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BÍBLIA DE ESTUDO

CATÁLOGOACA DÊMIC O2019

Características
• 15.000 notas de estudo
• 315 estudos de palavras
• Páginas de apresentação em quatro cores
• 141 fotografias
• 62 linhas do tempo
• 59 mapas
• Plano de leitura anual da Bíblia
• 24 artigos
• Referências da coluna central
• 16 ilustrações / reconstruções
• Subtítulos tópicos
• 15 tabelas

BIBLIA DE ESTUDO HOLLMAN

Uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera – e exatamente onde você espera.
Com cerca de 15.000 notas de estudo, a Bíblia de Estudo Holmann é projetada para que cada recurso esclarecedor
esteja na mesma página, espalhado como o texto bíblico ao qual se refere. Você nunca mais esquecerá o que
estava procurando, porque a nota, o mapa, o estudo de palavras ou a ilustração pertinente já estão lá. E quando
uma visão ainda mais profunda é desejada, há também introduções para cada livro, esboços e cronogramas, uma
concordância e muito mais.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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CATÁLOGOACA DÊMIC O2019

Veja os diversos recursos que tornam esta
obra inigualável em sua categoria:
• Dicionário de Strong Hebraico e Grego;
• Comentários exegéticos adicionais ao
Dicionário de Strong;
• Auxílios léxicos e gramaticais das palavras
do AT e NT com códigos das palavraschave no texto bíblico, remetendo ao texto
original e a concordância de Strong;
• Notas do texto bíblico;
Grande / Luxo / 17 x 23,5cm
Cód.: 180324 / Luxo / Clássica / Preta
Cód.: 174057 / Luxo / Clássica / Marrom

BÍBLIA DE ESTUDO PALAVRAS-CHAVE

• Nova Edição Almeida Revista e Corrigida
2009;
• Introdução a cada livro da Bíblia.

A Bíblia de Estudo Palavras-Chave foi elaborada para auxiliar aqueles que militam na difícil tarefa do estudo e
interpretação do texto bíblico. Ela oferece as mais variadas ferramentas exegéticas, léxicas, e gramaticais a fim de
que o leitor possa interpretar corretamente o texto bíblico, identificando as palavras-chave da língua original. Além
disto, ela apresenta, de forma clara e precisa, explanações sobre seus significados e uso.
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BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER CRISTÃ
Dorothy K. Patterson e Rhonda H. Kelley
A mulher está em constante atividade, seja na igreja, no trabalho, na
faculdade, ou no lar, ela se destaca pela sua habilidade de dedicação em cada tarefa que realiza. Estudar a Palavra de Deus não seria diferente, pensando nisso a CPAD tem a satisfação de lançar mais
uma grande obra de estudo das Sagradas Escrituras: Bíblia de Estudo
da Mulher Cristã.
A Bíblia de estudo mulher Cristã é o mais abrangente estudo bíblico
já preparado por mulheres e para mulheres. Editada por duas especialistas apaixonadas pela palavra de Deus e possuidoras de vasto
conhecimento das línguas bíblicas originais, esta Bíblia de Estudo lhe
proporcionará um mergulho profundo nas Escrituras.

MÉDIA
Cód.: 321831 - Verde

Os seus recursos incluem:
– 66 apresentações dos livros;
– Concordância;
– 6.490 notas de comentários;
– 630 estudos de palavras;
– 76 respostas a questões difíceis;
– Notas doutrinárias;
– 100 perfis dos personagens;
– 72 artigos sobre feminilidade em uma perspectiva bíblica;
– Gráficos e linhas do tempo;
– Seção de mapas em cores.

PINK
• Grande 15x5x23,5cm
Cód.: 329772
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 329776

ROSA
• Grande 15x5x23,5cm
Cód.: 329775
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 321829

MARROM
• Grande 15x5x23,5cm
Cód.: 329773
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 329777

PRETA
• Grande 15x5x23,5cm
Cód.: 329774
• Média 13,7x21cm (c/ Harpa)
Cód.: 329778

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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BÍBLIA DE ESTUDO CRONOLÓGICA APLICAÇÃO PESSOAL

CATÁLOGOACA DÊMIC O2019

A nova e colorida Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal Cronológica combina os recursos da Bíblia de Estudo Aplicação
Pessoal com um formato cronológico e vários novos recursos. A Bíblia é organizada em 10 seções cronológicas que
o auxiliarão a ver como as várias partes da Bíblia se encaixam. Novas introduções de seção e cronogramas definem
o cenário para as passagens em cada seção. Novas notas e fotografias arqueológicas ajudam a trazer a história de
Deus para 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.: 282477 / Tarja Verde / 19 x 25cm
Cód.: 282476 / Tarja Marrom / 19 x 25cm
Cód.: 282474 / Capa Dura / 17 x 24cm
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BÍBLIA DE ESTUDO

BÍBLIA DE ESTUDO
PENTECOSTAL
Esta Bíblia traz estudos que visam
ajudar o leitor a entender com mais
profundidade a Palavra de Deus.
Com estudos, refências bíblicas e a
versão Almeida Revista e corrigida,
ela atende às necessidades de
seminaristas, evangelistas, pastores,
professores e todos que buscam
maior conhecimento espiritual.
• 77 estudos no Antigo e Novo
Testamento;
• Introdução panorâmica dos
livros da Bíblia (com nomes dos
autores, temas , datas em que
foram escritos, propósitos, e etc.);
• Diagramas e ilustrações;
• Concordância abreviada da
Bíblia;
• Índice de símbolos temáticos;
• Parágrafos, no texto bíblico,
assinalados conforme originais;
• Mapas coloridos;
• Calendário para leitura bíblica
em um ano;
• Versão com Harpa Cristã;

11,5 x 16,5cm / Luxo
Cód.: 222548 / Lilás
Cód.: 124507 / Preta
Cód.: 127449 / Vinho
Cód.: 219719 / Vinho / Harpa Cristã
Cód.: 219718 / Azul / Harpa Cristã
Cód.: 222549 / Lilás / Harpa Cristã
Cód.: 219717 / Preta / Harpa Cristã
Cód.: 219719 / Vinho / Harpa Cristã

13,5 x 21cm / Luxo
Cód.: 571 / Azul
Cód.: 570 / Preta
Cód.: 572 / Vinho
Cód.: 163413 / Azul / Harpa Cristã
Cód.: 152283 / Preta / Harpa Cristã
Cód.: 160093 / Vinho / Harpa Cristã

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

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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Nesta Bíblia você também conta com os
seguintes recursos.
• Notas de estudo que explicam “problemas”
alegados em passagens da Bíblia
• 58 notas sobre interpretações distorcidas das
Escrituras
• Índice especial de artigos para rápido e fácil
acesso
• Introdução dos livros com ênfase especial em
apologia
• Pensamentos-chave de apologetas cristão
• Referências
• Página de Apresentação
• Plano de Salvação
• Cabeçalho de Tópicos
• 17 Mapas coloridos
• Uma extensa biografia anotada
• Esboços biográficos de alguns dos maiores
apologistas cristãos
• Quadros ilustrativos que mostram importantes
descobertas arqueológicas em favor tanto do AT
como do NT

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

• Um quadro mostrando como as evidências
fornecidas pelos manuscrito a favor do NT
comparam-se às evidências que são fornecidas
por outros documentos antigos
• Quadros comparativos das religiões do mundo
e os novos movimentos religiosos.

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.Lweis.
Também apresenta valiosas contribuições dos mais consagrados apologistas modernos como: Charles Colson, Norman Geisler, Hank Hanegraaff, Josh Mc Dowell e mais de 90 outros colaboradores.
Esta valiosa ferramenta constitui um recurso singular para declarar as razões de nossa fé, respondendo às grandes
questões da vida. Como posso ter certeza que Deus existe? A Bíblia Sagrada é verdadeira e confiável? Tenho um
destino que vai além da minha vida na terra? Estas e diversas outras perguntas são respondidas em mais de 100 artigos sobre os mais variados assuntos:
- Ética
- Interpretando a Bíblia à luz da Ciência
- Impacto da Arqueologia E História em nossa compreensão da Bíblia
- A Bíblia à luz da Teologia
- Fé Cristã e sistema de crenças não-cristãs
- Fé Cristã e a Filosofia
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TEOLOGIA

TEOLOGIA SISTEMÁTICA

Editado por Stanley M. Horton
Se a Bíblia diz, eu creio. Mas por que eu creio? Como justificar a minha fé?
Para tratar dessas questões, vinte dos melhores eruditos pentecostais se reuniram para produzir esta Teologia
Sistemática.
Dirigidos por Stanley M. Horton, um dos mais respeitados teólogos da atualidade, estes eruditos apresentam, nesta
obra, a verdade integral e plena da Palavra de Deus.
Através da ótica pentecostal, o leitor conta com um manual de doutrina que, além de vasta erudição, deixa bem
claro que Deus continua a operar maravilhas no meio de seu povo.
Esta Teologia Sistemática é indispensável para se ter uma visão clara e sem preconceitos da fé pentecostal.
A Santíssima Trindade, a Criação do Universo e da Humanidade, o Batismo no Espírito Santo, os Dons Espirituais, a
Cura Divina e a Missão da Igreja. Estes e outros temas são explicados, sob uma ótica pentecostal, buscando, assim,
fortalecer sua fé.
Cód.: 5092 / 15 x 22cm / 808 págs.

Stanley Horton foi Professor do Central Bible College por trinta anos, titular de Bibliologia e
Teologia no Seminário Teológico das Assembléias de Deus em Springfield, Missouri.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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É de fundamental importância
para a vida do crente o estudo
organizado acerca de Deus
e das doutrinas centrais da fé
cristã. A esse estudo chamamos
teologia. A teologia organiza os
conhecimentos e informações
sobre as diversas questões
bíblicas, tais como:
• Deus
• Jesus
• O Espírito Santo
• A Bíblia
• Os anjos
• O homem
• A Igreja
• As últimas coisas

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.
Em Teologia Sistemática, o pastor e missionário Eurico Bergstén trata desses importantes assuntos, verdadeiras
chaves para o entendimento da “rainha das ciências”.
Cód.: 5659 / 14 x 21cm / 368 págs.

O missionário Eurico Bergstén nasceu em Helsinque, Finlândia, e foi professor, conferencista e
comentarista de revistas de escola dominical. Dedicou-se à obra do Senhor aqui no Brasil por
cinco décadas.
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TEOLOGIA SISTEMÁTICA NORMAN GEISLER
Norman Geisler

Nesta coleção, O Dr. Norman Geisler, trata dos temas mais importantes da teologia sistemática. A Teologia
propriamente dita, a Bíblia, a criação, a doutrina de Deus, a Salvação, o Senhor Jesus Cristo, as Últimas Coisas serão
tratados de forma clara e muito bem pesquisada, de modo que o leitor tenha em suas mãos, para pesquisa, o fruto
de uma vida dedicada à teologia e a defesa da fé cristã. 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.
2 volumes: Vol I - Introdução; Bíblia; Deus; Criação | Vol II - Pecado; Salvação; Igreja; últimas Coisas
Cód.: 169097 / 16 x 23cm / 2.248 págs. Capa Dura

O Dr. Norman Geisler, ex-reitor do Southern Baptist Theological Seminary, em Charlotte, Carolina
do Norte, é autor e co-autor de mais de sessenta livros e de centenas de artigos. É orador e
participa de debates a nível nacional e internacional. O Dr. Geisler possui bacharelado em
Ciências Humanas (B.A.) e mestrado em Ciências Humanas (M.A.) pela Wheaton College,
bacharelado em Teologia (Th.B.) pela William Tyndale College e doutorado em Filosofia (Ph.D.)
pela Loyola University de Chicago.

“Um trabalho profundo de uma das melhores
mentes teológicas e filosóficas de nosso tempo.”
Dr. Ravi Zacharias, presidente de Ravi Zacharias
International Ministries

“Tremendo! Teologia Sistemática do Dr. Geisler é um livro que
não deve faltar em nenhuma biblioteca. Há poucas obras tão
exaustivas na abordagem ou tão eruditas na apresentação
comparáveis a esta. Eis um livro ao qual você deve dedicar a sua
total atenção.”
Josh McDowell, orador, autor de Evidência que Exige um Veredicto, Mais
que um Carpinteiro

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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TEOLOGIA SISTEMÁTICA DE FINNEY
Charles Finney

Charles Finney foi o maior evangelista desde os tempos apostólicos. Suas convicções teológicas nasceram no fogo
do avivamento e foram formadas por uma consciência moldada pelo estudo do Direito e comprometida com a
plena autoridade da Bíblia. Por tudo isso, a Igreja de hoje deve estudar suas posições sobre o governo moral de Deus,
a natureza do homem, arrependimento, soberania, atributos do amor, entre outros.
Cód.: 9609 / 15 x 22cm / 744 págs.

Nascido em 29 de agosto de 1792, Warren, Connecticut, EUA, Charles Grandison Finney foi um
pregador, professor, teólogo, abolicionista e avivalista estado-unidense, um dos líderes do Segundo
Grande Despertar. Casado com Lydia Root (desde 1824), faleceu em 16 de agosto de 1875, Oberlin,
Ohio, EUA.
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TEOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO

O autor discute 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. É um livro fácil de
ler e pode ser usado na íntegra pela a igreja, pois não se dirige a uns poucos intelectuais. Professores e pregadores
conseguirão alcançar a compreensão do conteúdo de passagens problemáticas do Novo Testamento.
Cód.: 167537 / 15 x 22,5cm / 528 págs. / Capa Dura

TEOLOGIA DO ANTIGO TESTAMENTO

Fornece uma compreensão mais clara da natureza íntima desta disciplina teológica. Cada um dos escritores analisa
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 págs. / Capa Dura

Nesta obra você estudará:
• Teologia do Pentateuco;
• Teologia de Josué, Juízes e Rute;
• Teologia de Samuel e Reis;
• Teologia de Crônicas;
• Teologia de Esdras, Neemias e Ester;
• Teologia dos Livros Sapienciais e Cantares de Salomão;

Roy B. Zuck

• Teologia dos Salmos;

Professor e Deão Acadêmico
do Seminário Teológico de
Dallas, nos Estados Unidos
onde atuou em diversos
cargos desde 1973.

• Teologia de Isaías;
• Teologia de Jeremias e Lamentações de Jeremias;
• Teologia de Ezequiel e Daniel;
• Teologia dos Profetas Menores.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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TEOLOGIA DE JOHN WESLEY
Kenneth J. Collins

A intrincada síntese teológica elaborada com esmero por Wesley reúne boa
parte do grande projeto de sua carreira teológica, a saber, a tarefa de articular
o lema de “só a fé” com a prática da “vida santa”. 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. Mergulhe
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 págs.

Dr. Kenneth J. Collins é professor de Teologia Histórica e
Estudos de Wesley. Juntou-se ao corpo docente do Asbury
Seminary em 1995, como professor de história da igreja,
o Dr. Collins lecionou e ensinou em todo o mundo e é
conhecido por seu estilo envolvente e de pensamento
crítico. Em maio de 2008, ele ministrou um curso sobre A
Teologia de John Wesley no Seminário Cristão Evangélico
de Moscou. Ele também deu palestras sobre a teologia de
John Wesley em diversos cenários variando da Costa Rica
à Coréia do Sul.

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 págs.

George W. Peters foi professor de missões mundiais em Dallas
Theological Seminário durante muitos anos. Dr. Peters foi listado
noQuem é Quem na educação americana e tem escrito vários
livros. Ele recebeu Bacharel em Artes e em Teologia no Tabor
College, sua Th.D. em Temple Hall Seminary, e seu Ph.D. em
Hartford Seminary Foundation.

Teologia Bíblica da Oração

Robert L. Brandt, 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. Reedição do livro O
Espírito nos Ajuda a Orar.
Cód.: 191 / 14 x 21cm / 400 págs.
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AS OBRAS DE ARMÍNIO
Jacó Armínio

Livre Arbítrio x Predestinação, Graça Irresistível x Vontade Permissiva... Para todos os que se interessam pela teologia,
não é segredo que o mundo protestante/evangélico se divide em arminianos e calvinistas. A bem da verdade, o
esquema de doutrina teológica conhecido durante os últimos dois séculos como Arminianismo não recebeu essa
denominação pelo fato de Armínio ter sido o seu autor, mas porque ele coletou e incorporou, em um único sistema,
as observações dispersas e frequentemente incidentais dos patriarcas cristãos e dos primeiros clérigos protestantes e
também explicou e defendeu este esquema de forma mais plena e definitiva do que qualquer outro autor anterior.
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.
Esta obra vem preencher esta importante lacuna de nossa literatura e, por que não dizer, na teologia da igreja
brasileira. Por tudo isso, a CPAD tem a alegria de poder oferecer à igreja brasileira a oportunidade de conhecer e se
aprofundar no pensamento contido nas obras de Armínio e assim, descobrir as raízes não apenas de suas crenças
soteriológicas, mas também da forma de seu relacionamento com Deus. Coleção em três volumes (não podem ser
vendidos separadamente).
Cód.: 264883 / 15,5 x 22,5cm / vol. 1: 488, vol. 2: 464, vol. 3: 488 págs.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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ARMINIANISMO - A MECÂNICA DA SALVAÇÃO
Silas Daniel

Nos últimos quatrocentos anos, o cristianismo de vertente protestante/evangélica tem se dividido em dois grandes grupos soteriológicos: calvinistas e arminianos.
No Brasil, enquanto o calvinismo estava bem servido de livros sobre
suas doutrinas, poucos títulos haviam sido publicados sobre o arminianismo, apesar de grande parte da igreja evangélica brasileira ser
de matriz arminiana.
Esta obra visa cobrir esta importante lacuna, e o faz de forma ampla
e profunda. Ao dividir seu livro em três partes: História, Teologia e Exegese, Silas Daniel apresenta um panorama bastante abrangente da
posição arminiana à luz da Bíblia e de sua influência no desenvolvimento da teologia cristã e na promoção de grandes conquistas da
história da Igreja e do Ocidente durante os séculos.
Nesta obra você conhecerá a teologia arminiana e descobrirá:
- Já no século XVI muito reformadores defendiam uma visão arminiana
- O entendimento sinergista da mecânica da Salvação foi defendido por
todos os Pais da Igreja do primeiro século até o início do quinto século
- As diferenças entre o arminianismo e o semipelagianismo
- Quem foi Jacó Armínio e qual sua importância para a teologia e a
história da Igreja
Estas e muitas outras questões são abordadas nesta obra que, por sua
abrangência e profundidade, torna-se leitura obrigatória para todos
aqueles que querem, de fato, conhecer o arminianismo e a mecânica
da salvação.
Cód.: 317362 / 14,5 x 22,5cm / 624 págs.

ARMINIANISMO PURO E SIMPLES
Jamierson Oliveira

Quando pensamos no universo cristão mundial, que, segundo
as mais confiáveis pesquisas, somam cerca de 2,4 bilhões de
seguidores, dos quais em torno de 600 milhões se identificam
como evangélicos, podemos dizer seguramente que 80%
deles são de confissão soteriológica arminiana. Esta obra tem
por objetivo contribuir com o conhecimento do verdadeiro
Arminianismo, que se harmoniza perfeitamente com as Escrituras,
e de forma simples, bíblica e histórica. Em linguagem acessível ao
alcance de todos, essa obra se divide em três partes: o contexto
histórico de Armínio, a teologia Arminiana e a teologia Wesleyana.
Cód.: 328998 / 14 x 21cm / 112 págs.
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RAZÕES PARA CRER

Chad V. Meister, Norman Geisler
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 teológica na apologética;
- Defendendo o teísmo cristão;
- Movimentos religiosos do mundo.
Cada assunto é detalhado através de sub-tópicos enriquecendo
ainda mais os argumento a favor da fé cristã.
Cód.: 209860 / 14,5 x 22,5cm / 440 págs.

RESPOSTA ÀS SEITAS

Norman Geisler, 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 págs.
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VERDADE INCONTESTÁVEL

Josh McDowell, 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 págs.

DEFENDENDO SUA FÉ

R. C. Sproul

Uma suposição muito difundida em nossos dias é de que a fé e a
razão são incompatíveis ou mesmo antagônicas. Mas isto não é
verdade. A tarefa dete livro é mostrar, de uma maneira breve e
simples, as verdades básicas do Cristianismo e provar o quanto ele
é racional em sua essência. Se você deseja uma defesa lógica
e bíblica da fé, então, irá descobrir nas páginas deste livro o
verdadeiro sentido para demonstrá-la. Uma visão geral da história
e de fundamentos da apologética, que mostram como a razão e a
pesquisa científica, podem ser aliadas na defesa da existência de
Deus e da autoridade da Bíblia.
Cód.: 152294 / 14 x 21cm / 192 pás.
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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 págs.

MANUAL DE APOLOGÉTICA CRISTÃ
Esequias Soares

Em Manual de Apologética, o autor apresenta as bases da fé cristã
e confronta os ensinos das mais variadas seitas e religiões com a
Palavra de Deus. Islamismo, Catolicismo, Espiritismo, Mormonismo,
Testemunhas de Jeová, Adventismo, Igreja da Unificação, Unicismo,
Maçonaria e Nova Era são analisadas detalhadamente neste livro,
que não deixa dúvidas quanto à superioridade da Palavra de Deus.
Cód.: 10537 / 14 x 21cm / 396 págs.
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EXEGESE? PARA QUE?
Gordon Fee

Nos últimos vinte e cinco anos, Gordon D. Fee produziu um fluxo constante de artigos acadêmicos que tratam de
espinhosos assuntos do texto crítico, delicados temas exegéticos e profundas questões teológicas. Muitos desses
documentos acadêmicos fizeram contribuições importantes para o campo do estudo do Novo Testamento, mas
estão espalhados em ampla gama de publicações. Agora, neste livro, vinte e um dos melhores e mais curtos trabalhos
de Fee estão convenientemente disponíveis em um único volume.
Em muitos aspectos, a coleção reflete a jornada de Fee como estudioso bíblico. O livro começa com o primeiro
trabalho de Fee na crítica textual, volta-se para estudos de natureza mais estritamente exegética e conclui com
estudos de intenção mais teológica. No decorrer dos estudos, Fee explora extensa diversidade de temas para leitores
e intérpretes do Novo Testamento, entre eles, Paulo como um dos primeiros pensadores trinitários, a liberdade e
obediência de acordo com Paulo, a cristologia e pneumatologia do Novo Testamento e muito mais. São estudos
primorosos que demonstram o domínio que Fee tem na tarefa exegética e ilustram o objetivo da exegese a serviço
da comunidade cristã.
Exegese? Para Quê? fornecerá a professores, pastores e estudantes da Bíblia um banquete copioso da erudição do
Novo Testamento.
Cód.: 329270 / 14,5 x 22,5cm / Hermenêutica

Gordon D. Fee é professor emérito de Estudos do Novo Testamento no Regent College, em
Vancouver, Canadá. Exerce a função de editor da série New International Commentary. Além de
destacada atuação como estudioso do Novo Testamento, tendo publicado vários livros e artigos
em seu campo de especialização, a crítica textual do Novo Testamento, é também reconhecido
como professor e orador brilhante. É autor e coautor de vários livros.
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HERMENÊUTICA
David Starling

Este livro oferece uma nova abordagem à arte da interpretação bíblica, focando nos modos como as próprias Escrituras
formam seus leitores em intérpretes sábios e fiéis. David Starling mostra que se adotarmos a prática interpretativa
dos escritores bíblicos e nos envolvermos intimamente com textos de todas as partes da Bíblia, desenvolveremos as
práticas e os hábitos que um bom leitor das Escrituras deve ter.
Após a exposição dos princípios de seu conceito hermenêutico, Starling trabalha uma série de estudos de caso de
métodos interpretativos. Em cada capítulo, ele se concentrará em uma questão-chave de um livro da Bíblia, estuda
a hermenêutica interna dos autores bíblicos em relação aos horizontes dos primeiros leitores do texto. Em seguida,
Starling extrai as implicações do estudo de caso analisado para a hermenêutica teológica cristã, relacionando-as
com uma questão teológica ou ética que a igreja tem enfrentado.
Oferecendo uma contribuição atualizada para discussões acerca da Interpretação bíblica, este livro é o complemento
ideal para os tradicionais livros texto sobre hermenêutica para seminaristas e estudiosos do tema.
Cód.: 331726 / Hermenêutica

David I. Starling (PhD, Universidade de Sydney) é professor sênior de Novo Testamento e Teologia
e chefe do Departamento de Bíblia e Teologia do Morling College em New South Wales,
Austrália. Ele é o autor ou editor de vários livros bem como comentários sobre 1 Coríntios e Efésios
e Colossenses. Starling é também o editor de resenhas de livros do Novo Testamento para o jornal
teológico Themelios.
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APRENDA O HEBRAICO BÍBLICO
Russel T. Fuller e Kyoungwon Choi

Com frequência, estudantes deixam o colégio ou seminário com uma compreensão tão fraca de hebraico, que
eles simplesmente o jogam fora. A língua hebraica torna-se meramente um curso a ser suportado para obtenção
do diploma. A solução para esse problema é ensinar a língua de um modo completo, de forma que os estudantes o
utilizem verdadeiramente no ministério.
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 língua por meio do
raciocínio e das regras mais do que pela memorização automática. O livro-texto inclui ainda discussões úteis sobre a
sintaxe com o objetivo de aplicar os conhecimentos de hebraico no exercício do ministério além de um suplemento
colorido de 16 páginas com resumos dos princípios morfológicos.
21 x 28cm / 384 págs.
Cód.: 308266 / Brochura | Cód.: 317320 / Capa Dura | Cód.: 308285 / Livros de Exercícios

Russell T. Fuller (Ph.D., Hebrew Union College) é professor associado de interpretação do Antigo
Testamento no Southern Baptist Theological Seminary, em Louisville, Kentucky.

Kyoungwon Choi (M.Div., Southern Baptist Theological Seminary) buscava, à época da primeira
edição desta gramática, um Ph.D. no Departamento de Antigo Testamento, no Southern Baptist
Theological Seminary, em Louisville, Kentucky.
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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 págs.

APRENDA O GREGO DO NOVO TESTAMENTO
John H. Dobson

A melhor maneira de se estudar o Novo Testamento é lê-lo na língua original.
Seguindo este método revolucionário desenvolvido pelo autor, você estará em
condições de entrar em contato, num curto espaço de tempo, com o idioma
no qual forma escritos os evangelhos, as epístolas e o Apocalipse. Este livro é
recomendável não somente para seminarista, mas também para professore de
escola Dominical, obreiros e para todo aquele que tem um sério interesse no
estudo da bíblia.
Cód.: 4753 / 14 x 21cm / 448 págs.

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 seus vários gêneros literários e também sua relevância para
uma audiência contemporânea. Sabemos que é um desafio pregar o Antigo
Testamento para uma igreja do século XXI, e Kaiser nos conduz a que possamos
pregar a Bíblia de forma completa, com demonstrações bem fundamentadas
de como podemos pregar e ensinar a partir do Antigo Testamento.
Cód.: 171184 / 14 x 21cm / 256 págs.
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LÉXICO GREGO DO NOVO TESTAMENTO
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 págs. / Capa Dura

Edward Robinson foi um estudioso bíblico norteamericano. Seus trabalhos sobre geografia
bíblica e arqueologia bíblica, feitos durante o
domínio Otomano na Palestina, tornaram-no o
“Pai da Geografia Bíblica” e o “Fundador da
Palestinologia Moderna”.

VINCENT – ESTUDO DO VOCABULÁRIO
GREGO DO NOVO TESTAMENTO
Marvin R. Vincent

A obra de Marvin Vincent 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. Publicados
pela primeira vez nos EUA, no final do século XIX,
continuam sendo uma referência obrigatória
para todos aqueles que desejam conhecer a
ideia original dos vocábulos neotestamentários no
sentido léxico, etimológico e histórico e no uso dos
diferentes escritores do Novo Testamento.
Cód.: 203661 / 16x23cm / 626 págs. / Vol. 1 / Capa Dura
Cód.: 217387 / 15x22,5cm / 536 págs. / Vol. 2 / Capa Dura

Marvin Richardson Vincent era um ministro
presbiteriano, mais conhecido por seus Estudos da
Palavra no Novo Testamento. A partir de 1888, ele foi
professor de exegese e crítica do Novo Testamento
no Union Theological Seminary, em Nova York.
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COMENTÁRIO BÍBLICO PENTECOSTAL DO NOVO TESTAMENTO
Diversos 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 sócio-econômica e
informações complementares da época para ampliar seus conhecimentos do Novo Testamento. Os comentários
deste volume 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 / 1.952 págs. / Capa Dura
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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 e 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 deleitavamse em usar para alcançar os corações de seus ouvintes e leitores. Além disso, sua demonstração das doutrinas das
Escrituras reproduz os grandes artigos da ortodoxia protestante, partindo de um respeito incomensurável pela Bíblia.
Cód.: 174109 / 15,5 x 22,5cm / Capa Dura

Matthew Henry asceu no Broad Oak, uma casa de campo nas fronteiras do Flintshire, País de
Gales e Shropshire, Inglaterra. Desistiu de seus estudos jurídicos para a teologia, e em 1687 tornouse ministro de uma congregação presbiteriana em Chester. ficou bem conhecido pela Exposição
do Antigo e Novo Testamentos (1708-1710).
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Verifique o vasto conteúdo existente
nesta obra:
• Introdução e esboço de cada livro
• Resumo e significado da mensagem
• Versículos-chave de cada capítulo
• Referências cruzadas de passagens
bíblicas
• Definições e explicações de palavras
bíblicas
• Sugestão de aplicação pessoal
• Cadeia de temas doutrinários
• Descobertas arqueológicas
• Usos e costumes dos tempos bíblicos
• Mapas, diagramas e ilustrações
Com uma linguagem clara, em
tamanho fácil de manusear, este
Guia lhe ajudará a compreender
rapidamente os temas da Bíblia, e não
mais esquecê-los.
Obtenha melhor proveito de sua leitura
da Bíblia!

GUIA DO LEITOR DA BÍBLIA
Lawrence O. Richards

Um livro que auxiliará tanto iniciantes como veteranos e estudiosos da Bíblia a encontrarem os tesouros mais ricos das
Escrituras Sagradas.
Ao encontrar um versículo difícil da Bíblia, você quer ter um guia rápido para lhe ajudar?
Se sua resposta é sim, o Guia do Leitor da Bíblia é exatamente o que procura. Com ele, você lerá a Bíblia sob uma
nova perspectiva e será ricamente edificado. Cada capítulo é comentado em uma página.
Cód.: 112299 / 16 x 23cm / 936 páginas / Capa Dura
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COMENTÁRIO HISTÓRICO-CULTURAL DO NOVO TESTAMENTO
Lawrence O. Richards

Em 77 capítulos, o Dr. Richards aborda todo o Novo Testamento ajudando o leitor do século XXI a enxergar as Escrituras
através dos olhos do século I. A obra esclarece os significados 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 etc. Uma verdadeira fonte de informações!
Cód.: 140413 / 16,5 x 23,5cm / 547 págs. / Capa Dura

Lawrence O. Richards B. A., Universidade de Michigan; Th.M., Seminário Teológico de Dallas; Ph.D.,
Northwestern UniversityA nativo de Michigan, Richards Depois de se casar, participou do Seminário
Teológico de Dallas e foi ordenado em 1962. Em Illinois, trabalhou como editor e como um pastor
associado. Richards escreveu mais de 200 obras, tendo sido traduzidos para 24 ediomas.
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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 perdidas na tradução das
palavras do Novo Testamento.
Cód.: 173373 / 15 x 23cm / 548 págs. / 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 perdidas na tradução das palavras do Novo
Testamento
Cód.: 215856 / 15 x 23cm / 402 págs.

A. T. Robertson nasceu na Virginia, EUA. Estudou no Colégio Wake Forest (1885) e no Seminário
Teológico Batista do Sul , Louisville, Kentucky (1888), onde foi depois instrutor e professor de
interpretação do Novo Testamento. Robertson foi um erudito respeitado em seus dias, procurou
equipar seus alunos com as ferramentas adequadas para uma boa pregação, tendo publicado 45
livros, e vários dos quais ainda estão em impressão, até hoje.
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO ANTIGO TESTAMENTO
Esdras Costa Bentho e Reginaldo Leandro Plácido

Nesta obra, partindo de uma perspectiva conservadora, o autor faz um amplo estudo do Antigo Testamento,
dividindo-o em duas partes fundamentais.
A primeira, de caráter introdutório, trata da história do desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento e apresenta
um resumo geral e um esboço de todos os livros de suas quatro divisões: Pentateuco, Históricos, Poéticos e Proféticos.
Em face disto, esta primeira parte é indicada para os cursos básico e médio em teologia dos seminários e institutos
bíblicos como introdução ao estudo do Antigo Testamento. Logo a seguir, desenvolvem-se as introduções e análises
de cada uma das quatro divisões e de seus livros correspondentes. Em toda obra são encontradas notas de estudo a
respeito de algum ponto importante da teologia, história ou exegese do Antigo Testamento.
Cód.: 330194 / 14,5 x 22,5cm / Estudo Bíblico

Esdras Costa Bentho é bacharel e licenciado em Teologia com especialização em Hermenêutica;
graduado em Pedagogia e mestre em Teologia pela PUC, RJ e doutorando em Teologia pela
PUC, RJ. É também palestrante e professor na Faecad, RJ, e autor de diversas obras, entre elas,
Hermenêutica Fácil e Descomplicada, A Família no Antigo Testamento e Igreja, Identidade e
Símbolos, todas publicadas pela CPAD.

Reginaldo Leandro Plácido Doutorado em Educação pela UNIMEP, Doutoramento Intercalar em
História da Educação na Universidade de Lisboa, Mestre em Teologia e História pelo IEPG da
Escola Superior de Teologia. Graduação em Pedagogia pela Univille e graduação em Teologia
pelo Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. Professor EBTT do Instituto Federal Catarinense.
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FACES DO ANTIGO TESTAMENTO

Editores: David W. Baker, Bill T. Arnold
Faces do Antigo Testamento reúne os principais especialistas para fornecer uma visão geral dos temas atuais e
debates em análise do Antigo Testamento. Uma de suas
características é que ele registra contribuições de estudiosos conservadores cuja importância é reconhecida além
do próprio campo de estudo deles.
Esta é uma obra de referência substancial para estudantes e estudiosos do Antigo Testamento, bem como para os
pastores e os leitores interessados que querem trazer os conhecimentos do Antigo Testamento em seus estudos para
os dias atuais.
Cód.: 290463 / 14,5 x 22,5cm / 512 págs.

David W. Baker (doutor pela Universidade
de Londres) é professor de Antigo
Testamento e línguas semíticas no Ashland
Theological Seminary. Ele é autor ou editor
de inúmeros projetos, incluindo coeditor da
série Apollos Old Testament Commentary.
Bill T. Arnold (doutor pelo Hebrew Union
College) é professor de Antigo Testamento
e línguas semíticas no Asbury Theological
Seminary. Ele é autor de diversos livros,
incluindo Encountering the Book of Genesis, e
coautor de Encountering the Old Testament.

FACES DO NOVO TESTAMENTO

Editores: Scot McKnight, Grant R. Osborne
Em Faces do Novo Testamento, os editores Scot
McKnight e Grant R. Osborne reuniram especialistas do
Novo Testamento que acompanham a evolução em
seus campos especializados de investigação para um
volume denso e completo. Esta obra reúne ensaios pelos
principais estudiosos do Novo Testamento que exemplifica
de forma acessível todas as principais áreas de estudos
do Novo Testamento.
Cód.: 257504 / 14,5 x 22,5cm / 608 págs.

Scot McKnight é Karl A. Olsson Professor
de Estudos Religiosos na North Park
University, em Chicago, Illinois.

Grant R. Osborne é professor de Novo
Testamento no Trinity Evangelical Divinity
School, em Deerfield, Illinois.
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A ORIGEM DA BÍBLIA
Philip Wesley Comfort

Uma fascinante visão geral de como a Bíblia foi inspirada,
canonizada, lida como literatura sagrada, copiada em antigos
manuscritos hebraicos e gregos e, finalmente traduzida para
línguas do mundo inteiro. Uma excelente fonte de pesquisa para
pastores, seminaristas, professores, estudantes da Bíblia e crentes
desejosos de um melhor aprofundamento bíblico. Livro impresso
sob demanda.
Nesta obra, o editor Philip Comfort compilou trabalhos de
renomados estudiosos como F. F. Bruce, Carl F. Henry, J. I.
Packer, e R. K. Harrison, obtendo assim um guia completo para
entendermos tudo sobre:
- A autoridade e inspiração da Bíblia;
- O Cânon da Bíblia;
- A Bíblia como texto literário;
- Textos e manuscritos;
- Traduções blíblicas.
Cód.: 2052 / 14 x 21cm / 436 págs.

MANUAL DO PENTATEUCO
Victor P. Hamilton

Neste livro, o autor faz um exame preciso e aprofundado
dos cinco primeiros livros da Palavra de Deus, relacionando
suas informações com o contexto sócio-cultural da época.
Excelente para pesquisas, cada capítulo possui bibliografia para
enriquecer ainda mais seus estudos. Uma obra que, por mais de
vinte anos oferece conhecimento acerca do Pentateuco.
Cód.: 128256 / 15 x 23cm / 538 págs.

Victor P. Hamilton é um teólogo canadense
/ americano. Foi professor de Antigo
Testamento e Teologia na Asbury University
de 1971 a 2007. Mantém o papel de
professor emérito do Antigo Testamento
na Asbury University. Ele tem um BA, um
BD e ThM e um mestrado e doutorado em
Estudos do Mediterrâneo pelo Houghton
College, Universidade Brandeis
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PANORAMA DA BÍBLIA
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. De imediato, você encontrará:
• Propósito de cada livro tema e como ele se encaixa com o restante da Bíblia
• Autor, data, público-alvo e um resumo da história da época
• Versículos-chave
• Esboço de cada livro para que você encontre histórias importantes mais rápido
• Mapas, linhas do tempo, gráficos e fotos coloridas
• Descobertas arqueológicas que trazem esclarecimento acerca da cultura da época
• Como Jesus pode ser visto em cada livro
• Aplicação para o povo de Deus hoje
Panorama da Bíblia é um companheiro excelente para planos de leitura da Bíblia, estudos bíblicos individuais ou
em grupo, ou utilize-o como um livro de referência prático sempre que precisar. Você pode tirar cópia de algumas
páginas e distribuir para grupos de estudo. Com certeza, você utilizará este livro repetidas vezes.
Cód.: 307545 / 14,5 x 22,5cm / 268 págs.
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COMPREENDENDO TODAS AS PARÁBOLAS DE JESUS
Klyne R. Snodgrass

Nesta obra o autor discute acerca das parábolas de Jesus com sensibilidade teológica, com atenção cuidadosa para
comparar tradições judaicas e greco-romanas, e em um diálogo com a literatura secundária. Eruditos e estudantes
igualmente apreciarão sua admirável clareza e inúmeras sugestões recentes. Convicto de que as parábolas são a
avenida mais certa para ter acesso aos ensinamentos de Jesus. Klyne Snodgrass analisa todas elas com habilidade,
cuidado e imaginação. Ele delineia passos para o intérprete seguir, fornecer material sobre o contexto histórico e
cultural.
173489 / 16 x 23cm / 1.192 págs. / Capa Dura

Klyne R. Snodgrass é um teólogo e escritor americano graduado pela Columbia Bible College,
Canadá, Mestre em Divindade pela Trinity Evangelical Divinity School, em illinois e Ph.D. pela
University of St. Andrews, Escócia,.que serviu como professor de Estudos do Novo Testamento no
Seminário Teológico North Park, em Chicago, Illinois, de 1974 a 2015. Sua obra, Compreendendo
as Parábolas de Jesus ganhou em 2009 o Prêmio Livro Cristianity Today.
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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, históricos, e pontos
importantes do cenário bíblico. Artigos são escritos por mais
de 200 líderes conservadores, estudiosos evangélicos.
- Um abrangente dicionário bíblico disponível para estudantes,
eruditos e leigos.
- Cobertura extensiva é dada aos tópicos principais e os
colaboradores são apontados ao final de cada artigos.
- 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 págs.

DICIONÁRIO VINE
W.E. Vine
Um estudo profundo dos principais termos bíblicos de cunho
teológico. Ao longo do livro, mais de 6.000 palavras, as
mais importantes da Bíblia, são ilustradas por passagens da
Escritura, comentários, referências cruzadas, significados
antigos e modernos, etimologias precisas, notas históricas
e informação técnica claramente definida. A publicação
deste volume proporciona maior facilidade ao estudo dos
significados de palavras do Novo e Antigo Testamento
àqueles que procuram se aprofundar no conhecimento da
Palavra de Deus independente de um conhecimento prévio
nas línguas hebraica e grega.
Cód.: 10659 / 16,4 x 23,8 cm / 1.120 págs.
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Mais de 1000 verbetes e
cerca de 600 fotos históricas e
contemporâneas que dão ao
leitor:
• Ampla visão histórica e
cronológica das Assembléias de
Deus, seus pioneiros e líderes;
• Perfil dos missionários suecos,
noruegueses, finlandeses,
americanos e de outras
nacionalidades que atuaram no
brasil;
• Mais de 500 fotos históricas do
pentecostalismo no Brasil e no
mundo;
• Definição e expressão e temas
do pentecostalismo;
• A história do pentecostalismo
na Suécia, Noruega, Finlândia e
Estados Unidos, paises que mais
influenciaram a igreja pentecostal
brasileira;
• Síntese histórica das principais
denominações pentecostais no
Brasil e no mundo;
• Dezenas de remissões
cruzadas para que o leitor
possa conhecer as conexões, a
contemporaneidade e o interrelacionamento de pessoas, fatos,
temas e grupos pentecostais;
• E muito mais.

DICIONÁRIO DO MOVIMENTO PENTECOSTAL
Isael Araújo

Pela primeira vez no Brasil, em uma só obra, um panorama sobre pessoas, igrejas, instituições e temas do
pentecostalismo brasileiro e mundial.
Cód.: 131693 / 15,5 x 22,7cm / 944 págs / Capa Dura
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PEQUENO DICIONÁRIO BÍBLICO
S. E. Mcnair

Este dicionário não apenas cumpre com maestria a função de reunir
os vocábulos de uma língua e dispô-los em ordem alfabética com seus
respectivos significados, como também avança ao apresentar uma
breve concordância bíblica, o sentido hebraico e grego dos nomes e a
morfologia das palavras.
O dicionarista inclui, além das palavras bíblicas, certas expressões e termos
teológicos, como também vernáculos da Teologia do Antigo e Novo
Testamento.
Cód.: 170221 / 11,5 x 16,5cm / 240 págs.

DICIONÁRIO DE PROFECIA BÍBLICA
Claudionor Corrêa de Andrade

Preparado especialmente para que você estude de maneira sistemática a
Doutrina das Últimas Coisas.
Aqui você encontrará os vocábulos e expressões mais significativos do
estudo escatológico além das definições, os verbetes são acompanhados
de uma análise exegética e bíblica, mostrando a relevância e a força de
cada palavra em seu contexto doutrinário. Reedição do livro Dicionário de
Escatologia Bíblica.
Cód.: 2051 / 14 x 21cm / 272 págs.

DICIONÁRIO TEOLÓGICO

Claudionor Corrêa de Andrade
Por falta de definição, muitas doutrinas tornam-se incompreensíveis,
ocasionando até erros e heresias, tornando-se indispensável a utilização de
um dicionário especializado. Dicionário Teológico, agora na Versão Revista
e Ampliada, além das definições conceituais, ajudará você a conhecer
a raiz das palavras, aprofundando seu estudo na Escritura Sagrada e
descobrirá que: Definir é a melhor maneira de se entender.
Cód.: 1728 / 14 x 21cm / 416 págs.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

35

LIDERANÇA

CATÁLOGOACA DÊMIC O2019

PSICOLOGIA PASTORAL
Jamiel de Oliveira Lopes

Assim como é indispensável o conhecimento teológico para
lidar com as questões espirituais, para as emocionais é preciso
conhecer o comportamento e a personalidade humana. Neste
livro, o pastor e mestre em Psicologia clínica Jamiel de Oliveira
Lopes apresenta um estudo amplo, didático e detalhado do
que é a Psicologia, além de, sempre à luz da palavra de Deus,
aconselhar sobre o dia a dia da vida de um líder. Esta obra é
uma importante ferramenta para que pastores entendam melhor
as características do comportamento humano e consigam
melhor diferenciar questões espirituais e emocionais.
Cód.: 316313 / 14,5 x 22,5cm / 536 págs.

Jamiel de Oliveira Lopes é pastor da
Assembleia de Deus em Campinas
(SP), articulista, comentarista da revista
juvenis CPAD, mestre em Psicologia
Clínica pela PUC – Campinas, professor
universitário, psicólogo clínico, atuando
profissionalmente com adolescente
adultos. Autor do livro publicado pela
CPAD E agora o que fazer?

MANUAL PASTOR PENTECOSTAL
Thomas,Trask, Diversos

Um respeitado painel de 74 pastores, missionários, reitores de
universidades e líderes cristãos, que trazem não apenas a teoria
do ministério pastoral mas, também, a prática e o êxito do
serviço cristão. Eles discutem assuntos de extrema importância
para aqueles que apascentam ou pretendem apascentar
ovelhas do Reino de Deus, tais como:
- prioridades na vida do pastor;
- vida pessoal;
- preparação para o Avivamento;
- como prestar contas de forma eficaz;
- ministério e adoração ungida pelo Espírito Santo.
Cód.: 2600 / 17,5 x 24cm / 672 págs. / Capa Dura
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ENCICLOPÉDIA POPULAR DE PROFECIA BÍBLICA
Tim Lahaye, Ed Hindson

Neste livro encontramos vários comentários sobre vida futura,
mistérios, profecia de números, interpretação de profecias,
a irade Deus e muitos outros assuntos do Antigo e do Novo
Testamentos. Uma excelente obra onde se encontram
informações necessárias para auxiliar os estudos proféticos, o
que elas significavam e o contexto de sua época
Cód.: 152295 / 15 x 22,5cm / 496 págs.

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 / 14,5 x 22,5cm / 368 págs.
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HISTÓRIA DOS HEBREUS - EDIÇÃO DE LUXO
Flávio Josefo

Um clássico da literatura universal, agora em edição de luxo! História dos Hebreus, de Flávio Josefo, agora com nova
capa e acabamento em beira dourada.
Tendo atravessado séculos até os nossos dias, a história do povo judeu, através do registro de Flávio Josefo, permanece
como o principal relato extra-bíblico dos acontecimentos contidos nas Escrituras. 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.: 334295 / 17,5 x 24cm / 1.570 págs. / Capa Dura

Flávio Josefo, ou apenas Josefo foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de
uma linhagem de importantes sacerdotes e reis, que registrou in loco a destruição de Jerusalém,
em 70 d.C., pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas por seu filho Tito, futuro
imperador. As obras de Josefo fornecem um importante panorama do judaísmo no século I.
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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 págs.

Randall Price é um teólogo, arqueólogo, autor e fundador presidente do World of the
Bible Ministries. Formação: PH. D. em Estudos do Oriente Médio pela Universidade do Texas
em Austin e Mestre em Teologia em Antigo testamento e línguas semíticas pelo Seminário
Teológico de Dallas.
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HISTÓRIA ECLESIÁSTICA
Eusébio de Cesaréia

Escrito originariamente em grego, há mais de 1600 anos, agora ao seu
alcance. A obra completa de Eusébio da Cesaréia é considerada um
clássico da literatura mundial sobre a história da Igreja e é a fonte histórica
mais consultada no mundo para se conhecer o período da igreja primitiva
após o livro de Atos dos apóstolos.
Cód.: 105599 / 16,5 x 24,5cm / 416 págs.

OS PAIS DA IGREJA

Hans von Campenhausen

Em estilo atraente e de agradável leitura, o autor coloca os patriarcas da
Igreja no contexto de suas próprias épocas, descrevendo a personalidade
de cada um, seus propósitos intelectuais, bem como a sua contribuição
para a vida da Igreja ou para a doutrina.
Cód.: 119829 / 16,5 x 24,5cm / 448 págs.

O LIVRO DOS MÁRTIRES
John Fox

O leitor conhecerá a história dos sofrimentos e mortes sofridas por homens
e mulheres cheios de fé e coragem, desde os cristãos primitivos até os
mártires protestantes. O próprio autor foi alvo de perseguição religiosa
durante o reinado da rainha Mary na Inglaterra. Inclui também capítulos
adicionais narrando perseguições sofridas por cristãos até o Séc. XIX.
Cód.: 109179 / 16,5 x 24,5cm / 464 págs.
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TEMPOS DO AT E NT

R. K. Harrison / Merrill 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, mas,
chegou o momento de acabar com as
dúvidas!
Agora, as obras Tempos do Antigo
Testamento, de R. K. Harrison e Tempos
do Novo Testamento, de Merrill C. Tenney,
exploram e explicam os personagens e
acontecimentos do período em que os
livros bíblicos foram escritos, revelando
as influências sociais, políticas e culturais
contextualizando-as. Além disto, eles
são repletos de mapas, fotos, gráficos
e ilustrações coloridas para sua melhor
compreensão.
15 x 23cm - Capa dura:
- Antigo Testamento
Cód.: 167534 / 352 págs.
- Novo Testamento
Cód.: 167535 / 384 págs.

R. K. Harrison estudou na Universidade de Londres e lecionou no Clifton College, Bristol de 1947 a 1949, antes de
sua nomeação como Professor Hellmuth de Estudos do Antigo Testamento em Huron. Em 1960 tornou-se professor
de estudos do Antigo Testamento no Wycliffe College, Universidade de Toronto, onde permaneceu até sua
aposentadoria em 1986. Tremper Longman descreve-o como “um dos mais competentes estudiosos evangélicos
do Antigo Testamento hoje em dia”.
Merrill C. Tenney nasceu em 16 de abril de 1904 em Chelsea, Massachusetts. Diplomado pelo Instituto de
Treinamento Missionário Nyack (1924) e Ph.D. em grego bíblico e patrístico da Universidade de Harvard. Tenney
serviu brevemente como pastor da Igreja Batista Storrs Avenue em Braintree, Massachusetts (1926-1928). Após a
formatura, ingressou no corpo docente e foi professor de Novo Testamento e grego até se mudar para o Wheaton
College em 1944, onde se tornaria reitor da pós-graduação de 1947 a 1971. Faleceu em 18 de março de 1985,
Wheaton, Illinois, EUA.
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A REFORMA - AS TRANSFORMAÇÕES DE UM
MUNDO EM CONFLITO
Andrew Atherstone

Neste livro, o pesquisador Andrew Atherstone traça a
impressionante história da Reforma Protestante desde
a Renascença até as guerras da religião no século XVI,
seguindo a ação a partir da Alemanha e passando
pela Suíça, França, Itália, Inglaterra, Escócia e Holanda.
Concentrando-se
nas
principais
personalidades
e
acontecimentos, Atherstone explica as ideias complexas que
estavam em jogo, bem como as questões políticas e religiosas
envolvidas. Esta é uma narrativa lúcida e confiável de um
movimento que mudou a face da Europa para sempre.
Cód.: 318187 / 14 x 21cm / 256 págs.

ANDREW ATHERSTONE é pesquisador
no Latimer Trust, instituto anglicano de
pesquisas evangélicas na Faculdade
de Teologia Wycliffe Hall, em Oxford,
e membro da Faculdade de Teologia
e Religião da Universidade de Oxford.
Sua principal pesquisa explora
aspectos da história protestante e
evangélica. É autor de vários livros
e artigos acadêmicos. Mora no
condado de West Oxfordshire, Reino
Unido, onde vive com sua esposa
Catherine e seus três filhos.

HISTÓRIA DE ISRAEL NO ANTIGO TESTAMENTO
Eugene H. Merrill

Tendo por objetivo um real conhecimento do passado de
Israel no Antigo Testamento e comprovar a veracidade
do relato bíblico, o autor reconstitui a história de Israel
utilizando-se de textos bíblicos, documentos extrabíblicos e
arqueológicos. Estudantes, pastores e leigos encontrarão
em História de Israel no Antigo Testamento uma útil
ferramenta de referência e uma admirável fonte de
instrução.
Cód.: 2602 / 15 x 23cm / 592 págs.
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NOVO MANUAL DOS USOS E COSTUMES DOS
TEMPOS BÍBLICOS
Ralph Gower

Você sabe por que Cristo escolheu um homem carregando um
cântaro de água para levar os discípulos à Última Ceia? Ou por que
a mulher samaritana foi ao poço no calor escaldante do meio-dia?
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.
• 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.
• Recebeu o Prêmio Areté 2013 na categoria Referência.
Cód.: 10697 / 17 x 25cm / 352 págs.

PEQUENO ATLAS BÍBLICO
Tim Dowley

Um Atlas Bíblico com texto de fácil compreensão, completamente
novo para estudantes ou leitores da Bíblia em geral.
É possível encontrar nesse Atlas: fotos, gráficos e diagramas coloridos,
mais de oitenta mapas coloridos da Palestina, do Oriente Próximo e
do mundo Romano, do Antigo e do Novo Testamento.
Abrangendo todas as eras e os maiores acontecimentos da história
bíblica, o Pequeno Atlas Bíblico explora também o contexto
histórico do mundo antigo, o povo e os acontecimentos do Período
Intertestamentário, até a expansão do cristianismo em 300 d.c.
Apresenta ainda argumentos e ilustrações acerca da geografia,
clima e agricultura na Palestina.
Cód.: 111599 / 18,5 x 25,5cm / 96 págs.
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PANORAMA DO PENSAMENTO CRISTÃO
Michael D. Palmer

Conforme o título dá a entender, este livro considera certos componentes ou fatores que constituem uma cosmovisão.
É um livro escrito por estudiosos cristãos destinado aqueles que buscam respostas claras e sólidas às questões
fundamentais que estão a confrontá-los nos inúmeros aspectos da vida.
Esta obra explora ideias, conceitos e princípios e encoraja uma abordagem integrada aos assuntos de que trata.
O primeiro capítulo apresenta os elementos básicos de qual quer cosmovisão: 1) ideologia, 2) narrativa, 3) normas
morais e estéticas, 4) rituais, 5) experiência e 6) o elemento social. O restante dos capítulos lida, de uma maneira ou
de outra, com aqueles seis elementos enquanto os vemos desenvolvidos numa cosmovisão cristã. Em cada caso, os
autores dos capítulos se esforçaram por fornecer mais que informação sobre suas respectivas disciplinas e campos
de habilidade. Eles procuraram modelar o que significa pensar cristãmente — para verdadeiramente integrar a fé, a
aprendizagem e a vida.
Cód.: 6854 / 17 x 25cm / 520 págs. / Capa Dura
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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 págs.

A 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 Consolador, Ajudador, Advogado, Mestre e Guia.
Reedição do livro “O Que a Bíblia Diz Sobre o Espírito Santo”
Cód.: 4583 / 14 x 21cm / 320 págs.

Stanley M. Horton, Th.D. (06 de maio de 1916 - 12 de julho de 2014) foi um teólogo do
movimento Pentecostal e o autor de inúmeros livros. Foi Professor Emérito de Bíblia e Teologia
do Assemblies of God Theological Seminary, em Springfield, Missouri, além de comentar as
Lições Bíblicas para a Escola Dominical das Assembleias de Deus norte americanas.
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SOMBRAS, TIPOS E MISTÉRIOS DA BÍBLIA
Joel Leitão de Melo

O simbolismo das Escrituras Sagradas é um assunto sobre o qual
não existe muita coisa na literatura evangélica no Brasil. Rituais,
figuras, símbolos, numerologia, parábolas. Esta obra se preocupa
com este tema de alta importância, permitindo àqueles que
gostam de estudar a Palavra de Deus maiores informações, que
auxiliarão no entendimento da linguagem bíblica.
Cód.: 2917 / 14 x 21cm / 176 págs.

MANUAL BÍBLICO ENTENDENDO A BÍBLIA
CPAD

Quais são as dúvidas que mais te intrigam sobre a Palavra de
Deus? Você já pensou em investigar algum fato ocorrido antes
da Bíblia ser escrita? Este é um manual que irá auxiliar a sua
leitura bíblica e também o ajudará a compreender alguns fatos e
curiosidades que antes eram considerados como uma incógnita.
Cód.: 173368 / 13 x 18cm / 568 págs.
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COMENTÁRIO BÍBLICO BEACON

Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos EUA, um clássico. O Comentário Bíblico Beacon traz uma
interpretação abrangente da Bíblia Sagrada elaborada por 40 teólogos evangélicos conservadores. São 10
volumes, cinco para o Antigo Testamento e cinco para o Novo. Em cada livro bíblico são comentados versículos
de forma expositiva, exegética e sempre com uma sugestão homilética, o que torna o Beacon particularmente útil
para pregadores e professores da Escola Dominical. Mas também ele tem uma característica devocional que faz
dele uma obra cativante e indispensável a todos os crentes que desejam estudar a Palavra de Deus. Beacon tem
erudição teológica, todavia num tom equilibrado na sua interpretação e no seu objetivo inspiracional. Seu formato é
atraente e prático. Seus comentaristas e editores acreditam que esta obra é de grande valor para todos que buscam
descobrir as verdades profundas da Palavra de Deus, que “subsiste eternamente”.
15,5 x 23cm
Cód.: 218642 / Antigo Testamento / Brochura
Cód.: 224370 / Novo Testamento / Brochura
17 x 24,5cm
Cód.: 128275 / Novo Testamento / Capa Dura
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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”.
Cód.: 218382 / 15,5 x 22,5cm / 3.504 págs. / Capa Dura

Charles Haddon Spurgeon, (Kelvedon, Essex, 19 de junho de 1834 — Menton, 31 de janeiro de
1892). Converteu-se ao cristianismo em 6 de janeiro de 1850, aos quinze anos de idade. Aos
dezesseis, pregou seu primeiro sermão; no ano seguinte tornou-se pastor de uma igreja batista
em Waterbeach, Condado de Cambridgeshire (Inglaterra). Desde o início do ministério, seu
talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário. Sua excelência
na pregação das Escrituras Bíblicas lhe renderam o título de O Príncipe dos Pregadores e O
Último dos Puritanos.
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A TEOLOGIA CARISMÁTICA DE LUCAS
Roger Stronstad

O termo “carismático” nesta obra tem de ser distinguido do seu significado contemporâneo, a saber, conforme é
usado para descrever o movimento neopentecostal que penetrou nas denominações históricas das décadas de 1960
e 1970. Por “carismático”, refere-se ao dom de Deus do seu Espírito para os seus servos, individual ou coletivamente,
para ungir, capacitar ou os inspirar para o serviço divino. Conforme está registrado nas Escrituras, a atividade
carismática é, necessariamente, um fenômeno experiencial.
Este livro oferece um estudo convincente e provocador de Lucas como teólogo carismático, cujo entendimento
do Espírito foi moldado pelo que ele entendia de Jesus e da natureza da igreja primitiva. Roger Stronstad situa a
pneumatologia de Lucas no contexto histórico do judaísmo e vê Lucas como teólogo independente que faz
contribuição exclusiva para a pneumatologia do Novo Testamento.
Cód.: 329267 / 14,5 x 22,5cm / 176 págs.

Roger Stronstad (Mestre de Cerimônias pela Regent College e Doutor em Divindade pela Christian
Bible College) é diretor e professor adjunto de Bíblia e teologia na Summit Pacific College, em
Abbotsford, província canadense da Colúmbia Britânica. É autor de muitos artigos e de seis livros,
entre eles A Pentecostal Biblical Theology: Turning Points in the Story of Redemption. É também
coeditor do Comentário Bíblico Pentecostal: Novo Testamento, 2 volumes (CPAD).
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PENTECOSTALISMO E PÓS-MODERNIDADE
César Moisés Carvalho

Vivemos em um mundo onde as respostas dadas por teologias
tanto liberais quanto conservadoras, fortemente influenciadas
pelo racionalismo, não atendem aos anseios de uma
sociedade pós-moderna que busca um sentido transcendental
para a vida. É neste contexto que César Moisés propõe uma
reflexão acerca dos caminhos do pentecostalismo neste novo
milênio. Por ser um movimento que valoriza a experiência
com o sagrado mesmo em meio a um mundo tecnológico,
o pentecostalismo encontra-se em uma posição privilegiada
para produzir uma teologia que vá ao encontro dos anseios
espirituais deste novo mundo que se descortina.
Cód.: 313874 / 14,5 x 22,5cm / 432 págs.

César Moisés Carvalho – Pastor, pedagogo
licenciado pela Universidade Estadual do
Paraná
(Unespar/Fecilcam);
pós-graduado
em Teologia pela PUC-Rio, exerce a chefia do
Setor de Educação Cristã da CPAD e lecionou,
por vários anos, disciplinas ligadas às ciências
da religião, teologia e também educação.
Recebeu por duas vezes o Prêmio Areté pela
Asec (Associação Brasileira de Editores Cristãos),
na categoria Educação Cristã (2007) e Estudos
Bíblicos (2009). Autor dos livros Marketing para
a Escola Dominical, O Mundo de Rebeca, Davi
(coautor) e Uma Pedagogia para a Educação
Cristã; é também comentarista da revista Lições
Bíblicas Jovens da CPAD

EXPERIÊNCIA E HERMENÊUTICA PENTECOSTAL
David Mesquiati de Oliveira e Kenner R. C. Terra

Partindo do princípio de que uma teologia inteiramente pentecostal
ainda se encontra em construção, Mesquiati e Kenner tratam
nesta obra do binômio experiência e hermenêutica como ponto
de partida para o desenvolvimento desta teologia. Nesta obra de
grande rigor acadêmico, os autores propõem um discurso teológico
que privilegia a experiência como lugar central da tradição
teológica pentecostal.
Cód.: 335326 / 14,5 x 22,5cm / 224 págs.

David Mesquiati de Oliveira é pastor e coordenador
estadual da Comissão de Educação e Cultura CECCEMADES. Atua como professor no Mestrado em Ciências
das Religiões e na Graduação em Teologia na Faculdade
Unida de Vitória (UNIDA) e é docente da Pós-Graduação
em Teologia Pentecostal da FAECAD.
Kenner Terra é pastor em Vitória-ES. Estudou Teologia
no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em
Pindamonhangaba-SP (IBAD), no Seminário Batista do
Sul (RJ) e na Faculdades EST-RS. Atua como professor no
Mestrado em Ciências das Religiões e na Graduação
em Teologia na Faculdade Unida de Vitória. É docente
da Pós-Graduação em Teologia Pentecostal da
FAECAD.
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PENTECOSTES - ESSA HISTÓRIA É A NOSSA HISTÓRIA
Robert P. Menzies

O que é o Cristianismo Pentecostal?
Há uma série de maneiras de responder a essa pergunta. Como
historiador, pode-se traçar as origens e crescimento mundial do
movimento ao longo dos últimos 100 anos de sua existência. Como
sociólogo, pode-se analisar as experiências espirituais, formas de vida
e influência social dos pentecostais em seus vários contextos globais.
Este livro é um convite sincero para todos os cristãos a estarem abertos
a um novo enchimento do Espírito Santo de Jesus para que Ele possa
continuar a fazer infinitamente mais para e através de meros seres
humanos do que qualquer um de nós possa pedir ou mesmo imaginar!
Cód.: 266960 / 14,5 x 22,5cm / 136 págs.

Robert Menzies – Doutor em Novo Testamento pela
Universidade de Aberdeen, na Escócia, sob a supervisão
de I. Howard Marshall em 1989. Ele é autor de vários livros
sobre a obra do Espírito. Dr. Menzies é professor adjunto
no Seminário Teológico da Ásia-Pacífico, nas Filipinas. Ele
é atualmente o Diretor do Synergy, uma organização
que visa permitir pessoas rurais da aldeia no sudoeste da
China para viver uma vida produtiva e frutífera.

REVESTIDOS DE PODER

Gutierrez Siqueira

Alinhando erudição a uma linguagem clara e acessível, o autor
aborda diversos aspectos do pentecostalismo, não só como
movimento, mas também com teologia.
Sem cair em estereótipos de um lado ou no ufanismo de outro,
Gutierres Siqueira, discorre sobre várias importantes questões do
pentecostalismo, como a sua contribuição à teologia, sua liturgia, o
dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, a glossolalia à luz da
linguística e sua posição como herdeira da Reforma.
Uma leitura obrigatória para quem quiser entender a origem,
desenvolvimento e atual estágio do maior movimento religioso do
século XX: o movimento pentecostal.
Cód.: 326969 / 14,5 x 22,5cm / 144 págs.

Gutierres Fernandes Siqueira é graduado em Comunicação Social pela Faculdade Paulus (FAPCOM) e pós-graduado em Mercado Financeiro e de Capitais pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. É editor do blog
Teologia Pentecostal e membro e professor de Escola
Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém em São Paulo (SP).
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HISTÓRIA DO MOVIMENTO PENTECOSTAL NO BRASIL
Isael de Araújo

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 págs.

MISSÕES NA ERA DO ESPÍRITO
John 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 págs.
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INIMAGINÁVEL

Jeremiah J. Johnston
Será que Deus está morrendo? Isso é o que algumas pessoas acreditam ou desejariam que acontecesse. Elas
sustentam que as crenças cristãs e nosso estilo de vida não serão mais relevantes. Ao demonstrar que o mundo sem
o cristianismo seria um lugar completamente obscuro, Inimaginável, guiará você ao longo da história para entender
que os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo drasticamente e que hoje segue sendo a força mais poderosa do
bem.
Ao ler este livro sugestivo e revelador, ideal para qualquer pessoa que se preocupa para onde vai este mundo, você saberá:
- Como o cristianismo tem ficado contra o mal da escravidão, racismo, eugenia e injustiças contra mulheres e
crianças;
- Por que a democracia e a liberdade como valores universais e a educação moderna e o sistema legal devem
muito ao cristianismo;
- Como cristãos através das eras, tem demonstrado o valor da vida humana, sacrificialmente se dedicando aos
doentes, marginalizados e agonizantes
- como pessoas de fé têm estendido o reino de Deus por meio da caridade, justiça social, saúde mental etc.
Cód.: 333435 / 14 x 21 cm / 272 págs.

Jeremiah J. Johnston, Ph.D., Com Ph. D. pela Middlesex University (Reino Unido) e doutorado
em Oxford além da graduação em teologia pelas Acadia University and Midwestern Baptist
Theological Seminary, é palestrante internacional, associado ao Museu da Bíblia e presidente da
Christian Thinkers Society, um institudo residente na Houston Baptist University, onde serve como
professor da cadeira de Cristianismo Antigo.
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CONTRA A CORRENTEZA
John C. Lennox

Vivemos hoje em uma sociedade que tolera a prática do cristianismo no nível pessoal e nas atividades religiosas na
igreja, mas deprecia cada vez mais o testemunho público.
Em Contra a correnteza, você conhecerá e se inspirará com a história de Daniel e seus amigos que, diante de uma
sociedade pluralista e antagônica a sua fé, depositaram suas convicções em Deus para se posicionarem contra a
corrente do relativismo de sua época.
Cód.: 320011 / 14,5 x 22,5cm / 446 págs.

John C. Lennox é docente de Matemática da Universidade de Oxford e ocupa as cátedras de
Matemática e Filosofia da Ciência na Green Templeton College. Lennox é autor de numerosos
livros que tratam das relações da ciência, religião e ética.
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INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO

Em seu livro, Introdução ao Novo Testamento, Louis Berkhof investiga a história
e a finalidade dos Evangelhos e Epístolas do Novo Testamento. As seções de
Berkhof iniciam com um breve resumo seguido por um olhar abrangente das
características, a autoria, a composição, e o significado de cada livro canônico
do Novo Testamento. Precedendo sua discussão sobre os Evangelhos, Berkhof
discute a natureza e inspiração dos Evangelhos, em geral, e introduz o problema
do evangelho de João, em que os três primeiros Evangelhos Sinópticos são
diferentes deste último. A introdução de Berkhof baseia-se nos resultados de
uma ampla gama de estudiosos do Novo Testamento, incluindo os primeiros
Pais da Igreja. Uma obra muito fácil de explorar que torna Introdução ao Novo
Testamento um texto privilegiado para estudos e para sala de aula.
Cód.: 233207 / 14,5 x 22,5cm / 304 págs.

A BÍBLIA ATRAVÉS DO SÉCULOS
Antonio Gilberto

Trata-se, sem dúvida alguma, de um livro que interessa ao estudante das Sagradas
Escrituras, pois descreve, em linguagem simples, assuntos por demais sugestivos,
tais como o Cânon da Bíblia e sua evolução; A preservação e a tradução da
Bíblia; A sequência da História Bíblica; Cronologia Bíblica; Geografia Bíblica; Vida
e Costumes dos Povos Bíblicos; Dificuldades da Bíblia, etc. Conforme o próprio
autor declara, este compêndio é um estudo introdutório do Livro Santo, para
melhor compreensão do leitor. Temos a certeza de que todos os que adquirirem
a presente obra, por certo agradecerão a Deus pelo privilégio de possuírem um
manual que os ajudará a entender melhor o Livro dos livros.
Cód.: 901 / 14 x 21cm / 200 págs.

Antonio Gilberto foi consultor doutrinário e teológico da CPAD,
mestre em Teologia, graduado em Psicologia, Pedagogia
e Letras. Conquistou a capacidade de ler, escrever e falar
fluentemente 14 idiomas, entre eles, o extinto aramaico.
Escreveu diversos livros, dentre os quais: Mensagens, Estudos e
Explanações em 1 Coríntios; o best-seller com mais de 200 mil
exemplares vendidos, Manual da Escola Dominical, entre outros.
Foi um dos fundadores do CAPED - Curso de Aperfeiçoamento
para Professores da Escola Dominical.

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 24,5 / 416 páginas
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E AGORA, COMO VIVEREMOS?
Nancy Pearcey, 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 págs.

VERDADE ABSOLUTA

Nancy Pearcey

Uma análise cultural cristã que traz ao leitor informações
indispensáveis para produzir uma compreensão cristã do mundo
em que vivemos. Verdade Absoluta apresenta o cristianismo não
apenas como princípio religioso, mas expõe como a ciência
moderna o exalta, a Verdade Absoluta acima de todas as
ideologias.
Cód.: 128255 / 14,5 x 23cm / 400 págs.
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