jesus. Conheça a vida de pessoas verdadeiramente transformadas
por Deus e que, por isso, servem-nos como exemplos de vida. Um estímulo para também buscarmos ser reconhecidos como
verdadeiros Heróis da Fé.
Cód.: 651 / 14 x 21cm / 272 páginas.
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biograﬁa e testemunhos

José Wellington Bezerra da Costa
Isael de Araujo

Conheça não apenas a história eclesiástica, mas a trajetória de vida do líder das Assembleias de Deus
no Brasil, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Uma verdadeira história de fé, renúncia, milagres,
lutas e conquistas. Conheça a vida de um homem aparentemente comum, mas que Deus chamou para
uma obra extraordinária. Conheça José Wellington Bezerra da Costa.
Cód.: 202894 / 14,5 x 22,5cm / 336 páginas

Frida Vingren
Isael Araujo

De mulher responsável do lar à pregadora do Evangelho, ela foi capaz de fazer muito para ganhar
almas para Cristo. Traduziu, cuidou de enfermos, redigiu, compôs, ensinou, tudo isso, cheia do
Espírito Santo. E foi para contar essa história de fé e dedicação que essa obra foi criada e traz toda
a produção literária da biografada. Conheça Frida - uma mulher cristã à frente de seu tempo.
Cód.: 223223 / 14,5 x 22,5cm / 184 páginas

Victorino Silva - Biograﬁa
Elvis tavares

Conheça a carreira de um dos maiores ícones da música evangélica brasileira, conhecido e festejado como uma verdadeira lenda do louvor cristão. Com uma história de lutas, superação, gratidão e
muito louvor, a vida de Victorino Silva irá emocionar você.
Cód.: 235886 / 14,5 x 22,5cm / 144 páginas

Minha Jornada... Do Ceticismo à Fé
Josh McDowell

Violência doméstica, estupro, alcoolismo, infância e adolescência roubadas pelo rancor. Todas essas experiências fizeram parte da vida de Josh McDowell. Saiba como a busca de Josh por evidências da existência de Cristo transformou sua vida por completo. Um testemunho que irá impressionar e estimular muitos a um relacionamento mais íntimo com Deus.
Cód.: 197404 / 11 x 18cm / 64 páginas

O Apóstolo dos Pés Sangrentos
Boanerges Ribeiro

Biografia de um indiano de família nobre, da seita sik, que sofreu perseguições, prisões e privações
por ter-se convertido ao Evangelho. Mas seu desejo de evangelizar era superior a qualquer obstáculo, mesmo com os pés sangrando.
Cód.: 2361 / 14 x 21cm / 128 páginas
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jograis e
representações
Uma das formas mais eficazes do ensino, especialmente para o público
infantil, são as representações. Por meio delas tocamos no imaginário e no
lúdico, permitindo que o conhecimento e a aplicação da palavra de Deus
encontrem corações e mentes que, de outra forma, não seriam alcançadas.

Fantoches – Alegria da Garotada – Vols. 1 e 2
Maria de Fátima Alves da Costa

Vêm com 10 histórias com mensagens direcionadas, peças curtas numa linguagem infantil e agradável.
Continuando o sucesso do volume I, Fantoches Volume II apresenta-se como fonte de recursos ainda mais eficaz para
transmitir mensagens para as crianças, trazendo descontração, alegria e aprendizado. Nestes livros a autora dá dicas para
utilização de fantoches com varas e sugere como apresentá-los.
Cód.: 5793 / 20 x 27cm / 64 páginas
Cód.: 103381 / 21 x 27cm / 64 páginas
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jograis e representações

Jograis e Representações Evangélicas – Vol. 1
Maria José Resende

Neste livro o leitor encontrará Jograis e representações para todas as ocasiões. São dezessete
peças montadas e oito Jograis inéditos que ajudarão a despertar o talento artístico e que irão
mostrar que comemorar é uma das melhores maneiras de mostrar a gratidão.
Cód.: 406 / 14 x 21cm / 184 páginas

Jograis e Representações Evangélicas – Vol. 2
Maria José Resende

Representações ideais para o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Pastor, Missões, Natal, Aniversário ou Inauguração de Igreja, Dia da Bíblia e outras ocasiões.
Cód.: 589 / 14 x 21cm / 152 páginas

Jograis e Representações Evangélicas – Vol. 3
José Viana dos Santos

Contém textos para representações do Círculo de Oração, Páscoa, Mães, Pais, Bodas, Dia do Pastor,
Missões, Escola Dominical, Louvor, Aniversários, Congressos, Dia da Bíblia, Natal, Ano Novo, etc.
Cód.: 10656 / 14 x 21cm / 192 páginas

Jóias que Deus me Deu
Maria Jose C. Sales

Este livro contém Jograis para todas as ocasiões: Natal, Dia dos Pais e das Mães, Dia da Bíblia etc.
Com essas jóias, a programação de sua Igreja ficará ainda mais rica e variada, dando o verdadeiro
valor as datas especiais.

Cód.: 974 / 14 x 21cm / 232 páginas
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educação cristã
A educação cristã é uma ordenança de Jesus para sua Igreja.
Precisamos cumprir, com urgência e zelo, a incumbência que nos
conﬁou o mestre, pois muitos são os desaﬁos do nosso tempo. Só
daremos conta de vencer esses desaﬁos e continuar sendo “sal” e
“luz” se trilharmos o caminho do conhecimento, da educação.

Manual da Escola Dominical
Antonio Gilberto

Bibliologia, Teologia Sistemática, Escola Dominical, Pedagogia e Psicologia Educacional – um curso completo, para formação de professores de Escola Dominical, em uma única obra!
Cód.: 38 / 14 x 21cm / 256 páginas
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educação cristã

Uma Pedagogia para a Educação Cristã
César Moisés Carvalho

A educação cristã é geralmente exercida por professores leigos, sem uma formação que lhes
dê suporte. Porém, a complexidade dos problemas atuais não comporta mais uma prática de
ensino do senso comum, restrita à catequese e a reprodução manual. É preciso que haja, ao
menos, noções básicas acerca de educação e de sua ciência, a pedagogia. Indo da ética ao
ato de educar, do perfil do superintendente à educação cristã como labor teológico, esta é a
proposta desta obra.
Cód.: 244973 / 14,5 x 22,5cm / 400 páginas

É Hora De Pintar, Recortar E Colar
Alexander Diniz / Luciana Gaby / Telma Bueno

Esta é uma obra que tem o objetivo de ensinar de forma lúdica, histórias
bíblicas selecionadas às crianças do pré-escolar. Por meio de recortes,
colagens e pinturas, elas aprenderão sobre Deus de modo divertido e
descontraído. Cada atividade proposta é um exercício de aprendizado e
um reforço para o perfeito desenvolvimento cognitivo e motor da criança. As histórias são curtas, simples, de fácil e rápida assimilação.

Cód.: 175434 / 30 x 42cm / 72 páginas

Boas ideias para Professores de Educação cristã
Telma Bueno

Suas aulas a partir de agora podem ser dinâmicas, criativas, divertidas e espirituais. Nesta obra
você encontrará oitenta atividades que podem ser utilizadas na Escola Dominical, retiros, acampamentos, pequenos grupos de estudo bíblico. Elas estão divididas por faixas etárias do Maternal
a Adultos, mas você poderá adaptar cada uma delas de acordo com as suas necessidades e a
faixa etária na qual trabalha.
Cód.: 245741 / 13 x 18cm / 100 páginas

Minutos de Motivação para Professores
Stan Toler

Professores não precisam mais de maçãs. Eles precisam de um amigo e de alguns conselhos
amistosos — conselhos de alguém que aprecia quem eles são e não apenas o que fazem. Este
livro não é acerca de respostas finais, e sim sobre buscar a excelência — uma busca que acaba
melhorando o próprio professor e também o aluno. Escrito na “sala de aula” do meu coração,
Minutos de Motivação para Professores é oferecido para partilhar verdades dinâmicas com
profissionais que iluminam o mundo com ferramentas como projetores, quadros de avisos e
palavras encorajadoras.

Cód.: 245742 / 13 x 18cm / 157 páginas
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Propagando a Verdade Através do Ensino
Clancy Hayes

Esta obra apresenta oito figuras bíblicas com situações que podem ser aplicadas no seu cotidiano,
além de mostrar as verdades de Deus e ensinar como continuar a anunciar os ensinamentos encontrados nas Escrituras. Em cada capítulo, você obterá informações da vida de cada um dos personagens bíblicos e colherá importantes princípios. Também encontrará aplicações práticas e exemplos de
fé que podem ser aplicadas nos dias atuais.
Cód.: 245740 / 14,5 x 22,5cm / 160 páginas

Pregando e Ensinando a partir do Antigo Testamento
Walter C Kaiser Jr

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

O que Todo Professor de Escola Dominical Deve Saber
Elmer L. Towns

Esta obra é um excelente instrumento de referência para ajudar ao crente a crescer em Cristo,
enquanto estuda o Evangelho e transforma-se em um ensinador da Palavra de Deus. Torne-se um
professor apaixonado por influenciar outros com a Palavra de Deus, edificando uma classe de Escola Dominical saudável e produtiva.
Cód.: 175424 / 12 x 18cm / 152 páginas

Dinâmicas Criativas para o Ensino Bíblico
Débora Ferreira da Costa

A professora Débora apresenta diversas dinâmicas que podem ser usadas na ministração das
Lições Bíblicas, propiciando ao aluno a aplicabilidade dos conceitos aprendidos.
Cód.: 109520 / 14 x 21cm / 192 páginas

Estilos de Aprendizagem
Marlene LeFever

O estilo de aprendizagem é a maneira pela qual a pessoa vê ou entende melhor o mundo que a
cerca e, depois, utiliza seu conhecimento. Quando entendermos os estilos de aprendizagem e ajustarmos a eles nossa maneira de educar, alcançaremos todos os que Deus nos confiou para ensinar.
O livro está cheio de histórias, casos reais e sugestões práticas apropriadas.
Cód.: 10567 / 14,5 x 22,5cm / 384 páginas
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Pedagogia Transformadora
Altair Germano

Pedagogia Transformadora é aquela que possui compromisso com a modificação integral das
pessoas. Esta obra deixa claro que é preciso quebrar urgentemente alguns paradigmas que norteiam
o ensino na Escola Dominical. Se desejarmos que a EBD se torne relevante para o Reino, para que
avance como agente transformador mediante o ensino da Palavra, é necessário que haja professores
transformados e transformadores.
Cód.: 209878 / 13 x 18cm / 64 páginas

Manual do Professor de Escola Dominical
Marcos Tuler

Síntese dos principais assuntos de interesse de quem leciona na Escola Dominical, como: importância
da ED, o professor, métodos e objetivos de ensino, planejamento, avaliação, como trabalhar com recursos
didáticos e etc...

Cód.: 10571 / 14 x 21cm / 232 páginas

Educação Cristã - Reﬂexões e Práticas
Telma Bueno

Esta obra tem como principal objetivo contribuir para uma reflexão mais ampla a respeito da importância da educação cristã e da prática docente nas várias Escolas Dominicais espalhadas pelo
Brasil. Os temas tratados são bem atuais e vão auxiliar não só aqueles que, de uma forma ou de
outra, estão envolvidos com educação cristã, mas também os pais.
Cód.: 193305 / 14,5 x 22,5cm / 136 páginas

Métodos Criativos de Ensino
Marlene LeFever

Com ideias práticas e utilizáveis que tornarão o ensino criativo uma realidade em sala de aula, a
autora esbanja a prática da criatividade dando oportunidade de usá-la inúmeras vezes.
Cód.: 10969 / 14,5 x 22,5cm / 432 páginas

Criança Pergunta cada Coisa...
Doris Sanford

Quando os filhos fazem perguntas difíceis de responder como os pais devem agir? E quando essas
perguntas são feitas na escola? As coisas pioram se a curiosidade da criança envolve assuntos
que os deixam constrangidos. Criança Pergunta Cada Coisa, é um livro que pode ajudar muito aos
pais com filhos que querem “saber demais”, ensinando-os como devem responder a variados temas
como doenças, morte, divórcio, rock entre outros assuntos difíceis de explicar.
Cód.: 167031 / 14 x 21cm / 288 páginas
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Somente o Evangelho nos fortalece, dá ânimo, edifica, dá a perfeita
paz e molda nosso caráter. O cristão nunca deve cessar de buscar
ser semelhante a Cristo. É por esse motivo que a CPAD desenvolve o
melhor conteúdo de estudos de Escola Dominical para todas as idades, sempre com qualidade e com o objetivo de transmitir a verdade
da Palavra de Deus.

Currículo de Escola Dominical - Lições Bíblicas
CPAD

Através de um estudo minucioso na área de Educação Cristã do Brasil, reformulamos nosso currículo para suprir a necessidade da Igreja brasileira. Fundamentado pela Palavra de Deus, ele prima pela excelência e ortodoxia doutrinária de seus
conteúdos. Comprometido com a formação cristã integral da Igreja de Cristo, jamais se afasta da visão teológica genuinamente pentecostal. Contemplando todas as faixas etárias, do berçário a idade adulta, o currículo CPAD possui conteúdo
didático atualizado e propostas educacionais fundamentadas nas mais modernas tendências pedagógicas.

Berçário

Maternal

0 a 2 anos

3 e 4 anos

Trimestral

Trimestral

Cód.: 133713 / 23 x 22,5cm / 64 páginas / Professor

Cód.: 9700 / 27,5 x 20,5cm / 32 páginas / Aluno
Cód.: 9750 / 20,5 x 27,5cm / 64 páginas / Professor

Jardim de Infância

Primários

5 e 6 anos

7 e 8 anos

Trimestral

Trimestral

Cód.: 9300 / 20,5 x 27,5cm / 32 páginas / Aluno

Cód.: 9000 / 20,5 x 27,5cm / 32 páginas / Aluno

Cód.: 9350 / 20,5 x 27,5cm / 64 páginas / Professor

Cód.: 9050 / 20,5 x 27,5cm / 64 páginas / Professor
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Juniores

Pré-Adolescentes

9 e 10 anos

11 e 12 anos

Trimestral

Trimestral

Cód.: 9100 / 20,5 x 27,5cm / 32 páginas / Aluno

Cód.: 133733 / 18 x 27,5cm / 64 páginas / Aluno

Cód.: 9150 / 20,5 x 27,5cm / 64 páginas / Professor

Cód.: 133753 / 18 x 27,5cm / 96 páginas / Professor

Adolescentes

Juvenis

13 e 14 anos

15 a 17 anos

Trimestral

Trimestral

Cód.: 9200 / 18 x 27,5cm / 64 páginas / Aluno

Cód.: 9400 / 14,5 x 22,5cm / 64 páginas / Aluno

Cód.: 9250 / 18 x 27,5cm / 96 páginas / Professor

Cód.: 9450 / 14,5 x 22,5cm / 64 páginas / Professor
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A partir dos 18 Anos

Lições Bíblicas Aluno Lições Bíblicas
Adulto
Professor

Trimestral

Trimestral

Adulto

Cód.: 9800 / 14,5 x 22,5cm / 64 páginas / Aluno

Cód.: 9500 / 14 x 21cm / 64 páginas

Trimestral

Cód.: 9850 / 14,5 x 22,5cm / 96 páginas / Professor

Cód.: 140554 / 18 x 27,5cm /

Cód.: 9550 / 14 x 21cm / 96 páginas

Cód.: 294706 / 14,5 x 22,5cm / 96 páginas / Professor / Capa Dura

64 páginas /Ampliada

Cód.: 140573 / 18 x 27,5cm / 96 páginas /
Ampliada
Cód.: 180744 / 14 x 21cm / 96 páginas /
Capa Dura

Caminho Para O Céu

Discipulando

Adulto (Não Crente)

Novos Convertidos

Cód.: 169398 / 14,5 x 22,5cm / 64 páginas / Aluno

Trimestral

Cód.: 169495 / 14,5 x 22,5cm / 64 páginas / Professor

Cód.: 9600 / 14,5 x 22,5cm / 64 páginas / Aluno
Cód.: 9650 / 14,5 x 22,5cm / 96 páginas / Professor
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Pasta de Visuais

Todas as revistas do currículo infantil possuem pranchetas de visuais, com figuras elaboradas por artistas de acordo com
a orientação de pedagogos. Os visuais são adquiridos separadamente das revistas, e vêm em bolsas práticas de carregar e
guardar. Cada bolsa possui 48 pranchas de 27,5 x 40,5cm.

Berçário

Maternal

Jd de Infância

Primários

Juniores

0 à 2 anos

3 e 4 anos

5 e 6 anos

7 8 anos

9 à 10 anos

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Cód.: 122235

Cód.: 122227

Cód.: 122228

Cód.: 122233

Cód.: 122234
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Kit EBF Diretor Completo
Na CPAD você encontra o novo material para ser
utilizado por mestres e alunos na Escola Bíblia de
Férias. Com o objetivo de evangelizar nestas férias,
a EBF quer alcançar crianças, família, classes infanto juvenil, adolescentes, juvenis, jovens e adultos e
que todos conheçam a Jesus de maneira pessoal.
O tema da EBF está em 1 Tm 3:16, onde os participantes conhecerão os eventos da vida de Jesus,
compreenderão a importância dEle ter tomado à
forma humana, sua morte, ressurreição, ascensão,
e que um dia voltará.
O kit é composto de caderno do diretor; CD de
cânticos; Caderneta de Presença; Certificado;
Visuais; Cadernos Mestre e Aluno e um Cartaz
com o tema da EBF.
Os educadores cristãos terão a partir de agora,
todos os anos, material com novos temas, completo e de alta qualidade para realizar a EBF.
Agora sua Escola Bíblica de Férias está completa!
Cód: 192375 / 20 x 27cm

Kit EBF Diretor Individual

O kit EBF Diretor Individual é composto por:
1 CD de Cânticos
1 Livreto de Cânticos
1 Revista do Diretor
1 Revista Devocional
1 Revista de Registro
1 Convite
1 Certificado
1 Cartaz
Cód: 192376
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O kit é composto de um caderno Individual do Mestre, um do Aluno e Visuais.

Kit EBF Maternal

Kit EBF Jardim de Infância

Kit EBF Primários

Cód: 192379 / 20 x 27cm

Cód: 192380 / 20 x 27cm

Cód: 192378 / 20 x 27cm

Individual Mestre / Aluno

Individual Mestre / Aluno

Kit EBF Juniores

Individual Mestre / Aluno

Kit EBF Pré - Adolescente /
Adolescente / Juvenis

Individual Mestre / Aluno
Cód: 192377 / 20 x 27cm

Individual Mestre /Aluno
Cód: 192501 / 20 x 27cm
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Mapas Bíblicos

Faça com que sua aula seja mais atrativa, ensinando com o uso de mapas!

Os Juízos Divinos

Através de mapas que descrevem as terras
bíblicas nas mais variadas épocas, viagens,
impérios e divisões regionais e políticas, a compreensão dos fatos narrados na Bíblia se torna
muito mais fácil.
Cód.: 123 / 62 x 78cm / Horizontal

Plano Divino

Baseado no livro O Plano Divino
Através dos Séculos, este
mapa lhe permitirá visualizar
rapidamente o Plano de Deus
desde a fundação do mundo
até a consumação dos séculos,
sempre com várias referências
bíblicas em cada ilustração.
Cód.: 4403 / 40,6 x 94cm / Horizontal

O Tabernáculo

Neste mapa visualize os detalhes do Tabernáculo com
lindas ilustrações de cada utensílio.
Cód.: 6544 / 55 x 85cm / Horizontal
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Coleção de Mapas - Volume I
08 Mapas
•
•
•
•
•
•
•
•

O Êxodo;
A conquista de Canaã;
Canaã Dividida entre as Doze Tribos;
O Império de Davi e Salomão;
O Reino dividido de Judá e Israel;
Reino de Judá após o Cativeiro;
A Palestina do tempo dos Macabeus;
Palestina do Novo Testamento.

Cód.: 1240 / 44 x 57,5cm / Vertical - Reunido em
Espiral

Coleção de Mapas - Volume II
12 Mapas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As Nações após o Dilúvio;
O Mundo Bíblico do Antigo Testamento;
As Jornadas de Abraão;
Expansão do Império Assírio;
Império Babilônico;
O Império Persa;
O Império Grego;
O Império Romano;
Viagens Missionárias de Paulo I e II;
Viagens Missionárias de Paulo III e IV;
Estradas Romanas;
A Propagação do Cristianismo.

Cód.: 1241 / 57,5 x 44cm / Horizontal - Reunido em Espiral
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A Igreja, como um corpo administrativo que é, necessita de uma

série de recursos e ferramentas que possibilitem o bom funcionamento de seus órgãos internos, como a Secretaria, departamentos
de Escola Dominical e Tesouraria. Para auxiliar as Igrejas a CPAD
desenvolveu uma série de produtos indispensáveis à boa organização
da Administração Eclesiástica.

Secretaria
Carta de Mudança e Recomendação
Cód.: 1290 / 21 x 29,7cm / pacote com 20 unidades

Diploma de Curso
Cód.: 1061 / 19 x 27cm / pacote com 20 unidades

Diploma de Honra ao Mérito
Cód.: 1060 / 27 x 19cm / pacote com 20 unidades

Cartão de Membro
Cód.: 115 / 8 x 10cm / pacote com 20 unidades

Carta-convite para Eventos
Cód.: 1276 / 21 x 29,7cm / pacote com 20 unidades

Certiﬁcados
Certiﬁcado de Casamento
Cód.: 4323 / 27 x 19cm / pacote com 20 unidades

Certiﬁcado de Membro
Cód.: 4252 / 27 x 19cm / pacote com 20 unidades

Tesouraria
Envelope para Dízimo - Anual
Cód.: 4254 / milheiro

Envelope para Dízimo - Mensal
Cód.: 1388 / milheiro
Casa Publicadora das Assembleias de Deus
Av. Brasil, 34.401 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ
CEP 21852-002/ Tel.: (21) 2406-7373
Fax: (21) 2406-7326 - sac@cpad.com.br

Talão
Talão de
de
Dízimos
Dízimos ee Ofertas
Ofertas

Escola Dominical
Carta-Convite para EBD
Cód.: 114 / 21 x 29cm / pacote com 20 unidades

Carta para Alunos Ausentes da Escola Dominical
Cód.: 1058 / 21 x 29,7cm / pacote com 20 unidades

Caderneta de Classe Escola Dominical
Cód.: 113 / 20 x 27cm / 16 páginas

Livro de Relatório para Escola Dominical
Cód.: 1295 / 27 x 20cm / 112 páginas
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Certiﬁcado de Conclusão da EBD

Valorize o desempenho de seus alunos presenteando-os com certificados de conclusão do curso da Escola Dominical. Ao
completar a faixa etária eles devem ser promovidos para a classe seguinte. Uma forma de estimular a continuidade do
estudo da Palavra de Deus.

Maternal
Cód.: 6343 / 27 x 19cm / pacote com 20 unidades

Primários
Cód.: 250 / 27 x 19cm / pacote com 20 unidades

Jardim de Infância
Cód.: 253 / 27 x 19cm / pacote com 20 unidades

Juniores
Cód.: 807 / 27 x 19cm / pacote com 20 unidades

Pré-Adolescentes
Cód.: 139497 / 27 x 19cm / pacote com 20 unidades

Adolescentes
Cód.: 254 / 27 x 19cm / pacote com 20 unidades

Juvenis
Cód.: 252 / 27 x 19cmcm / pacote com 20 unidades

Discipulado
Cód.: 4544 / 27 x 19cm / pacote com 20 unidades
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A missão do jornalismo da CPAD é enriquecer e dinamizar ainda
mais o conteúdo dos nossos veículos de comunicação, usando todas as plataformas de comunicação possíveis em nossos dias, atendendo à demanda dos novos tempos e levando adiante um conteúdo
evangelístico e de edificação e orientação para o povo de Deus.

Jornal 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.
Além de noticiar os fatos das Assembleias de Deus, informa e analisa os acontecimentos no Brasil e no mundo sob a ótica cristã.
Leia no Jornal Mensageiro da Paz:
• Reportagens – Os fatos mais marcantes na vida de irmãos e Igrejas
de todo o país e do exterior;
• Testemunhos - A miraculosa atuação do poder de Deus na vida de
seus filhos;
• Artigos – Edificação e informação teológica de alto nível;
• Nossa História – Relato da vida e dos milagres que aconteceram
com os Pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil e no mundo;
• Caderno Especial – Encarte sobre Família, Teologia, Missões e Evangelismo e sobre atualidades com assuntos relevantes para a igreja e
o crescimento espiritual do povo de Deus;
• Música - Notícias sobre o louvor e a adoração e artigos sobre música.
Cód: 9900 / 28 x 42cm / 28 páginas / Unidade
Cód.: 112582 / 28 x 42cm / 28 páginas / Assinatura por 2 anos
Periodicidade: Mensal

Revista Obreiro Aprovado

Mais que uma simples revista, um verdadeiro manual. Imprescindível para pastores e ministros do evangelho, líderes de
mocidade, dirigentes de círculo de oração e professores de Escola Dominical.
Leia na Revista Obreiro Aprovado:
• Entrevistas – As principais lideranças da denominação contam sua trajetória de lutas e vitórias;
• Artigos – A vida ministerial do obreiro analisada em 3 blocos de artigos: Temáticos, Teológicos e Manuais;
• Cursos – Matérias teológicas dadas sequencialmente em cada edição;
• Sermonário – Um precioso auxílio na preparação
do sermão.
Cód.: 9950 / 21 x 28cm / 94 páginas / unidade
Cód.: 112584 / 21 x 28cm / 94 páginas / Assinatura por 2 anos
Periodicidade: Trimestral
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Revista Ensinador Cristão

Com a proposta de oferecer suporte que atenda pastores,
superintendentes, líderes, professores de ED e seminaristas, esta revista ajudará você na função de educador e irá
renovar a Escola Dominical da sua Igreja.
Por meio da Revista Ensinador Cristão, todos os que militam na área de docência cristã encontram ricos subsídios,
dinâmicas e orientações para melhor se equiparem no
desempenho de suas atividades na obra de Deus. A Revista
é a maior deste segmento em todo o país.
Cód.: 6400 / 20,5 x 27,5cm / 52 páginas / Unidade
Cód.: 112586 / 20,5 x 27,5cm / 52 páginas / Assinatura por 2 anos
Periodicidade: Trimestral

Revista Seara em Foco

Fique por dentro do que está acontecendo na obra
missionária no Brasil e no Mundo e saiba mais onde
está sendo aplicado o investimento das Igrejas em Missões. Ao adquirir a revista Seara em Foco você também
contribui em missões.

Cód.: 9622 / 20,5 x 27,5cm / 38 páginas / Unidade
Cód.: 240565 / 20,5 x 27,5cm / 52 páginas / Assinatura por 2 anos
Periodicidade: Bimestral

Jornal Mensageiro da Paz
Edição Digital

O Jornal que você recebe mensalmente
em sua casa agora também pode ser
lido na íntegra pela internet no Computador, Tablet e Celular
Cód.: 177661 / 28 páginas / Assinatura por 2 anos
Periodicidade: Mensal
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Revista Digital Lições
Bíblicas Adulto Professor

Revista Digital Lições
Bíblicas Jovens Professor

Cód.: 188686 / 96 páginas / Assinatura por 2 anos

Cód.: 265312 / 96 páginas / Assinatura por 2 anos

Periodicidade: Trimestral

Periodicidade: Trimestral

A versão Digital Lições Bíblicas Adulto
Professor foi criada para aprimorar
ainda mais a preparação da aula de
Escola Dominical e assim fortalecer o
entendimento da Palavra de Deus, tornando o estudo muito mais agradável e
interativo.
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Na Revista Digital Lições Bíblicas
Jovens, os professores encontrarão
temas variados conectados com a
sua realidade, respeitando sempre as
doutrinas bíblicas, com um conteúdo
de excelência e voltado à vida de fé e
prática do jovem cristão brasileiro.
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O louvor é parte integrante de nossa vida cristã. uma verdadeira
necessidade que sentimos de render ao Senhor toda a adoração
que lhe é devida. Mas também é uma forma de ediﬁcação e
aprendizado da Palavra de Deus. Esta é a missão da CPAD Music:
adorar a Deus e ediﬁcar a sua Igreja por meio do louvor.

Áudio Livro - Heróis da Fé
Orlando Boyer

Um dos maiores clássicos da literatura evangélica. Vinte capítulos, vinte homens extraordinários que incendiaram o mundo. A cada capítulo uma história diferente, uma nova
biografia.
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.
Cód.: 183811

Áudio Livro - O Peregrino
John Bunyan

Um dos maiores clássicos da literatura cristã. Escrita no século XVII, o livro fala sobre a caminhada de Cristão, um homem que deixou a Cidade da Destruição rumo à Cidade Celestial. No decorrer do caminho ele se depara com vários tipos de pessoas como, Fiel, Esperançoso e Ignorância,
e também, percorre vários lugares como a Feira da Vaidade e o Vale da Sombra da Morte.
Nessa edição você poderá também ouvir a segunda parte, onde a esposa de Cristão decide juntar-se ao marido na Cidade Celestial. Enquanto viaja, Cristã e seus filhos conhecem
diferentes tipos de pessoas: Generoso, Misericórdia, Honestidade e outros. Um livro rico
de situações interessantes que retratam de forma figurada as surpresas e perigos da
caminhada que todos tem de percorrer para o nosso destino: A eternidade com Jesus.
Cód.: 186619

Áudio Livro - A História de Jerusalém
Claudionor de Andrade

Jerusalém. O que a torna tão especial? Que plano Deus lhe reservou? O que lhe acontecerá no final dos tempos? Ela voltará a ser a cidade do Grande Rei? A obra contém respostas para estas e outras perguntas.
Através de uma viagem pela cidade percebe-se que, apesar de seus três mil anos de história, Jerusalém jamais deixou de ser atual para Israel, para a Igreja e para o mundo.
Cód.: 185783
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DVD Renascer – O Filme
Luaran Lins

Acauã (Daiani Silva) é uma jovem indígena que após ser expulsa de sua tribo, tem um encontro com
Cristo e deseja apresentar a Palavra de Deus ao seu povo.
Cód.: 252668

DVD Renúncia – O Filme
Luaran Lins

Conheça a história de Nanda, uma menina que participava do grupo musical de sua igreja que ao entrar
na universidade é seduzida por drogas, sexo e álcool e encara uma escolha: renunciar Deus ou o mundo.
Com um final impactante, Renúncia vai emocionar muitos que ainda não decidiram qual caminho tomar.
E você, o que renunciaria?
No lançamento do filme em Imperatriz/MA mais de 200 pessoas aceitaram a Jesus durante as sessões.

Cód.: 191302

DVD A verdade Nua e Crua
Josh McDowell

Uma coletânea de 3 DVD’s com 43 respostas às perguntas que seus pais esperam que você NUNCA faça!
Com objetivo de facilitar o acesso dos jovens à verdade nua e crua, esta obra foi elaborada exatamente como diz seu título: sem disfarces. Com perguntas e respostas próprias para adolescentes,
pais e educadores, Josh apresenta explicações diretas, exemplificadas e com dados científicos que
visam a esclarecer as principais questões na mente dos jovens a respeito das suas dúvidas sobre o
amor e relacionamento e as implicações do sexo fora do tempo de Deus.
Cód.: 198412

Bíblia de Estudo Pentecostal 2.0

Todas as maravilhas das Sagradas Escrituras disponíveis no seu computador
A CPAD lança ao público a segunda versão multimídia da Bíblia de Estudo Pentecostal.
Todo conteúdo da Bíblia impressa com mais de 60 mil hiperlinks interconectando o texto bíblico com
as referências, comentários doutrinários, cadeias temáticas, mapas, diagramas e ilustrações.

Cód.: 170779
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> VICTORINO SILVA

Uma carreira de mais de 50 anos dedicada ao Senhor através da adoração. Conhecido por suas mensagens poéticas e uma
voz que cativa e emociona, Victorino Silva tem alcançado a muitos através do seu ministério.

CD - Eternidade
Cód.: 183791 / 12 faixas

CD - Clássicos Inesquecíveis Vol. 1 CD - Deus Muda Situações (playback)
(playback)
Cód.: 7187 / 15 faixas

CD - Eternidade (playback)

Cód.: 109339 / 16 faixas

Cód.: 185785 / 12 faixas

CD - Clássicos Inesquecíveis Vol. 2

CD - Os Portais
Cód.: 111719 / 11 faixas

CD - Os Portais (playback)
CD - Clássicos Inesquecíveis Vol. 2 Cód.: 111742 / 11 faixas
CD - Vale a Pena Viver (playback) (playback)
CD - Bom Samaritano (bônus
Cód.: 142553 / 12 faixas
playback)
Cód.: 166938 / 12 faixas
Cód.: 169889 / 20 faixas
CD
Deus
Muda
Situações
CD - Clássicos Inesquecíveis Vol. 1
CD - Vale a Pena Viver

Cód.: 126360 / 12 faixas

Cód.: 164658 / 12 faixas

Cód.: 10568 / 16 faixas

Cód.: 5933 / 15 faixas

DVD - Victorino Silva ao Vivo
Cód.: 167941 / 18 faixas
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> LÍLIA PAZ

Lília Paz leva-nos a experimentar novos níveis de intimidade com Deus por meio de louvores verdadeiramente inspirados,
alicerçados na Palavra e, ao mesmo tempo, tocando nas regiões celestiais. É uma adoradora em sua essência. Ela tem
demonstrado, através de seu testemunho sincero e da linda voz, a constante busca do perfeito louvor a Deus.

CD - História de Adorador
Cód.: 214265 / 10 faixas

CD - História de Adorador –
(playback)

CD - Na Presença do Pai
(bônus playback)

CD - Basta Ter Fé

Cód.: 171763 / 17 faixas

CD - Basta Ter Fé (playback)

Cód.: 9421 / 14 faixas

Cód.: 215317 / 10 faixas

CD - Canções que Marcaram
Época

CD - Lilia Paz ao Vivo

Cód.: 10484 / 12 faixas

CD - Canções que Marcaram
Época (playback)

Cód.: 185787 / 14 faixas

CD - Minha Fé

Cód.: 109359 / 12 faixas

Cód.: 171160 / 12 faixas

CD - Um Lindo Lugar (playback)

CD - Na Presença do Pai

Cód.: 127281 / 12 faixas

CD - Minha Adoração
(playback)
CD - Ele é Jesus

Cód.: 105859 / 11 faixas

Cód.: 141833 / 12 faixas

CD - Minha Adoração

Cód.: 141833 / 12 faixas

CD - Um Lindo Lugar

CD - Minha Fé (playback)

Cód.: 9436 / 14 faixas

Cód.: 11581 / 20 faixas

Cód.: 109319 / 11 faixas

Cód.: 152799 / 12 faixas

CD - Um Lindo Lugar
(bônus playback)

CD - Na Presença do Pai
(playback)

Cód.: 171764 / 11 faixas

Cód.: 166937 / 12 faixas

DVD - Lília Paz ao Vivo
Cód.: 167940 / 14 faixas
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> MARCELO SANTOS

CD - Paradoxo

Este novo projeto tem a finalidade de levar o Paradoxo de Cristo para as vidas
que necessitam colocar um ponto final na sua atual circunstância e precisam de
mudança.
Cód.: 205589 / 14 faixas

CD - Rasgue o Coração

Rasgue o Coração é o título do CD que está recheado de lindas músicas, todas de
autoria de Marcelo Santos. Verdadeiras poesias, baseadas em fatos e ensinamentos bíblicos. Suas composições revelam um profundo conhecimento da Bíblia,
além de demonstrar sua intimidade com Deus.

Cód.: 169912 / 12 faixas
Cód.: 174099 / 12 faixas / playback

CD - Hinos da Harpa Cristã na Voz de Marcelo Santos
Lançado durante as comemorações dos 90 anos da nossa querida
Harpa Cristã, com o seu estilo peculiar e voz inconfundível, o cantor
Marcelo Santos adora a Deus com os hinos mais marcantes do hinário pentecostal. Neste novo CD, você encontra dez faixas cuidadosamente selecionadas, para tocar seu coração. A Harpa Cristã em uma
versão que vai emocionar a todos que adoram a Deus.
Cód.: 190613 / 14 faixas

CD - O Deus de Jacó

Homem de Deus que, após treze anos de
carreira, viajando pelo Brasil e Europa, inicia
seu novo trabalho pela CPAD Music. Busca
de todo coração ser canal de bênçãos e
instrumento de adoração ao Rei dos reis.
Cód.: 145917 / 11 faixas
Cód.: 166939 / 11 faixas / playback
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> QUARTETO GILEADE

Quarteto Gileade, um Ministério de Louvor, Adoração e Propagação do genuíno Evangelho de Jesus Cristo através da música, sempre com grandes sonhos e projetos, segue avante para o alvo proposto.

DVD Quarteto Gileade ao Vivo - 25 Anos

Quatro vozes cheias de talento e unção unidas no louvor ao Senhor. O Quarteto Gileade comemora 25 anos de ministério e você está convidado para esta festa. Por meio do toque pessoal do
grupo, Deus renovou canções já conhecidas e deu uma nova harmonia para o louvor. Solte sua
voz e seja inspirado a ser mais um vocal no Quarteto Gileade.
Cód.: 189443 / 17 faixas

CD Quarteto Gileade ao Vivo - 25 Anos
Cód.: 187837 / 17 faixas

CD Preciosa Graça

Após nove discos gravados e muitos eventos realizados, até mesmo fora do Brasil, o
Quarteto Gileade ganha mais uma conquista: o lançamento do CD “Preciosa Graça”.
Cód.: 239017 / 12 faixas
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CD – Deixa Deus Fazer
Míria Mical

Este é o novo CD de Míria Mical. Adore a Deus através de belíssimas canções. Este
novo álbum contém 12 faixas com músicas cheias de unção. Louvores que vão
surpreender você.
Cód.: 302704 / 12 faixas

CD – Valeu te Esperar
Míria Mical

Com muita doçura em sua voz, as canções levam o adorador a resgatar a
esperança e a comunhão com Deus.

Cód.: 208366 / 16 faixas
Cód.: 220104 / 16 faixas / playback

CD – Sonhar Outra Vez
Míria Mical

Sinta a Presença de Deus através do louvor de Míria Mical. Seguindo o estilo
pop / adoração, sem perder as raízes pentecostais, agradará todos os públicos. Viva a emoção de Sonhar Outra Vez com Míria Mical!
Cód.: 180624 / 12 faixas
Cód.: 188100 / 12 faixas / playback

CD Basta Uma Palavra
Sumara Santos

O CD Basta uma Palavra, fala aos corações por meio de belíssimas composições e
elaborados arranjos.
Além da regravação de Estou Contigo, de Shirley Carvalhaes o CD conta também com a
participação especial de Marcelo Santos, do cast da CPAD Music.
Cód.: 178836 / 12 faixas

CD – A Hora de Deus
Sumara Santos

Canta um louvor sincero, com estilo pentecostal e dedica totalmente sua voz ao Senhor.
Seu coração se encherá de alegria com louvores cheios de poder e graça.
Cód.: 126359 / 10 faixas
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CD O Grande Salvador
Alice Maciel

Sinta a Presença de Deus através do louvor de Alice Maciel. Com o estilo que a
consagrou como uma das maiores cantoras pentecostais do Brasil. Não deixe
de levar para casa uma das vozes mais consagradas do louvor!
Cód.: 180625 / 15 faixas
Cód.: 180626 / 15 faixas / playback

CD Renascer
Dinamara

A cantora Dinamara começou a louvar ao Senhor desde a infância, fase em que já
recebia profecias de que grande seria seu ministério na Terra. A produção do seu 1º
CD Solo, com o título Renascer, e a assinatura com a gravadora CPAD Music para
lançamento do trabalho para todo o Brasil. Vale a pena conferir este lindo CD, que traz
composições de grandes artistas, como Anderson Freire.
Cód.: 252628 / 10 faixas

Semente de Amor
Gleide Dammas

Dona de uma voz marcante, suave e melodiosa, Gleide Dammas sempre encanta a
todos pelas interpretações emocionantes e cheias de personalidade, e com isso, tem
se destacado no cenário musical baiano e nacional contribuindo com a boa música.
Cód.: 284343 / 12 faixas

CD Crê Somente
Gladslayne

Dona de uma voz única e um carisma sem igual, ela propaga o nome do Senhor e perdura
como revelação no gênero gospel pentecostal. Agora contratada pela CPAD Music, o CD
Crê Somente vem com 10 faixas e mais sete faixas bônus playback.

Cód.: 198987 / 17 faixas

CD Família Especial
Joane Bentes

Com muita simpatia Tia Jô e sua turminha vão alegrar a garotada com canções que
ensinam e edificam. São 12 músicas recheadas de historinhas que vão conquistar o
coração dos pequeninos, além de 10 faixas bônus (playback) para cantar em casa,
na Igreja ou onde quiser! A criançada ficará bem acompanhada com Tia Jô e Cia!
Cód.: 152798 / 33 faixas
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DVD – Ministério Hebrom ao Vivo
Ministério Hebrom

O DVD “Ministério Hebrom – Ao Vivo” é uma releitura do CD Lugar Seguro, uma belíssima coletânea de adoração obtida através de uma vida de intimidade com o Senhor.
Cód.: 189442 / 15 faixas

CD Lugar Seguro
Ministério Hebrom

O ministério Hebrom faz parte de uma nova geração que se levanta para honrar, glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Lindos louvores congregacionais que vão contagiar,
inspirar e fazer você celebrar na presença de Deus.
Cód.: 185367 / 15 faixas
Cód.: 201225 / 15 faixas / playback

CD Tributos as Rei
Coral Vozes do Calvário

Este CD comemorativo dos 60 anos de existência do Coral, apresenta uma coletânea memorável
de excelentes músicas que, com certeza, alegrarão o seu coração não só pelas composições inspiradas mas também pela sonoridade musical.
Cód.: 236547 / 10 faixas

CD Além do que Imaginei
Raphael Dias

O novo CD tem uma roupagem para o público jovem, porém manterá o estilo pop de adoração com fortes arranjos musicais e letras que prometem emocionar.
Cód.: 253891 / 10 faixas

CD Hinos da Harpa Cristã na Voz de Raphael Dias
Raphael Dias

Lançado durante as comemorações dos 90 anos da nossa querida Harpa Cristã. Cante com
Raphael Dias os hinos da Harpa Cristã e se emocione ao adorar a Deus com belos hinos.
Cód.: 207614 / 10 faixas
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CD Soberano
Leandro Vinícius

Dono de uma voz especial, Leandro tem ministrado em várias igrejas por todo o
Brasil e participado de importantes programas na TV e no Rádio. Ele nasceu em
Curitiba e começou a cantar ainda criança e se converteu na Igreja do Evangelho
Quadrangular. Lá teve início sua carreira de cantor.
Cód.: 231425 / 09 faixas

CD Santo
Leandro Vinícius

O CD Santo é o primeiro trabalho do cantor que ficou entre os finalistas do concurso
Jovens Talentos Kids do Programa Raul Gil. O título “Santo” foi escolhido em referência à canção de mesmo nome.

Cód.: 196804 / 12 faixas

CD Ele Não Abriu Mão
Levita Flávio

A dupla Os Levitas com mais de 16 anos de ministério revive sua formação original
com a volta de Hélio, irmão de Flávio, e tem em seu histórico o sucesso “O Homem
da mão furada”. Neste novo CD solo, o Levita Flávio mantém o estilo Sertanejo
Pentecostal. O destaque está na música Ele não Abriu Mão título do CD.
Cód.: 197626 / 10 faixas
Cód.: 220105 / 10 faixas / playback

CD Santidade
Geração do Avivamento

A CPAD Music apresenta o Ministério de Louvor Geração do Avivamento com a
trilha sonora do Filme Renúncia.
Cód.: 215318 / 13 faixas
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Harpa Cristã para Bebês - Instrumental
CPAD

Neste CD, você encontra dez lindos hinos da nossa querida Harpa Cristã,
gravados em estilo “caixa de música”. Cada hino selecionado tem deixado marcas positivas na vida de muitos servos de Deus e, com certeza,
farão parte da história de suas crianças também.
Cód.: 146300 / 10 faixas

Coleção Harpa Cristã Instrumental – Volumes 1 a 12
CPAD

São 12 CD’s, com dez faixas em cada volume, com os melhores hinos da Harpa Cristã.
Embalagem especial, acompanhando o Manual da Harpa Cristã Instrumental - um
livreto com dicas de como encontrar os hinos que estão nos 12 CD’s e orientação de
como usá-los em cada tipo de cerimônia.

Vol. 01 – Cód.: 6857
Vol. 02 – Cód.: 6858
Vol. 03 – Cód.: 6652
Vol. 04 – Cód.: 6655
Vol. 05 – Cód.: 8199
Vol. 06 – Cód.: 8200
Vol. 07 – Cód.: 10557
Vol. 08 – Cód.: 130538
Vol. 09 – Cód.: 130539
Vol. 10 – Cód.: 140414
Vol. 11 – Cód.: 140415
Vol. 12 – Cód.: 140416
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Métodos para Instrumentos Musicais

Quem está aprendendo a tocar pode dispor desse método prático, simplificado, elaborado por profissionais preocupados
em proporcionar um aprendizado rápido e eficiente. Contém hinos e corinhos para você exercitar o que aprendeu!

Método Prático de Violão para Principiantes
Vols. 1 e 2
Adelino Moreira

Um método bem simplificado dividido em dois volumes, feito
para proporcionar a todos, jovens e adultos, um aprendizado rápido e eficiente. As lições são apresentadas em uma sequência
fácil de ser entendida e acompanhada com um mínimo esforço.
Ambos vêm com corinhos, hinos cifrados, posições fáceis e
simétricas (ritmo). Conceitos básicos, posições, exercícios, etc.
Vol. 1 – Cód.: 99 / 18,5 x 27,5cm / 48 páginas
Vol. 2 – Cód.: 430 / 18,5 x 27,5cm / 96 páginas

Método Prático de Teclado para Principiantes Vols. 1 e 2
Ana Paula Moreira

É possível um método de teclado ter uma linguagem simples
e fácil e ao mesmo tempo ser cheio de detalhes? Feito para
principiantes, com ele você vai conhecer, sem rodeios, as notas,
os acordes, os tons e alguns corinhos cifrados para aplicar os
conhecimentos através de exercícios ao final de cada tom.
18,5 x 27,5cm / 48 páginas
Vol. 1 - Cód.: 10569
Vol. 2 - Cód.: 196344
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em catálogo
Aqui você encontra todos os livros clássicos lançados ao longo
dos anos pela CPAD que marcaram gerações e ainda fazem a
diferença em muitas vidas.

> AB / AP

Abraão - As Experiências de Nosso
Pai na Fé

Cód.: 131704

Cód.: 10690

Abraçando o Deus Misterioso

Aconselhamento nas Crises

Cód.: 131715

Cód.: 1298

Kathleen Ross

Abordagens e Práticas da Pedagogia Cristã

Adoração sem Limites
Cód.: 188626

Alcebíades Pereira de Vasconcelos

Alcoolismo - IVP (Unidade)

Além do Câncer de Mama

Aconselhamento nas Crises

Cód.: 10864

Cód.: 111979

Cód.: 1298

Anjo sem Asas (O)

Animais de Deus (Os)

Antes do Sim

Cód.: 2360

Cód.: 167772 - No Ar
Cód.: 167771 - Na Fazenda

Cód.: 579

Apologia da Fé Cristã

Aprenda a ser Pai com o Pai

Aprendendo a Bíblia

Cód.: 899

Cód.: 108840

Cód.: 346

Aprendendo a Perdoar - IVP
(Unidade)

Cód.: 10850

Amados do Coração de Deus Analisando o Divórcio à Luz
da Bíblia
Cód.: 5061
Cód.: 5204

Antes que as Dívidas nos
Separem
Cód.: 10848

Cód.: 10868
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> AP / BI

Aprendendo Diariamente
com Cristo

Argumentando com os Mórmons a partir das Escrituras

Armadilha da Comparação
(A) (CAEN)

Cód.: 10998

Cód.: 124515

Cód.: 124537

Asas do Ideal

Assembleias de Deus (As)
(Dezena)

Cód.: 545

Ataque na Campina Verde
(O) - CAT

Armadilha da Pornograﬁa (A)

Armadura Espiritual (A)

Cód.: 168936

Cód.: 108841

Assembleias de Deus no
Brasil (As)

Assembleias de Deus no
Brasil (Ingles)

Assim Diz o Senhor?

Cód.: 184435

Cód.: 600

Cód.: 920

Atitude Vencedora

Atlas Bíblico

Ato de Deus? (Um)

Cód.: 111741

Cód.: 5871

Cód.: 242744

Cód.: 10500

Cód.: 118893

Aventuras de Daniel Berg na
Selva Amazônica (As)
Cód.: 170100

Aventuras dos Ursos de
Bramlee (As)

Avivamento da Rua Azusa
(Seymour) – CMP

Avivamento Pentecostal (O)

Batalha Espiritual (CAEN)

Batalha pela sua Mente (A)

Cód.: 347

Cód.: 122208

Cód.: 131757

Cód.: 2582

Cód.: 171241

Bebê dos Olhos de Jabuticaba (O)

Bebê e o seu Carro do Lixo
(O)

Bíblia - Moisés e o povo de
Deus (A)

Bíblia - O Livro de Deus (A)

Bíblia - Vida de Jesus (A)

Cód.: 237925

Cód.: 169862

Cód.: 169983

Cód.: 169172

Cód.: 169982
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Bíblia e Jornal
Cód.: 10696

Busca de Equilíbrio (A)
(CAEN)

Bíblia para Principiantes Última Pascoa (A)

Bíblia: O Livro, a História, a
Mensagem (A)

Bibliologia - Volume 17 (CET) Breve História do Movimento
Pentecostal
Cód.: 3864

Cód.: 193142

Cód.: 7

Cálice de Esperança (Um)

Caminho da Maturidade (A)

Caminho do Adorador (O)

Campeões da Fé

Cód.: 131716

Cód.: 5027

Cód.: 140634

Cód.: 10663

Caneta D’Água - Natal

Cantando às Histórias da
Bíblia - Vol 01

Cantando as Histórias da
Bíblia - Vol 02

Cód.: 139873

Cód.: 139874

Cative o Coração Dela

Cód.: 104779

Cód.: 122212

Canção ao Filho do Homem e Candidato ao Batismo
outros Poemas
Cód.: 412

Cód.: 187132

Cód.: 1615

Cantando as Histórias da
Bíblia - Vol. 03

Cantando as Histórias da
Bíblia - Vol. 04

Carta de Deus para os
Jovens

Cartas de Paulo para a
Garotada

Cód.: 139875

Cód.: 139876

Cód.: 111501

Cód.: 10531

Cative o Coração Dele

Células-Tronco

Chave (A)

Cód.: 10700

Cód.: 127577

Cód.: 4810

Chaves do Sucesso Financeiro (As)

Coleção Pioneiros Pentecostais - 3 volumes

Cód.: 9624

Cód.: 172239
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Começo de Todas Coisas (O) Comentário Bíblico – Atos
Cód.: 264637

Comentário Bíblico - Efésios
Cód.: 13

Cód.: 5137

Comentário Bíblico - Epístolas Paulinas

Comentário Bíblico - Apocalipse

Comentário Bíblico - Colossenses

Comentário Bíblico - 1 e 2
Coríntios

Cód.: 5060

Cód.: 108860

Cód.: 5674

Comentário Bíblico - Êxodo

Comentário Bíblico - Gálatas Comentário Bíblico - I e II
Filipenses 1 e 2 TessaloniCoríntios
censes Hebreus
Cód.: 103239

Cód.: 349

Cód.: 1627

Cód.: 5235

Comentário Bíblico - I e II
Pedro

Comentário Bíblico - I e II
Tessalonicenses

Comentário Bíblico - Isaías

Comentário Bíblico - Jó

Comentário Bíblico - João

Cód.: 10533

Cód.: 10691

Cód.: 5093

Cód.: 122542

Cód.: 5058

Comentário Bíblico - Judas
Cód.: 10475

Comentário Bíblico - Lucas

Comentário Bíblico - Marcos

Comentário Bíblico - Mateus

Comentário Bíblico - Oséias

Cód.: 5059

Cód.: 4977

Cód.: 4976

Cód.: 10532

Comentário Bíblico - Romanos

Comentário Bíblico - Salmos

Comentário Bíblico - Epístola aos Hebreus

Como aplicar os princípios
da Pregação Bíblica

Como Avivar a sua Igreja

Cód.: 10695

Cód.: 9623

Cód.: 5205

Cód.: 956
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Como Ensinar Crianças do
Jardim de Infância

Como Ensinar Crianças do
Maternal

Como Ensinar Crianças do
Primário

Como Estudar a Bíblia - IVP
(Dezena)

Cód.: 10843

Cód.: 10844

Cód.: 109159

Cód.: 10736

Como
investigar
crimes D
com
a ajuda
divina
Pode um
policial ser
ajudado por
Deus em suas
investigações?

aniel Gomes, um dos mais
condecorados policiais do Rio de
Janeiro, está convencido de que a
solução para a violência, cada vez
mais evidente no país, é o respeito à
vida, pois somente Deus pode tirá-la. Quem
tira a vida de outra pessoa está querendo ser
igual a Deus, e esse é o início da decadência.
Suas convicções transparecem neste livro,
que reúne dezenas de episódios reais —
desde fatos curiosos, surgidos no cotidiano
da profissão, até crimes bárbaros —,
onde ele evoca argumentos da Bíblia
Sagrada ou põe em prática
a sua fé na hora de solucioná-los.
Você poderá deleitar-se com episódios
engraçados, como o do homem estrábico
e da mulher baixinha que concordaram em
casar-se enquanto prestavam queixa,
ou conferir a solução de crimes que
chocaram a sociedade, como a chacina de
Miguel Couto e o assassinato do
pastor e cantor evangélico Gastão Martins.

Autor

Daniel Gomes é
membro da
Assembléia de Deus
e detetive da Polícia
Civil do Estado do
Rio de Janeiro.

Daniel Gomes

Cód.: 10847

COMO INVESTIGAR CRIMES COM A AJUDA DIVINA

Como Ensinar Adolescentes

Como
investigar
crimes
com
a ajuda
divina
Pode um policial ser
ajudado por Deus em suas
investigações?

D ANIEL G OMES

Como Estudar a Bíblia - IVP
(Unidade)

Como Evangelizar Muçulmanos

Como Investigar Crimes com
a ajuda Divina

Como Posso Orar quando es- Como Posso orar quando estou Doente? - IVP (Unidade)
tou Doente? - IVP (Dezena)

Cód.: 10854

Cód.: 108861

Cód.: 5326

Cód.: 10857

Cód.: 10738

Como Ser um Missionário

Como Ter um Ministério Bem
Sucedido

Há alguns anos, David Wilkerson viu a igreja evangélica americana em crise. Excessos e entretenimentos mundanos tomavam o lugar
da comunhão com Jesus Cristo. Wilkerson convenceu-se da necessidade de
uma mensagem contundente, que levasse os cristãos a uma vida de retidão.
Com essa visão, obedeceu ao chamado de Deus para retornar a Nova Iorque e
pregar essa mensagem. Um imediato "isolamento" com Jesus em Times Square provou
que seu diagnóstico estava correto. Os crentes, hoje, literalmente correm dos ônibus e
metrôs, vindos até dos subúrbios, para ocupar seus lugares na congregação.
A espantosa reação à mensagem de Wilkerson comprova que somente Jesus pode
satisfazer o coração ansioso. Como receber mais de Jesus emite um chamado
ardente para caminharmos diariamente com Ele, clamando contra o pecado na
igreja e recusando os prazeres oferecidos pelo mundo. Este livro foi escrito para
aqueles que conhecem a Cristo e estão ansiosos por conhecê-lo melhor... e
para aqueles que desejam conhecê-lo como nunca o fizeram.
David Wilkerson
Wilkerson, fundador do Desafio Jovem e autor de A Cruz e o
Punhal e Toca a Trombeta em Sião, retornou a Nova Iorque em
1987 para levantar a Igreja de Times Square.

Como Receber a Cura Divina
Cód.: 5026

Como Receber mais de Jesus Como Receber o Batismo no
Espírito Santo
Cód.: 4812

Cód.: 6380

Cód.: 1005

Cód.: 5873

• Por que Jesus é considerado o
Mestre dos mestres?
• Que métodos Ele usou?
• Podemos utilizar esses métodos
ainda hoje?
• Quais são os maiores obstáculos
da comunicação?
• Como o professor poderá motivar os seus alunos?
• Como alcançar as várias faixas
etárias com a Palavra de Deus?

Estas são apenas algumas das perguntas respondidas neste livro. Através de sua vasta experiência na área do ensino, o autor mostra de que
forma a Escola Dominical poderá tornar-se uma agência cada vez mais
dinâmica na propagação do Evangelho de Cristo. Para que isto aconteça, é indispensável que tanto os alunos, quanto os professores, estejam
engajados nesta tarefa. Vê-se, pois, que não se trata de um livro destinado apenas a uma minoria privilegiada, mas a todos os que se interessam em aprender a ensinar a Palavra de Deus.
O AUTOR
Formado pela Faculdade Ibero-Americana, o pastor
Antonio Tadeu Ayres alia a formação acadêmica à sua
vasta experiência na área da Educação Cristã. Professor
e conferencista dos mais respeitados, compartilha nesta
obra, métodos e técnicas para tornar o ensino eficaz.

Judson J. Swihart

Como Tornar o Ensino Eﬁcaz Como Vencer a Frustração
Espiritual
Cód.: 4650

Conciliando Proﬁssão e
Ministério

Judson J. Swihart

Competências para o Ministério Pastoral

Comunicação no Casamento
(A) - IVP (Unidade)

Comunicação no Casamento
(A) - IVP (Dezena)

Cód.: 132457

Cód.: 216350

Cód.: 10861

Cód.: 10735

Conﬁssões de um Presidiário

Conheça o seu Real Inimigo

Conhecidos pelo Amor

Cód.: 2396

Cód.: 124512

Cód.: 5134

Conquistando os outros pela
Amizade

Cód.: 169095

Cód.: 6500
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Contudo Há uma Esperança
Cód.: 2127

Convém que o Bispo seja
Casado

Crente e a Prosperidade (O)

Crescimento em Cristo

Cód.: 3082

Cód.: 1308

Cód.: 1619

Crise de Integridade no
Ministério Pastoral (A)

Cód.: 610

Cristianismo em Crise

Cristianismo Equilibrado

Cód.: 5230

Cód.: 15

Cód.: 120819

Cultivando Contentamento
(CAEN)

Cristianismo Segundo a
Bíblia (O)

Cristo entre outros deuses
Cód.: 5874

Cód.: 152281

Culto Infantil
Cód.: 167538

Cód.: 124533

Curando as Feridas do
Passado

Curando as Feridas que
Aﬂigem a Alma

Cód.: 165705

Cód.: 5875

De Volta para o Altar

Defendendo o Verdadeiro
Evangelho

Cód.: 933

Criando os Filhos à maneira
de Deus

Cura Divina - Promessa
atual de Deus

Cura do Abuso Sexual (A) IVP (Unidade)

Cura do Abuso Sexual (A) IVP (Dezena)

Cód.: 5644

Cód.: 10856

Cód.: 10724

Da Escuridao à Luz

Davi - As Vitórias e as DerDe Volta para a Palavra
rotas de um Homem de Deus Cód.: 5675

Cód.: 223601

Cód.: 170112

Defendendo sua Fé
Cód.: 152294

Cód.: 170111
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Trás

Cód.: 171005

Cód.: 124005
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Deixe Vir a mim Todas as
Crianças

Desaﬁo da Evangelização
(O)

Cód.: 167364

Cód.: 297024

Desejo do meu Coração (O)

Descobrindo a Vontade de
Deus (CAEN)

Descubra a Vontade de Deus
para sua Vida

Cód.: 122211

Cód.: 131712

Despachado para a China
- CAT

Despertamento Apostólico
no Brasil

Desperte o Líder que Há em
Você

Detetive Zack - O Segredo
do Dilúvio

Cód.: 7656

Cód.: 997

Cód.: 108919

Cód.: 152288

Deus e a Bíblia

Deus e Seu Povo

Devocionais Radicais

Cód.: 167532

Cód.: 140374

Cód.: 124519

Dez Mandamentos - Valores
Divinos para uma Sociedade
em Constante Mudança (Os)

Cód.: 131413

Desaﬁos à Mulher Cristã
Cód.: 1620

Dez Mandamentos para os
dias de Hoje (Os)
Cód.: 218323

Cód.: 242984

Dia em que Nasci de Novo
(O)

O Diário De Letícia

Diário de um Pioneiro - Gunnar Vingren

Dicionário de Educação
Cristã

Difícil Doutrina do Amor de
Deus (A)

Cód.: 19

Cód.: 109519

Cód.: 152280

Discernindo a voz de Deus

Disciplinas da Família Cristã

Disciplinas da Mulher Cristã

Cód.: 197229

Cód.: 124514

Cód.: 119825

Disciplinas da Vida Cristã
(As)

Cód.: 112000

Cód.: 3201

Direito Aplicado às Igrejas
(O)
Cód.: 111999

Cód.: 165406
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Disciplinas do Homem
Cristão

Discípulo Amado (O)

Dizimista, Eu?

Doenças do Século (As)

Cód.: 173374

Cód.: 1621

Cód.: 166948

Cód.: 5231

Dons Ministeriais na Igreja
(Os)

Dons Espirituais e Ministeriais
Cód.: 228781

Doutrina Bíblica dos Anjos (A) Doutrina da Graça (A)

Doutrina da Predestinação (A) Doutrina de Deus (A)

Cód.: 1225

Cód.: 5658

Cód.: 2920

Cód.: 4048

Doutrina Pentecostal Hoje
(A)

Doutrinas dos Anjos e
Demônios

Doze Profetas Menores (Os)

Drogas - Os Jovens Desaﬁam o Império do Mal

É Possível ser Feliz?

Cód.: 20

Cód.: 121085

Eclesiastes Versículo por
Versículo

Ecos da África

Cód.: 4620

Cód.: 205625

Cód.: 124527

Cód.: 392

Cód.: 5656

Cód.: 5864

Ediﬁcando um Mundo em
Ruínas

Educação que é Cristã

Em Defesa da Fé Cristã

Cód.: 152293

Cód.: 124511

Encontrando o Amor de sua
Vida

Ensinando a Fé Cristã às
Crianças

Ensino Participativo na
Escola Dominical

Cód.: 156833

Cód.: 218322

Cód.: 123960

Cód.: 650

Em Defesa de Israel

Encontrando Alegria (CAEN)

Cód.: 168898

Cód.: 124534

C ATÁ L O G O G E R A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7

|

www.cpad.com.br

|

Imagens meramente ilustrativas

em catálogo

165

> EN / EU

Entrando no Campo da Fé

Entre nós Mulheres

Epistolas de João (As)

Esboços de Samuel Nyström

Cód.: 131714

Cód.: 130888

Cód.: 128260

Cód.: 130022

Escada que Tocou os Céus
(A)
Cód.: 173366

Escatologia - Doutrina das
Últimas Coisas

Escola Bíblica de Férias
Cód.: 1274

Cód.: 2159

Escola Dominical - Álbum
Histórico e Cronológico

Escola Dominical (A)
Cód.: 5657

Cód.: 7050

Esperança para o Coração
Ferido

Espiã dos Cavaleiros da
Noite (CAT)

Espírito Santo Gloriﬁcando a Espírito Santo na Vida de
Cristo (O)
Paulo (O)

Espírito Santo Tenho fome
de Ti!

Cód.: 158421

Cód.: 5652

Cód.: 215209

Cód.: 998

Cód.: 5645

Ester - HMNB

Estudo Devocional do Taber- Estudos Devocionais para
náculo no Deserto
Crianças

Estudos Sobre o Apocalipse

Ética - As Decisões Morais à
Luz da Bíblia

Cód.: 203

Cód.: 23

Cód.: 10640

Cód.: 167586

Cód.: 6852

Ética Pastoral

Eu Creio, e Agora?

Eu e Minha Casa

Eu Sei em quem Tenho Crido

Cód.: 2402

Cód.: 131713

Cód.: 282053

Cód.: 429

Eu Tinha Outros Planos,
Senhor
Cód.: 152286
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Evangelho para a Garotada
(O)

Evangelismo - Volume 07
(CET)

Evangelista - Melhor Amigo
do Pastor (O)

Evangelização e Discipulado
Infantil

Cód.: 6951

Cód.: 3820

Cód.: 7336

Cód.: 7134

Explorando as Escrituras

Faça Cinco Modelos Bíblicos

Faça uma Vila Bíblica

Falando Honestamente

Cód.: 108920

Cód.: 613

Cód.: 233

Cód.: 187089

Examine as Evidências
Cód.: 140373

Falar em Línguas: O Maior
Dom?
Cód.: 108940

Família Cristã e os Ataques
do Inimigo (A)

Família Cristã nos dias
Atuais (A)

Cód.: 212649

Cód.: 844

Festas com Propósito

Fez Deus a Família (E)

Cód.: 131753

Cód.: 5876

Fé e Obras

Fé sob Fogo

Feridas que Curam

Cód.: 233209

Cód.: 350

Cód.: 131721

Filho Rebelde de Billy
Graham (O)

Filipenses

Final de Todas as Coisas (O)

Cód.: 214784

Cód.: 275190

Frutos para o meu Amado e
Outras Poesias

Fuga pelas Montanhas - CAT

Cód.: 1610

Flores Vindas de Deus

Fronteira Final

Fruto do Espírito (O)

Cód.: 111679

Cód.: 152289

Cód.: 112005

Cód.: 5677

C ATÁ L O G O G E R A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7

|

www.cpad.com.br

|

Imagens meramente ilustrativas

Cód.: 6872

em catálogo

167

> FU / HI

Eletrizantes histórias de aventuras que apresentam aos jovens
leitores (de 8 a 12 anos) os heróis cristãos do passado.

U

m grito urgente de socorro cortou a névoa da manhã que flutuava ao longo da praia do lago Shirwa.. Dois meninos africanos, Wikatani e Chuma, foram capturados pelos mercadores de escravos e seu grito desesperado jamais alcançaria sua aldeia.
Facilmente subjugados por seus captores, a única esperança dos
meninos era suportar a impiedosa marcha através da selva, que os
levava para longe de sua aldeia, em direção ao desconhecido.
Para onde os cruéis Boinas Vermelhas os estarão levando? Qual
a chance que têm de escapar? E se conseguirem escapar, como encontrarão o caminho de casa?
Para a sua sorte, há uma ajuda no caminho de Wikatani e Chuma.
David Livinsgstone, um missionário e oficial inglês, estava fazendo
todo o possível para parar a ação de mercadores de escravos, os quais
devastavam o sudeste da África durante os anos 1860.
Mas haveria alguma razão para esperar que pudesse ajudar os
dois meninos?
TERIAM ELES A CORAGEM DE ENCARAR A
FENOMENAL AVENTURA E OS PERIGOS QUE VIRIAM
DIANTE DELES?

Finalmente, dia
claro mas, só um dos
meninos se libertara!

Fugindo dos Mercadores de
Escravos - CAT

Fundamentos Bíblicos de um Gálatas - Comentário
Autentico Avivamento
Cód.: 169094

Graça Diária

Graça Diária para Mulheres

Cód.: 131702

Cód.: 6527

Cód.: 105839

Cód.: 167054

Graça Diária para Professores

Grande Resgate - Firula e
Companhia (O)

Grandes Defesas do Cristianismo (As)

Grandes Mães Criam Filhos
Felizes

Grandes Perguntas Pentecostais

Cód.: 131703

Cód.: 168768

Cód.: 2293

Cód.: 213489

Cód.: 50

Grito pela Vida da Igreja
(Um)

Guerra Espiritual

Guia Básico de Oração
Cód.: 10566

Guia de Aconselhamento
Pré-Nupcial

Guia Prático de Missões

Cód.: 1354

Cód.: 5232

Cód.: 117504

Cód.: 128257

Gustavo Bergstron

Habacuque

Heresias e Modismos

Cód.: 10535

Cód.: 127388

Cód.: 129713

Heresiologia - Volume 06
(CET)

Hermenêutica Bíblica - Volume 10 (CET)

Cód.: 87

Cód.: 3842

História das Assembleias de
Deus no Brasil

História das Religiões

Este livro é mais do que o relato sobre como um sonho se tornou realidade. Em suas páginas você encontra a trajetória das realizações, dificuldades e fé da Casa Publicadora em cada época da sua história. Também
conhecerá a participação decisiva de seus diretores, funcionários e da liderança assembleiana. Foram destacados os principais projetos, produtos,
fatos e acontecimentos que marcaram a história da CPAD. Além de servir
para olhar o passado, este livro ajuda a vislumbrar um futuro ainda mais
bem-sucedido para a Casa Publicadora das Assembleias de Deus.
ISAEL DE ARAUjO é ministro do evangelho, graduado em Teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus (IBAD)
em Pindamonhangaba (SP). Pesquisador da história das Assembleias de Deus no Brasil desde 1980, atualmente é chefe do Centro de Estudos do Movimento Pentecostal (CEMP), mantido pela
CPAD. É autor dos livros Dicionário do Movimento Pentecostal (2007),
100 mulheres que fizeram a história das Assembleias de Deus no Brasil (2011),
100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil
(2011), José Wellington – Biografia (2012) e Frida Vingren - biografia (2014),
todos pela CPAD.

ISBN: 978-85-263-1244-9

Anos

Capa livro 75 anos CPAD.indd 1

ISAEL DE ARAUjO

UM SIMPLES SONHO QUE SE
TORNOU UMA GRANDE OBRA
A fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus em 1940 é
fruto do sonho dos pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil. Setenta
e cinco anos depois, os primeiros trabalhos realizados em instalações humildes se tornaram numa das maiores editoras evangélicas do país.

HISTÓRIA DA CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS

Anos

HISTÓRIA DA
CASA PUBLICADORA DAS
ASSEMBLEIAS DE DEUS

ISAEL DE ARAUjO
02/03/15 16:33

História da CPAD

História da CGADB

História da Igreja

Cód.: 248466

Cód.: 109199

Cód.: 108939

Cód.: 11067

Cód.: 6524
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História de Deus (A)

História de Jasmim (A)

História de Jerusalém (A)

Cód.: 10528

Cód.: 103259

Cód.: 132

História do Avivamento Pen- História do Cristianismo
tecostal de Azusa Street
Cód.: 77
Cód.: 130470

01 – O Nascimento do Salvador – História
02 – O Nascimento do Salvador – Música
03 – A Vida do Salvador – História
04 – A Vida do Salvador – Música
05 – Morte e Ressurreição do Salvador – História
06 – Morte e Ressurreição do Salvador – Música

Histórias da Bíblia - Vol. 02

Histórias de Fé para Garotas Hoje é o Dia

Hoje Nós Somos Ricos

Homem da Casa (O)

Cód.: 109360

Cód.: 168868

Cód.: 170619

Cód.: 204005

Cód.: 135

Homem em Três Tempos (O)

Homem que Orava (O)

Cód.: 29

Cód.: 30

Homem: Corpo Alma e
Espírito (O)

Homens Violentos e as
Mulheres que os Amam

Homilética a Ética e os
Pregadores (A)

Cód.: 2296

Cód.: 171242

Cód.: 169091

Igreja Apaixonante (Uma)

Homilética Avancada - Volume 14 (CET)

Homilética Básica - Volume
05 (CET)

Homilética - O Pregador e o
Sermão

Igreja - Identidade e Símbolos

Cód.: 94

Cód.: 3815

Cód.: 4307

Cód.: 172034

Igreja e as Sete Colunas da
Sabedoria (A)

Igreja e o Novo Codigo Civil
(A)

Igreja - Lugar de Soluções

Igreja no Século XXI (A)

Cód.: 7694

Cód.: 122213

Cód.: 172789

Cód.: 10487
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> IL / LA

Ilustrações para Enriquecer
suas Mensagens

Ilustrações Selecionadas
Cód.: 608

Cód.: 120699

Importância do Evangelismo
InfantoJuvenil (A)

Integridade Moral e Espiritual

Introdução a Teologia da
História

Cód.: 111561

Cód.: 236506

Cód.: 190991

Introdução ao Ministério
Pastoral

Isaías - Deus Salva os
Pecadores

Isaías - Eis-me Aqui, Envia-me a Mim

Islamismo e Cristianismo IVP (Dezena)

Islamismo e Cristianismo IVP (Unidade)

Cód.: 93

Cód.: 169181

Cód.: 297025

Cód.: 10725

Cód.: 10860

Israel - De Herodes a Dayan

Jejum e Oração

Jeremias - O Profeta da Esperança

Jesus Cristo nossa Glória

Cód.: 32

Cód.: 875

Cód.: 172559

Cód. 33

Jesus Está?

John G. Lake - CMP

Jóia Escondida (A) - CAT

Jornada (A)

Cód.: 34

Cód.: 10473

Cód.: 5879

Cód.: 129327

Josué - Um Líder que Fez Diferença

Justiça e Graça

Kit - Luz para a Sua Vida

Konkombas

Cód.: 168902

Cód.: 273796

Cód.: 6305
Cd.: 6526 (Kit - livreto com CD)

Cód.: 152302
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em catálogo
> LE / MA

Legislação para Entidades
sem Fins Lucrativos

Lenda do Garoto Gid (A)

Ler é Viver (Aluno)

Ler é Viver (Professor)

Lewi Pethrus

Cód.: 170617

Cód.: 10642

Cód.: 10641

Cód.: 117502

Lições de Vida na Oração de
Salomão

Lidando com Pessoas Difíceis (CAEN)

Liderança de Poder na Igreja

Linguagem do Amor (A)

Cód.: 119828

Cód.: 131722

Livro Completo das Promessas Bíblicas (O)

Cód.: 173372

Cód.: 122210

Líder Cristão e o Hábito de
Leitura (O)

Lucas - O Evangelho de
Jesus, O Homem Perfeito

Mais Palavra Menos Emocio- Malco
nalismo
Cód.: 131711

Mantendo a Calma na Aﬂição (CAEN)

Cód: 182107

Cód.: 245164

Cód.: 217876

Cód.: 124535

Manual da Nova Ortograﬁa

Manual da Profecia Bíblica

Manual de Apologética Cristã

Cód.: 169355

Cód.: 5758

Cód.: 6640

Cód.: 10821

Manual de Integraçao do
Novo Convertido

Cód.: 131701

Manual de Liderança Cristã

Manual de Missões

Cód.: 100100

Cód.: 348

Cód.: 140635
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Manual de Ensino para o
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Cód.: 10756

em catálogo
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> MA / MI

Mapas para a História Futura da Igreja

Maravilhosa Graça

Maria - HMNB

Cód.: 285943

Cód.: 202

Cód.: 136375

Melhor de Charles Spurgeon
(O)

Melhor de D. L. Moody (O)

Melhor Idade... Por que Não?

Cód.: 140353

Cód.: 193145

Cód.: 140333

Maria Woodworth Etter CMP

Marketing para a Escola
Dominical

Cód.: 10474

Cód.: 128295

Memória das Assembleias
de Deus - Daniel Berg

Manual do Líder de Louvor
Cód: 152299

Cód.: 5131

Mensageiro da Paz - Artigos
Históricos - Vols 1 a 3

Mensagens do Missionário
Lawrence Olson

Mensagens Estudos e Explanações em I Coríntios

Mente Renovada por Deus
(A)

Merecem Conﬁança as
Profecias?

Cód.: 108859

Cód.: 9617

Cód.: 169390

Cód.: 10639

Cód.: 4538

Meu Filho Não! (O)

Milênio (O)
Cód.: 44

Minha Primeira Bíblia Ilustrada

Minhas Experiências com
Deus

Minhoca Fofoca (A)

Cód.: 170959

Cód.: 203483

Cód.: 190034

Ministério Pastoral - Volume
13 (CET)

Ministério Profético na
Bíblia (O)

Minutos de Motivações para Miria - HMNB
Líderes
Cód.: 1261

Cód.: 82

Cód.: 173048

Cód.: 169092
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em catálogo
> MI / NI

Missão em Cúcuta

Mísseis sobre Cuba

Cód.: 604

Cód.: 4111

Momentos Tranquilos para
Esposas de Pastores

Missiologia - Volume 15
(CET)

Missões, O Ide Levado a
Sério

Momentos Marcantes na
Vida de Cristo

Cód.: 3846

Cód.: 4617

Cód.: 174204

Mordomia Cristã

Morrison na China

Cód.: 105440

Cód.: 4226

Movimento Pentecostal - As
Doutrinas da Nossa Fé

Mulher Cristã e os Desaﬁos
da Liderança (A)

Cód.: 182113

Cód.: 167585

Multiplicação

Mundo de Doces

Cód.: 5881

Cód.: 3028

Namoro e Casamento - IVP
(Dezena)

Namoro E Casamento - IVP
(Unidade)

Cód.: 10727

Cód.: 10855

Nels Nelson

Nils Taranger

Cód.: 8335

Cód.: 10530

Cód.: 169093

Mulher Cristã Sua Imagem
no Espelho da Palavra (A)

Mulher e as Pequeninas
Coisas (A)

Mulher e o Ministério da
Visitação (A)

Cód.: 3255

Cód.: 2401

Cód.: 9225

Mundo de Rebeca (O)

Na Plenitude do Espírito

Na Vinha de Meu Pai

Cód.: 132460

Cód.: 4811

Cód.: 10662

Namoroponto.com

Não Temas

Cód.: 217059

Cód.: 112002

Neemias - Integridade e Coragem em Tempos de Crise
Cód.: 185645
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173

> NO / PA

No Lance Imprevisto

Nome (O)

Cód.: 140636

Cód.: 11068

8º Segredo (O)
Cód.: 205728

Oração - Um Ministério
Fundamental

Nossas Doutrinas Básicas
(Dezena)

Nove Dons do Espírito Santo 9 Coisas que um Líder Deve
(Os)
Fazer

Cód.: 184436

Cód.: 3490

Cód.: 169090

Oração de Jesus (A)

Oração Intercessoria de
Jesus (A)

Orações Notáveis da Bíblia

Cód.: 10653

Ordenanças de Cristo nas Cartas
Pastorais (As)

Cód.: 152275

Cód.: 103261

Cód.: 7571

Orgulho Fatal
Cód.: 344

Cód.: 252888

Orientações Práticas para um Casa- Origem da Bíblia (A)
mento Feliz
Cód.: 2052
Cód.: 10637

Outro Lado do Islã (O)

Ouvi um Recado do Céu

Ovelha Perdida (A)

Ovelhas Também Gemem (As)

Cód.: 108981

Cód.: 383

Cód.: 7330

Cód.: 132458

Pai Nosso

Palavra Sobre Sexo, Drogas e Rock’N’Roll (Uma)

Palavras da Cruz

Papai Noel Existe?

Cód.: 2568

Cód.: 5883

Cód.: 4618

Cód.: 192
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em catálogo
> PA / PO

Paula - Uma Pombinha
Especial

Paulo - HMNB
Cód.: 206

Cód.: 103280

Paz - Um Maravilhoso Presente de Deus para Você

Pelas Minhas Mãos

Pelo que Devemos Orar?

Cód.: 1626

Cód.: 3271

Cód.: 108999

Pensamentos e Reﬂexões
da Vida de Billy Graham

Pensamentos para Hora
Tranquila

Pentecostais ou Carismáticos?

Cód.: 131700

Cód.: 5138

Cód.: 5660

Peregrino para Crianças (Os) Perguntas Intrigantes que
os Jovens Costumam Fazer
Cód.: 10869
Cód.: 10842

Perigos da Pós-Modernidade

Permissão para Evangelizar

Plano de Deus para Você (O)

Cód.: 140273

Cód.: 156814

Cód.: 112006

Plano Mestre de Evangelismo
Pessoal
Cód.: 7734

Plano para Dar Direção a
sua Vida (Um)

Poder da Oração (O) (CAEN)

Poder da Santiﬁcação (O)

Poder do Sofrimento (O)

Pontos Difíceis de Entender

Cód.: 124536

Cód.: 11069

Cód.: 133

Cód.: 131696

Por Amor a Deus

Por que Caem os Valentes?

Por que Chora a Chuva?

Cód.: 169114

Cód.: 124525

Cód.: 103262

Por que Coisas Ruins Acontecem se Deus é Bom

Por que Devo me Batizar? IVP (Unidade)

Cód.: 131718

Cód.: 10866

Cód.: 170620
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> PO / QU

Porção Dobrada
Cód.: 208545

Prevenir é o Melhor
Remédio

Porque Deus Condena o
Espiritismo

Porque Deus Fica em
Silêncio?

Porque Devemos Orar - IVP
(Unidade)

Porque os Líderes Fracassam

Cód.: 995

Cód.: 5089

Cód.: 10863

Cód.: 213816

Primeiro Natal (O)
Cód.: 178693

Cód.: 10655

Provérbios de Salomão (Os)
Cód.: 959

Prisioneiros da Cidade
Dourada - CAT

Propostas Bíblicas para Prosperidade à Luz da
Liderança Cristã
Bíblia (A)

Portas do Inferno não
Prevalecerão (As)

Cód.: 5885

Cód.: 5561

Cód.: 602

Cód.: 188856

Publicidade para Igrejas

Pureza Sexual

Qualidade Total de Vida

Cód.: 167778

Cód.: 6853

Cód.: 219593

Quando a Reconciliação
Falha
Cód.: 168185

Quando Deus Diz Não

Quando Falar na Hora Certa

Cód.: 7271

Cód.: 173369

Que Diferença Isto Faz?
Cód.: 124521

Quando Filhos Bons Fazem
Escolhas Ruins

Quando o Amado Desce ao
Jardim

Quando Orações não são
Respondidas

Cód.: 152282

Cód.: 109000

Cód.: 109001

Que os Cristãos Precisam
Saber Sobre os Mulçumanos
(O)

Que um Pastor Deve Fazer?
(O)

Que é Cristianismo? (O) - IVP Que Está por Trás do G-12?
(Unidade)
(O)
Cód.: 10865

Cód.: 6690

Cód.: 168923

Cód.: 6900
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em catálogo
> QU / RE

Quebra de Maldição

Quem é Você para Julgar?

Quem Tem Medo da Aids?

Quem Tem Sede Venha

Querido Papai

Cód.: 3750

Cód.: 112001

Cód.: 5654

Cód.: 129240

Cód.: 166

Questoes Cruciais do Novo
Testamento

Rastros de Fogo

Recompensa do Traidor
(A) - CAT

Recursos Didáticos para a
Escola Dominical

Redescobrindo a Santidade

Cód.: 3885

Cód.: 10845

Refúgio Contra o Abuso

Relações Públicas para
Líderes Cristãos

Cód.: 185178

Cód.: 171183

Cód.: 10654

Reﬂexões Sobre a Alma e o
Tempo

Reﬂexos da Globalização
sobre a Igreja

Cód.: 9618

Cód.: 7733

Repreendendo as Trevas

Resgate do Limpador de
Chaminés (O) - CAT

Resolvendo Conﬂitos
(CAEN)

Cód.: 5653

Cód.: 122209

Resposta Cristã ao Homossexualismo - IVP (Unidade)

Respostas às Dúvidas de
seus Adolescentes

Respostas às Perguntas que Ressurreição
os Pastores sempre Fazem
Cód.: 124508

Ressurreição de Jesus Cristo
(A)

Cód.: 10867

Cód.: 109039

Cód.: 128259

Cód.: 4429

Cód.: 5678
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177

> RE / SI

Retorno aos Princípios

Rute - HMNB

Cód.: 8

Cód.: 200

Sábios Conselhos para um
Viver Vitorioso

Salmo em seu Coração (Um)
Cód.: 128258

Cód.: 218032

Salvação e Milagres - O
Poder do Nome de Jesus
Cód.: 172783

Samaria, E...

Samuel Nyström

Santa Ceia (A)

Santidade

Sara - HMNB

Cód.: 7080

Cód.: 124526

Cód.: 109020

Cód.: 119830

Cód.: 201

Se Conselho Fosse Bom

Se Tu uma Bênção

Segredos de Salomão (Os)

Cód.: 64

Cód.: 124927

Segunda Década do Amor
(A)

Segunda Vinda de Cristo (A)

Cód.: 122207

Cód.: 67

Cód.: 5211

Sete Castiçais de Ouro (Os)

Sete Igrejas do Apocalipse (As)

Sete Leis do Ensino (As)

Síndrome do Canto do Galo (A)

Cód.: 191990

Cód.: 5229

Cód.: 150714

Cód.: 7335

Siga a Estrela (Livro Poster e
Adesivos)

Siga Jesus (Livro, Poster e Adesivos)

Siga Moisés (Livro, Poster e Adesivos)

Siga Noé (Livro, Poster e Adesivos)

Cód.: 143373

Cód.: 143433

Cód.: 143393

Cód.: 143413
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em catálogo
> SI / TO

Síntese Bíblica do Antigo
Testamento - Volume 01
(CET)

Síntese Bíblica do Antigo
Testamento - Volume 08
(CET)

Síntese Bíblica do Antigo
Testamento - Volume 16
(CET)

Cód.: 3145

Cód.: 609

Cód.: 3847

Smith Wigglesworth - CMP

Sofrimento do Povo Judeu
(O)

Cód.: 8604

Síntese Bíblica do Novo Tes- Sintese Bíblica do Novo Testamento - Volume 02 (CET)
tamento - Volume 12 (CET)
Cód.: 83

Cód.: 3845

Sonhando com as Estrelas

Sua Igreja está Preparada?

Cód.: 109540

Cód.: 131698

Sucesso - Vivendo um Dia
de Cada Vez

Cód.: 2398

Sucesso que Mata (O)
Cód.: 173375

Cód.: 170390

Supremacia de Cristo em um
Mundo Pós-Moderno (A)

Tabernáculo e suas Lições
por Gunnar Vingren (O)

Cód.: 162333

Cód.: 181045

Tempo de Deus (O)

Teologia da Educação Cristã

Cód.: 5888

Cód.: 10635

A

o compreender os muitos e variados problemas da
juventude dos nossos dias, Alexandre Ferreira lança
mão de um tema que oferece aos jovens a
oportunidade de enriquecer o seu “homem interior” com
conselhos que, por certo, têm feito muita falta em tempos tão
difíceis e perigosos como estes que estamos vivendo. Simples
em seu estilo, esta obra é de grande utilidade para a vida dos
jovens. O Teu Problema Tem Solução apresenta exortações,
com o propósito de orientar com segurança a juventude, na
solução dos seus próprios problemas.
O Autor
Ministro do Evangelho, é articulista de diversos periódicos
evangélicos em Lisboa, Portugal, onde reside. É autor de
diversos livros, entre eles: O caminho que conduz à Felicidade,
Maria e o Messias, Teoria sem Base é Cesto sem Fundo.

Teologia Sistemática - Volume 03 (CET)

Teologia Sistemática - Volume 04 (CET)

Teologia Sistemática - Volume 09 (CET)

Teologia Sistemática - Volume 11 (CET)

Teu Problema tem Solução
(O)

Cód.: 84

Cód.: 3814

Cód.: 3824

Cód.: 3843

Cód.: 71

Thaís, a Bela do Éden

Tira-Dúvidas da Língua
Portuguesa

Tirania do Urgente! (A) - IVP
(Dezena)

Tirania do Urgente! (A) - IVP
(Unidade)

Toca a Trombeta em Sião

Cód.: 103282

Cód.: 10729

Cód.: 10858

Cód.: 4975
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em catálogo

179

> TO / VI

Toda a Família
Cód.: 4755

Todas as Religiões São
Iguais? - IVP (Unidade)

Trabalhadores da Vinha do
Senhor

Cód.: 10853

Cód.: 10822

Transparência da Vida Cristã Tratamento Espiritual de
(A)
Choque
Cód.: 7692

Cód.: 173367

Uma Jornada de Fé

Valor Oculto do Homem (O)

Cód.: 223805

Cód.: 167533

Tragédia da Guanabara (A)

Transformação da Igreja (A)

Cód.: 124522

Cód.: 136373

Três Regras Simples

Tribunal de Cristo (O)

Última Advertência (A)

Cód.: 231964

Cód.: 124679

Cód.: 267

Vencendo as Aﬂições da
Vida

Vento Sopra Onde Quer (O)

Verdade Absoluta

Cód.: 73

Cód.: 128255

Verdadeira Dimensão da
Fé (A)

Verdades Centrais da Fé
Cristã (As)

Cód.: 130554

Cód.: 131754

Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo (A)

Vida Interrompida

Cód.: 199041

Verdade Desplugada para
Garotas

Verdade Desplugada para
Garotos

Cód.: 152274

Cód.: 152273

Verdade por Trás dos Espíritos, Médiuns e Fenômenos
Paranormais (A)
Cód.: 152277

Verdades Pentecostais

Viagem ao Planeta Lixo

Vida Apaixonante (Uma)

Cód.: 130588

Cód.: 4274

Cód.: 124516

Cód.: 152278

Cód.: 1613
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em catálogo
> VI / VO

Vida Terrena de Jesus (A)
Cód.: 74

Visão Panorâmica do Antigo
Testamento

Vivendo Além dos Limites

Vivendo com Integridade

Cód.: 2598

Cód.: 173488

Cód.: 10806

Cód.: 10859

Você e Deus no Trabalho

Você é Muito Especial

Cód.: 7693

Cód.: 1055

Você Gostaria de Conhecer
Jesus?

Você Pode Mudar o Mundo

Você Sabe o Seu Nome (E)

Cód.: 2570

Cód.: 108799

Cód.: 1050

Vontade de Deus e Você (A)

Vozes de Bichos

Cód.: 996

Cód.: 6298
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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

CURITIBA

FLORIANÓPOLIS

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

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

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

Gerente: Bill Silva

Gerente: Madalena Pimentel

(21) 2481-2101

(41) 2117-7950

vicentecarvalho@cpad.com.br

curitiba@cpad.com.br

Gerente: Geziel Damasceno

(48) 3225-3923
floripa@cpad.com.br

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

NITERÓI

BELO HORIZONTE

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