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História da
Literatura Cristã
Antiga
Justo L. González
É interessante notar que, ao mesmo tempo em que o povo cristão
é bem conhecedor dos livros do
Novo Testamento, outra literatura cristã, boa parte dela escrita ao
mesmo tempo em que os livros do
Novo Testamento, é praticamente desconhecida. Entretanto, esta
mesma literatura, a qual a maioria
dos crentes desconhece, nos ajuda
a entender o ambiente no qual se
formou o Novo Testamento. Em
História da Literatura Cristã Antiga o leitor encontrará a história
dos escritos dos cristãos dos primeiros séculos, desde a Didaquê
até João de Damasco, passando
pelos pais apostólicos, pelos apologistas Irineu, Tertuliano, Orígenes, Santo Agostinho, Gregório, o
Grande e muitos mais. O doutor
Justo L. González nos entrega uma
breve história da vida e das obras
desses autores que escreveram
cartas, manuais de instruções, escritos apologéticos, atas de martírio, literatura apócrifa, biografias e
comentários bíblicos.
Cód.: 350729 / 14,5x22,5cm / 496 págs
História

DICAS DE LEITURA
História do Cristianismo,
História de Israel no Antigo
Testamento, A História de
Deus, História dos Hebreus.

Justo L. González é um historiador e teólogo que escreveu mais de cento e cinquenta livros. Nascido em
Cuba e radicado nos Estados Unidos, é graduado pelo
Seminário Unido de Cuba, com mestrado e doutorado
pela Universidade Yale. Tem experiência de ensino de
História da Igreja em diversos seminários da América
Central e dos Estados Unidos. Muitas de suas obras foram adotadas como livros de texto em universidades e
seminários nos Estados Unidos, na América Latina e na Espanha.
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Dicionário da
Vida Diária na
Antiguidade Bíblica
e Pós-Bíblica
Edwin M. Yamauchi
& Marvin R. Wilson
Desfrute de 5 a 20 páginas para
cada tópico-chave sobre a vida doméstica, tecnologia, cultura, leis e
práticas religiosas do mundo antigo, raramente encontrados em
dicionários bíblicos e obras afins,
estudados partir da perspectiva
das 6 principais culturas: do Antigo
Testamento, do Novo Testamento,
do mundo do Oriente Próximo, do
mundo greco-romano, do mundo
judaico e do mundo cristão.
Os conceituados autores, junto
com uma equipe de dezenas de
experts, analisam cada tópico escolhido com base em seu significado durante os tempos bíblicos
fornecendo informações técnicas
e culturais de fundo sobre o mundo da Bíblia Hebraica e do Novo
Testamento de 2.000 aC a aproximadamente 600 dC., incluindo:
- Relacionamentos: beijos e abraços, casamento, nascimento de
criança, adoção;
- Trabalho e negócios: agricultura,
empréstimos, pesca, açougue e
carne;
- Leis e Governo: Leis e Crimes,
Tributação, Herança; Alfabetização
/ educação; Cidadãos e estrangeiros, mendigos e esmolas, polícia e
prisões;
E muito mais!
Cód.: 350940 / 15x23cm / 1.592 págs.
Dicionário e Obras de Referências

DICAS DE LEITURA
Dicionário de Referências
Bíblicas, Histórias dos Hebreus
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Dr. Edwin M. Yamauchi é um historiador, editor e
acadêmico de renome mundial. Formado em Línguas Bíblicas pela Shelton College, possui mestrado e doutorado pela Brandeis University. Autor de
diversas obras acadêmicas, ele é Professor Emérito
de História na Miami University nas áreas de História
Antiga, Antigo Testamento, História da Igreja Primitiva, Gnosticismo e Arqueologia.
Marvin R. Wilson é um estudioso evangélico americano. Formado pela Wheaton College, mestrado
pela Gordon-Conwell Seminary e doutorado pela
Brandeis University. Autor de diversas obras, foi professor de Estudos Bíblicos e Teológicos no Gordon
College em Wenham, Massachusetts até 2018.

Psicologia Aplicada
à Educação Cristã
Jamiel Lopes
O processo de aprendizagem não
é apenas relacionado ao querer.
Um aluno desconcentrado, desinteressado ou, simplesmente, que
não consegue aprender, não deve
ser rapidamente tachado como
ruim. Fatores que vêm de antes
do nascimento, como a idade e
alimentação da mãe durante a
gravidez, assim como os estímulos
durante a infância, além, é claro,
das influências externas como o
ambiente onde se vive, TV e Internet, determinam as características
do indivíduo. Visando a excelência dos professores de educação
Cristã e trazer o entendimento
aos pais sobre o tema, o pastor e
mestre em Psicologia Clínica, Jamiel de Oliveira Lopes, apresenta
um estudo amplo sobre a psicologia na educação, onde, sempre à
luz da palavra de Deus, busca dar
estratégias para que ela seja uma
parceira nas salas de aula.
Cód.: 350730 / 14,5x22,5cm / 428 págs
Liderança

DICAS DE LEITURA
Educação Cristã Reflexões
e Práticas, Educação que é
Cristã, Uma Pedagogia para a
Educação Cristã, Boas ideias
para Professores de Educação
Cristã, Teologia da EducaçãoCristã

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 adolescentes e adultos. É autor dos livros Psicologia Pastoral e E agora o que fazer?, ambos publicados pela CPAD
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A Igreja
Pós-Quarentena
Thom S. Rainer
A pandemia foi uma chamada de
despertar como nenhuma outra.
A era pós-quarentena se apresenta como uma oportunidade para
que as igrejas implementem as
mudanças positivas necessárias
para impulsionar as nossas igrejas para a frente. Prepare-se para
iniciar a jornada. Eu tenho a perspectiva de que a igreja está começando a viver os dias mais incríveis
e animados que ela viu em décadas — talvez em séculos. Ainda
que o caminho não venha a ser
fácil, nós podemos esperar os dias
futuros como tempos de grande
oportunidade. Chegou o momento de entrarmos nessa nova terra
de possibilidades com esperança,
promessa e entusiasmo. Vamos
começar descobrindo novas oportunidades para a igreja reunida
presencialmente.
Cód.: 350702 / 14x21cm / 120 págs
Liderança

DICAS DE LEITURA
Onde está Deus em um
mundo com Coronavírus?
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Thom S. Rainer é fundador e diretor-executivo da
Church Answers. Com aproximadamente quarenta
anos de experiência ministerial, Thom tem dedicado uma vida compromissada com o crescimento e
a saúde das igrejas locais e seus líderes. Graduou-se
em 1977 na Universidade do Alabama e obteve seu
mestrado em divindade e PhD no Seminário Teológico Batista do Sul. Thom liderou o Rainer Group, uma
firma de consultoria eclesiástica e denominacional que proporcionou
compreensões sobre a saúde da igreja a mais de quinhentas igrejas e
outras organizações de 1990 a 2005. Ele ainda é autor de dezenas de
livros, entre eles: Quem Trocou o Meu Púlpito? , Eu sou Membro de Igreja, Tornando-se uma Igreja Acolhedora, todos publicados pela CPAD.

O Batismo
no Espírito e as
Línguas como sua
Evidência
Silas Daniel
Nesta obra, Silas Daniel procura abordar o Profetismo da Nova Aliança, a
atualidade dos dons espirituais para
a vida da Igreja hoje e a necessidade
de uma imersão plena de cada crente nesse profetismo, experiência que
nada mais é do que o próprio batismo no Espírito Santo.
Ao entender à luz do texto sagrado
no que consiste essa bênção neotestamentária do profetismo universal
dos crentes, o cristão compreenderá
mais perfeitamente porque os dons
espirituais não só ainda são para hoje
como não podem deixar de sê-lo, qual
o seu propósito para a Igreja e o que é
realmente o batismo no Espírito Santo, bem como as razões pelas quais é
importante o cristão buscar essa dádiva divina para a sua vida. Esta obra,
portanto, é de teologia pentecostal
em seu sentido mais amplo, esposando a contemporaneidade dos dons
espirituais; o lugar e a administração
apropriados dos carismas à luz da
Bíblia; a compreensão correta do batismo no Espírito Santo; o propósito
desse batismo para a vida do crente;
a função das línguas; e uma hermenêutica que abraça as contribuições
inegáveis do pentecostalismo para o
enriquecimento da matéria.
Cód.: 350731 / 14,5x22,5cm / 432 págs
Teologia - Doutrinas Bíblicas

DICAS DE LEITURA
O Espírito Santo Glorificando
a Cristo, O Espírito Santo na
Bíblia, Missões na era do Espírito
Santo, Como Receber o Batismo
no Espírito Santo, O Espírito
Santo na Vida de Paulo.

Silas Daniel é pastor, jornalista, chefe de Jornalismo da CPAD e escritor. Autor dos livros Reflexão
sobre a Alma e o Tempo, Habacuque – a Vitória da
Fé em meio ao Caos, História da Convenção Geral
das Assembleias de Deus no Brasil, Como Vencer a
Frustração Espiritual, A Sedução das Novas Teologias (Prêmio Areté 2008) e Arminianismo: A Mecânica da Salvação, todos títulos da CPAD.
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Teologia e História
do Pentecostalismo
Claiton Ivan Pommerening, org.
Claiton Pommerening reúne um
grupo de autores formados em
várias áreas da teologia e outras
especialidades, membros da Assembleia de Deus em Joinville e
professores do ensino teológico
na igreja e na Faculdade Refidim.
Esses autores, elencados nesta
obra, expuseram com propriedade
alguns temas que tratam da teologia pentecostal. São textos que
tratam, entre outros assuntos, de
doutrinas fundamentais do Pentecostalismo sobre de salvação, dons
espirituais, o Batismo no Espírito
Santo e as suas evidências históricas, cura divina, profecia e história
assembleiana. Por último, o autor
fala de algumas leituras hermenêuticas no Pentecostalismo, destacando a distinção entre experiencialismo e racionalismo.
Cód.: 350821 / 14,5x22,5cm / 226 págs
Teologia

DICAS DE LEITURA
Verdades Pentecostais, Grandes
Perguntas Pentecostais
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Claiton Ivan Pommerening é Doutor e Mestre em
Teologia pela Faculdade EST. Possui graduação em
Teologia pela Faculdade Evangélica de Teologia de
Belo Horizonte - FATEBH, graduação em Ciências
Contábeis pela Fundação Universidade Regional
de Blumenau e especialização em Teologia e Bíblia
pela Faculdade Luterana de Teologia. Membro do
RELEP – Rede Latino-americana de Estudos Pentecostais e do NEPP – Núcleo de Estudos e Pesquisa do Protestantismo.
Presidente do CEEDUC – Associação Centro Evangélico de Educação
Cultura e Assistência Social em Joinville (SC); diretor da Faculdade
Refidim; editor da Azusa Revista de Estudos Pentecostais É pastor
auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville (SC) e casado com Thaís
Andrea Pommerening e tem duas filhas: Letícia e Thaíne.

Ama teu Corpo
Nancy Pearcey
A vida humana e a sexualidade se
tornaram as questões morais divisoras de águas de nossa época.
Acompanhamos em tempo real
através das redes de notícias o
avanço de uma revolução moral
secular em áreas como a sexualidade, aborto, suicídio assistido,
homossexualidade e transgenerismo. A nova ortodoxia secular está
sendo imposta por intermédio de
quase todas as grandes instituições sociais: academias, mídia, escolas, Hollywood, corporações privadas, etc
Em Ama Teu Corpo Nacy Pearcey vai além das manchetes que
chamam a atenção e dos slogans
da moda para revelar a cosmovisão que dirige a ética secular
mostrando os princípios centrais
desta cosmovisão e ensinando ao
leitor como lutar com inteligência
e compaixão contra os desafios
mais controversos dos nossos dias
e apresentando um mapa privilegiado das teorias morais pós-modernas e como elas desvalorizam o
ser humano e destroem os direitos
humanos.
Cód.: 350728 / 14,5x22,5cm / 372 págs
Vida Cristã

DICAS DE LEITURA
O Homem: Corpo, Alma e
Espírito

Considerada pela revista The Economist, como “a
principal intelectual feminina do mundo evangélico
norte-americano”, Nancy Pearcey é Bacharel em
Artes pela Universidade Estadual de Iowa e fez seu
Mestrado no Covenant Theological Seminary. Autora, palestrante, professora de apologética e professora residente na Universidade Batista de Houston,
editora geral do The Pearcey Report e membro do
Centro de Ciência e Cultura do Discovery Institute. Pearcey também
já teve seus artigos publicados no Washington Post, Washington Times, entre outros. Autora de diversos livros, entre eles E Agora, Como
Viveremos?, Verdade Absoluta e O Cristão na Cultura de Hoje, todos
publicados pela CPAD.
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Vocação
Elias Torralbo
Você sabe qual a sua vocação?
Você sabe qual o seu chamado?
Você sabe diferenciar vocação
de chamado? Este livro ajudará a
achar o caminho da sua vocação
e para quem já a conhece, será
uma leitura para ajudar a cumpri-la tendo como objetivo a reavaliação das motivações, dos métodos
e dos objetivos do ministério, pois
fazendo isso poderá potencializar
ainda mais o que já tem feito no
Reino de Deus. Descubra o propósito de Deus na sua vida. Pois é
impossível imaginar o desenvolvimento da história relatada nas
Escrituras, acerca do que Deus
tem realizado no mundo desde
a Criação até os dias atuais sem
considerarmos as pessoas que o
Senhor escolheu para usá-las segundo o seu propósito.
Cód.: 350726 / 14x21cm / 120 págs
Vida Cristã

DICAS DE LEITURA
Chamados para Liderar, Guia
Básico do Obreiro, Cumprindo
a Missão, Tempo, Bens e
Talentos.
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Graduado em Teologia; pós-graduado em Gestão
Escolar; mestre em Teologia Sistemática pelo Centro
Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper,
em São Paulo. Elias Torralbo serve ao Senhor como
pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério do
Belém, Setor de Guarulhos/SP, e é Diretor Executivo
da FAESP – Faculdade Evangélica de São Paulo.

Redescobrindo
a Humildade
Christopher A. Hutchinson
No mundo moderno, muitos se
orgulham de sua humildade, mas
poucos verdadeiramente são. Para
começar, sentimentos antagônicos não podem coexistir sem tirar
o sentido um do outro. Mas e aos
olhos de Deus, o que é ser humilde?
Esta obra nos ajudará a compreender a importância da humildade,
não por meio do seu significado
oferecido através de um dicionário, mas pelo seu real sentido dado
pela Palavra de Deus. Há uma
grande diferença entre o que Deus
valoriza em nós e o que as pessoas
valorizam. Deixe que o Senhor
mostre quem somos nEle através
da Bíblia.
“Portanto, nada julgueis antes de
tempo, até que o Senhor venha, o
qual também trará à luz as coisas
ocultas das trevas e manifestará os
desígnios dos corações; e, então,
cada um receberá de Deus o louvor.” (1 Coríntios 4.5 ARC)
Cód.: 347482 / 14x21cm
Vida Cristã

DICAS DE LEITURA
Orgulho Fatal, Cobiça e Orgulho

Christopher A. Hutchinson cresceu em Bethesda,
Maryland. Se formou em Artes na Duke University e
é Mestre em Divindade pela Gordon-Conwell Theological Seminary. É pastor na Igreja Presbiteriana
Grace Covenant (PCA) em Blacksburg, Virginia. É
casado há 27 anos com Kristan e tem duas filhas.
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9

L A N Ç A M E N T O S C PA D 2 0 2 0

Missão Urbana
José Alves
Quando falamos em missões
transculturais, enfatizamos a importância de o missionário conhecer bem as características sociais,
geográficas e culturais do povo
para onde ele está sendo enviado;
mas, quando falamos em missão
urbana, não nos preocupamos
em conhecer nossas cidades com
todas as suas complexidades. Conhecer a cidade onde se está ministrando é fundamental para sua
transformação, pois ela é o campo
de ação do missionário urbano e
como tal, ela possui suas características geográficas, culturais, sociais, econômicas e espirituais.
Neste livro, o pastor José Alves traz
um estudo amplo sobre os conceitos de missões urbanas, além de
estratégias para o êxito da empreitada. Com vasto repertório que vai
de geografia a sociologia, Missão
Urbana visa preparar os missionários urbanos para serem instrumentos de transformação para
que cidades inteiras sejam alcançadas pelo Evangelho.
Cód.: 350239 / 14x21cm / 160 págs.
Missões

DICAS DE LEITURA
Guia Prático de Missões,
Como ser um Missionário,
Restaurando o Ardor
Missionário
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José Alves é Presidente da Assembleia de Deus de
Gramado na Serra Gaúcha. Bacharel em Teologia
pela Faculdade Teológica Sul Americana, possui
Pós-Graduação em Pastoral Urbana pela Faculdade
Teológica Sul Americana, Master Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching e MBA em Gestão
de Negócios pela Faculdade Paulista de Pesquisa e
Ensino Superior. É pesquisador e escritor nas áreas
de plantação e crescimento de igreja, missão urbana, liderança e, há
18 anos, trabalha com desenvolvimento de líderes no Brasil, América
do Sul, África e Europa.

Missões:
A Hora Chegou
Olinto de Oliveira
“Todos nós temos algo de Deus
que nos foi dado para usar no Reino. Com certeza, você também
tem um chamado de Deus.”
Com relação ao chamado, muitos
esperam que haja um chamado
único para eles e por isso ficam a
vida inteira aguardando esta ‘voz’,
esta ‘luz’, este ‘anjo’ que vai chegar com um pergaminho na mão
chamando para um trabalho todo
especial. Precisa ficar claro que o
nosso chamado especial já nos foi
dado pelo Senhor Jesus e está registrado nos evangelhos.
Tocado ainda criança pelo Espírito Santo para a obra missionária,
Olinto Furtado de Oliveira foi fiel a
este chamado e juntamente com
sua esposa Dalzilea servem ao Senhor pregando o evangelho da salvação em Macau, China, desde a
década de 80.
Fazendo uso de suas experiências
pessoais, bem como de diversas
passagens bíblicas, o autor procura motivar o leitor a refletir em maneiras criativas e inovadoras para
fazer avançar a obra missionária,
mesmo em sua cidade local.
No final de cada capítulo há textos
adicionais e recursos para pequenos grupos de estudo.
Cód.: 350750 / 14x21cm / 208 págs.
Missões

DICAS DE LEITURA
Missões do Sertão aos Balcãs,
...E Samaria, Missões na era do
Espírito Santo, Restaurando o
Ardor Missionário

Olinto de Oliveira, natural do Rio de Janeiro, é pastor em ministério transcultural. Em 1981, partiu com
a esposa, Dalzilea, para o Campo Missionário da Ásia.
Formado em Teologia, Missões e Aconselhamento &
Psicoterapia, atua na formação e mentoreamento
de líderes formadores de opinião. Desenvolve, também, um ministério com ênfase nas áreas de Evangelismo, Treinamento Missionário e Conferências
Internacionais. Atualmente, reside com a família na cidade de Macau,
sudeste da China - Ásia.
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11

L A N Ç A M E N T O S C PA D 2 0 2 0

Ensina-nos a Orar

Livro da lição de jovens do 1º trim/2021
Marcos Tedesco
A oração consiste em uma experiência ímpar, em que conversamos abertamente com o nosso Senhor sobre as mais diversas áreas de nossas vidas.
Este livro tem a intenção de propor reflexões teológicas a respeito da disciplina da oração e de como aplicá-los em nossa vida cotidiana por meio do
estudo da prática de oração de grandes nomes da Bíblia.
Cód.: 351048 / 14x21cm / 160 págs. / Estudo Bíblico

Marcos Tedesco é Mestre em Educação pela Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE;
graduado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; atualmente é
coordenador pedagógico na Educação Básica no colégio evangélico do CEEDUC em Joinville/
SC e professor na Educação Superior na faculdade Refidim.

O Verdadeiro Pentecostalismo

Livro da lição de adultos do 1º trim/2021
Esequias Soares
O Verdadeiro Pentecostalismo foi escrito para ajudar a esclarecer os pontos essenciais da fé pentecostal. Os pentecostais são conhecidos por suas
relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua
característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, as profecias, as curas e as outras operações de
maravilhas. O objetivo é mostrar e explicar a doutrina pentecostal no seu
aspecto bíblico, teológico e prático. A base de nossa fé não são experiências humanas e nem as emoções dos crentes, mas a Palavra de Deus. No
entanto, elas não estão descartadas, mas submetidas às Escrituras, porque
servimos a um Deus vivo que continua a se comunicar com seus filhos e
filhas, de todas as idades, de todos os lugares, de todas as épocas e de todos
os estratos sociais (At 2.13-21).
Cód.: 351047 / 14x21cm / 160 págs. / Estudo Bíblico

ESEQUIAS SOARES é pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí-SP, presidente da Comissão
de Apologética Cristã da CGADB (Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil) e 2º
vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). Graduado em Letras, com habilitação em
Hebraico pela Universidade de São Paulo, e Mestre em Ciências da Religião pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, é professor de Hebraico, Grego e Apologia Cristã. Além disso, é comentarista de Lições Bíblicas da Escola Dominical, articulista e autor de diversos livros
publicados pela CPAD, entre eles, A Razão da Nossa Fé, Heresias e Modismos e O Ministério
Profético na Bíblia.
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Uma Garota
Segundo o Coração
de Deus
Elizabeth George
É preciso muita criatividade e dinamismo para criar nas pré-adolescentes o hábito de ler, entender
e levar para a vida prática ensinamentos bíblicos fundamentais
para o seu crescimento espiritual.
A autora convida as meninas para
irem além de uma simples leitura,
para um aprofundamento nas Escrituras através de textos com uma
linguagem e também com questionários apropriados para a idade
delas. Quando se vive uma aventura com Cristo se aprende o que
significa ser Uma Garota Segundo
Coração de Deus, uma garota com
foco, que o ama e o segue
Cód.: 350221 / 14x21cm / 128 págs
Juventude e Adolescente

DICAS DE LEITURA
Histórias de Fé para Garotas,
Verdade Desplugada para
Garotas

Elizabeth George, cujos livros já venderam mais
de 7 milhões de exemplares em todo o mundo,
é autora de vários livros para adolescentes. Ela é
professora do Ensino Médio e de universidades e,
atualmente, dá palestras em eventos cristãos em
todo o mundo. Elizabeth e seu marido, Jim, têm
duas filhas casadas.
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A Força Pentecostal
em Missões
Paul A. Pomerville
Devido ao rápido crescimento em
um período relativamente curto
da história da igreja cristã, o movimento pentecostal pode ser considerado um fenômeno missionário
moderno. Sentindo a urgência de
alcançar os perdidos antes da volta iminente de Cristo, os crentes
batizados com o Espírito Santo espalharam-se para lugares remotos
levando o evangelho.
Nesta obra, Paul Pomerville investiga esse incrível crescimento do
pentecostalismo, o analisa desde
suas origens históricas até o fenômeno mundial que é hoje e traz
importantes apontamentos sobre a diferença de visão entre os
pentecostais engajados na obra
missionária, e o restante do cristianismo. Pomerville conclama as
missões ocidentais contemporâneas a sanar essa diferença concentrando-se nas três Pessoas da
divindade: o Pai, o Filho e o Espírito
Santo.
Cód.: 346110 / 14,5x22,5cm / 272 págs
Missões

DICAS DE LEITURA
Missões do Sertão aos Balcãs,
...E Samaria, Missões na era do
Espírito Santo, Restaurando o
Ardor Missionário
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Paul A. Pomerville Doutor em Filosofia, Estudos
Interculturais, Escola de Missão Mundial, Seminário Teológico Fuller, serviu como missionário na
Ásia e na Europa, e como professor de pós-graduação e chefe do departamento de Missões Cristãs e
Comunicações Interculturais no Seminário das Assembleias de Deus. Ele também deu treinamento
para policiais sobre diversidade cultural em todo o
mundo. Hoje ele mora em Bali, ilha da Indonésia.

Mulheres Marcantes
da Bíblia
Ann Splangler
Uma das coisas que tornam a Escritura tão confiável é que encontramos histórias de pessoas como
Abigail, Rute e Ester, que são consideradas mulheres de Deus. Mas
encontramos também Jezabel,
Dalila e Salomé que podemos
classificar como as vilãs da Bíblia.
Quanto mais tempo é investido
com essas e outras histórias bíblicas, mais nítida fica a percepção
da bondade de Deus e as maneiras
surpreendentes como Ele se revela
nas páginas da Bíblia.
Cód.: 348015 / 14,5x22,5 cm / 254 págs.
Mulher Cristã

DICAS DE LEITURA
Como ter o Coração de Maria
no Mundo de Marta, Jesus o
Amado da Alma da Mulher

Ann Spangler é uma escritora ganhadora de prêmios e autora de muitos livros Best-sellers, incluindo Praying the Names of God, Praying the Names
of Jesus, Women of the Bible (com Jean Syswerda),
e Sitting at the Feet of Rabbi Jesus (com Lois Tverberg). Ela também é autora de The One Year Devotions for Women e editora de Names of God Bible.
O fascínio e o amor de Ann com as Escrituras têm
resultado em livros que têm aberto uma grande variedade de leitores
da Bíblia. Ela e suas duas filhas vivem em Grand Rapids, Michigan.
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Atividades Bíblicas
para Pré-Escolares
É hora de brincar ou é a hora da leitura bíblica? Por que não fazer as
duas coisas ao mesmo tempo?
Atividades Bíblicas para Pré-escolares, é uma obra direcionada para
crianças de 4 a 7 anos com objetivo de entreter e ensinar passagens
bíblicas ao mesmo tempo. Com
dezessete histórias bem conhecidas, cada uma delas é acompanhada de atividades bem criativas
que envolve os pequenos proporcionando aprendizado, e claro
muita diversão! A hora da leitura,
agora é também a hora de brincar!
Cód.: 348370 / 21,5x28cm / 116 págs.
Infantil

Adesivos
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As melhores
Atividades Bíblicas
para Crianças
Este livro conta as principais passagens bíblicas através de atividades
bem criativas que envolve os pequenos, proporcionando aprendizado e entretenimento ao mesmo
tempo. Com dezessete histórias bíblicas bem conhecidas e belas ilustrações coloridas que torna cada
página uma grande diversão!
Cód.: 348405 / 21,5x28cm / 116 págs.
Infantil

Adesivos

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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Meu Primeiro Livro
de Histórias da
Bíblia
Indicado para os pequenos de 2
a 4 anos, o Meu Primeiro Livro de
Histórias da Bíblia fornecerá horas
de diversão e aprendizado. Com
muitas Ilustrações coloridas e uma
leitura envolvente, prende a atenção e o coração das crianças e facilita o estabelecimento de uma
base para uma fé que durará para
toda a vida.
Cód.: 348372 / 15,5x21cm / 172 págs.
Capa Dura / Infantil
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Minha Bíblia
de Banho

Este divertido e colorido livro feito
em material macio e à prova d´água, perfeita para a hora do banho. São sete historinhas bíblicas
bem curtinhas para desenvolver
as crianças de 0 a 3 anos de idade
com os princípios da Palavra de
Deus sobre quem nos fez, gratidão,
alegria, coragem, salvação e amor.
Cód.: 348391 / 18x15cm / 8 págs
Almofadada à prova d’água
Infantil
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Bíblia
O Maravilhoso
Plano de Deus
Amy Parker
Uma Bíblia recontada, escrita com
uma linguagem de fácil entendimento pela conceituada autora de
obras infantis Amy Parker. Acompanhada de ilustrações vibrantes,
esta obra, perfeita para juniores e
pré-adolescentes segue o plano
de redenção e salvação de Deus
de Gênesis a Apocalipse e revela Deus, na sua infinita bondade
e imerecida misericórdia. E, de
bônus, cada capítulo termina com
um versículo-chave que enfatiza o
tema principal da história bíblica.
Cód.: 349414 / 14x21cm / 328 págs.
Infantil
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Boa Noite, Deus

Boa Noite, Deus é perfeito para ler
antes de dormir. São diversas histórias bem conhecidas da Bíblia,
resumidas para que crianças de 2 a
4 anos possam entendê-las. Cada
uma delas dura cerca de dois minutos de leitura e termina dizendo
boa noite a todos os personagens
da história.
Cód.: 348373 / 15x17cm / 39 págs.
Infantil
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Bíblia Além do
Sofrimento
CAPA ILUSTRADA

Editor: Joni Eareckson Tada
A Bíblia Além do Sofrimento é a
primeira Bíblia feita especificamente para portadores de necessidades especais ou doenças crônicas e também para aqueles que
os amam e estão dispostos a ajudá-los.
Joni Tada, a editora desta Bíblia, ficou tetraplégica em 1967, quando
tinha 17 anos, e em 1976 lançou seu
primeiro livro, uma autobiografia
traduzida para mais de 45 idiomas,
resultando em mais de 5 milhões
de exemplares. Em 1979, criou o
ministério Joni and Friends para
atender as pessoas portadoras de
necessidades especiais e seus familiares.
Esta edição especial da Bíblia é útil
não apenas para pessoas em sofrimento, mas também para cuidadores, os membros da família, os
ministros, entre outros. Na verdade, ela destina-se a todos os cristãos que se importam com o sofrimento do seu próximo e lutam
com questões relacionadas à teologia do sofrimento, à bioética e ao
papel da igreja em aliviar a dor.
Os seus recursos incluem:
– Introdução aos livros: fornecem informações vitais e focam em temas-chave sobre sofrimento e deficiência;
– Perfis de personagens bíblicos e pessoas contemporâneas: ilustram como descobrir a bondade de Deus
durante circunstâncias dolorosas;
– Devocionais: abordam com profundidade algumas das mais difíceis perguntas sobre o sofrimento;
– Mensagens da autora: devocionais de Joni que mostram como buscar a Deus em meio ao sofrimento;
– Pontos de conexão: milhares de anotações baseadas em passagens bíblicas e direcionadas especificamente para a questão do sofrimento;
– Planos de leitura.
Cód.: 342964 / 13,7x21cm / 2.272 págs.

22

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Ideologia de Gênero
Adriel Lemos e Robson Carvalho
Prefácio: Ministra Damares Alves
Com base em ampla pesquisa bibliográfica, a obra aborda o conceito de ideologia de gênero desde a origem até os dias atuais,
fazendo a relação com a ciência, a
Bíblia, a Igreja, a escola e a família.
Debatendo questões relevantes
para a compreensão como: cultura
e ideologia de gênero, a teoria do
gênero, orientação sexual e a vulnerabilidade infantojuvenil, os autores também tiveram o cuidado
de orientar através da legislação a
forma que os pais devem se portar
nesta situação tão delicada.
Para Adriel Lemos e Robson Carvalho, chegou a hora de sairmos da
nossa zona de conforto, olharmos
a nossa volta e entendermos o que
está acontecendo com a nossa sociedade atual. É tempo de lutarmos pela liberdade religiosa e nos
impor, como cristãos, com orações
e súplicas pela nossa fé em Jesus
Cristo.
Cód.: 342451 / 14x21cm / 248 págs
Apologética

Adriel Lemos É pastor da Assembleia de Deus de
Criciúma/SC, pastor setorial e pastor de jovens. Também é vice-coordenador estadual de adolescentes
da CIADESCP. Atualmente desenvolve pesquisas
em busca de respostas quanto ao comportamento
do adolescente e jovem cristão.

DICAS DE LEITURA
A Verdade Nua e Crua, A
Santidade que Liberta

Robson Carvalho é presbítero da Assembleia de
Deus de Brasília (ADEB) e faz parte da diretoria da
União de Adolescentes da Assembleia de Deus de
Brasília (UNAADEB). Bacharel em Teologia pela Faculdade da Assembleia de Deus de Brasília.
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Cada Dia uma Festa
Helena de Figueiredo e
Joani Bentes (Tia Jô)
Um dos maiores desafios para
quem trabalha com Educação
Cristã na igreja é manter uma aula
dinâmica, com conteúdo e que
desperte o interesse dos alunos
em aprender mais da Palavra de
Deus. Para isso, é preciso muita
criatividade na elaboração de novas estratégias pedagógicas.
Com o objetivo de ajudar os professores, a conferencista na área de
Educação Infantil Joani Bentes (Tia
Jô) e a professora Helena Figueiredo mostram que, uma das formas
de deixar as aulas mais atrativas é
celebrando datas comemorativas,
tanto as conhecidas como Páscoa
quanto outras nem tanto, como o
Dia do Esportista, onde elas chamam de Dia do Atleta de Cristo.
O livro é um verdadeiro manual de
como planejar, realizar a festa de
acordo com a faixa etária e como
utilizar as músicas, dinâmicas, jograis, e o mais importante, ensinar
a Palavra de Deus de forma lúdica.
Cada lição é uma data comemorativa que visa expor situações para
que a criança conheça, reflita e decida praticar os valores exposto em
seu dia a dia.
Cód.: 349428 / 14x21cm / 160 págs
Educação Cristã

DICAS DE LEITURA
Dinâmicas Criativas para o
Ensino Bíblico, Festa com
Propósito
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Joani Bentes, apresentadora de programas infantis
de rádio e TV, missionária, preletora em congresso
infantis e educação infantil, conferencista internacional.

Helena Figueiredo, pedagoga, pós-graduada em
docência superior, especializada em administração
escolar, autora do livro “A importância do evangelismo infanto-juvenil” editado pela CPAD.

Jesus o Senhor
Segundo o
Apóstolo Paulo
Gordon D. Fee
Exegeticamente embasado e teologicamente sintético, este trabalho do reverenciado acadêmico
pentecostal Gordon Fee fornece
uma clara, concisa e acessível síntese dos ensinos de Paulo sobre
Jesus. Através dos anos, Fee tem
escrito e ensinado extensamente
sobre o entendimento de Paulo
acerca da pessoa de Cristo e, nesta obra, oferece o resultado de seu
trabalho exegético para qualquer
leitor interessado das Sagradas Escrituras.
Cód.: 344089 / 14,5 x 22,5cm / 240 págs.
Teologia / Exegese

DICAS DE LEITURA
Jesus Cristo - Filho do Homem,
Filho de Deus, Simplesmente
como Jesus, Ministério Dirigido
por Jesus, Compreendendo
Todas as Parábolas de Jesus.

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 da Bíblia é também reconhecido como professor e orador brilhante. Também é autor e coautor de vários livros, entre eles,
Exegese Para quê?, publicado pela CPAD.
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Pregação em Crise
Israel Thiago Trota

As pessoas de hoje querem ouvir uma
pregação popular que vá ao encontro
de seus desejos e necessidades. E o
que os pastores e pregadores fazem?
Atendem os gostos e preferências da
“clientela”. Afinal de contas, se o povo
não gostar da ministração, o pregador não receberá novas oportunidades. Os aplausos funcionam como
uma espécie de termômetro para
medir a popularidade de uma determinada pregação. O gosto popular
se tornou o único critério de medição
para avaliar os (aparentes) resultados de uma pregação. Ventos da pós
modernidade assolam a igreja e, em
busca de adequação, muitos pastores
e pregadores preferem atenuar verdades bíblicas para não ofenderem
seus ouvintes. Implorando por aceitação, se esquecem que, não importa o
período vívido, a Palavra de Deus não
muda.
Entendendo a complexidade do
tema e quão imperativo é uma mudança, neste livro, o pastor e teólogo
Thiago Trota faz um chamamento
para que pregadores voltem ao verdadeiro Evangelho, além de alertar
sobre as consequências que pregações maquiadas podem trazer para o
corpo de Cristo.
Cód.: 345907 / 14x21cm / 176 págs.
Homilética - Hermenêutica

DICAS DE LEITURA
Erros que os Pregadores
Devem Evitar, Mais Erros que
os Pregadores Devem Evitar,
Pregos Bem Fixados.
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Israel Thiago Trota é pastor, pregador e escritor;
Bacharel em Teologia pelo IBAD, possui licenciatura
em Filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas
de Vitória, ES (2013). É pós-graduado em Docência
do Ensino Superior pela Faculdade Mário Schenberg (2014) e em Teologia pela Estácio (2018). É
mestrando em Teologia Sistemático-Pastoral pela
PUC-RJ. É também professor e diretor do Instituto
Bíblico Ebenézer em Itaperuna e, atualmente, Oficial Capelão da Marinha do Brasil, servindo no Comando em Chefe da Esquadra, na Ilha
de Mocanguê.

A Mulher e a Saúde
Emocional
Rejane Souza Silva
Nós, mulheres, temos muitas coisas para nos preocupar durante o
dia. Nosso maior desafio é equilibrar tudo: a feminilidade, família,
trabalho, casa, saúde e vida espiritual. Sabendo que o estresse, a
ansiedade e a autoestima influenciam muito no nosso dia a dia, Rejane escreveu essa obra, com embasamento psicológico e bíblico,
para nos auxiliar a compreender
nossos sentimentos e como conseguirmos o equilíbrio de todas essas
áreas na presença de Deus. Através
dessa leitura você entenderá como
ter o controle emocional, aprenderá sobre o autoconhecimento, sobre a depressão e como obter relacionamentos saudáveis colocando
Jesus no centro e entregando tudo
nas mãos do Pai.
“Descobrir nossas verdades pessoais através da história ‘da menina que habita em mim’, repercutirá na aceitação de quem sou eu
e como posso transformar a dor
deste conhecimento em possibilidades para esta mulher que vive
hoje.”
Cód: 340348 / 14,5 x 22,5cm / 152 págs.
Vida Cristã

DICAS DE LEITURA
Jesus o amado da alma da
Mulher, Desafios à Mulher
Cristã na Virada do Milênio,
As 10 Melhores Decisões que a
Mulher Deve Tomar, Bíblia de
Estudo da Mulher Cristã

Rejane Souza Silva é formada em psicologia na
Uniabeu, em Teologia na FACETEN – Faculdade de
Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil e
em Pedagogia na instituição de ensino UNIG – Universidade de Nova Iguaçu. É escritora, palestrante,
casada e mãe de dois filhos.
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CASA PUBLICADORA DAS
ASSEMBLEIAS DE DEUS
(21) 2406 -7373
(21) 9 7033 -9008
Livraria Virtual: www.cpad.com.br

Av. Brasil, 34.401 - Bangu,
Rio de Janeiro - RJ,

CEP 21852-002

Ligue grátis para 0800-021-73 73
Seg a Sex: 8h às 18h / Sáb: 8h às14h

LIVRARIAS CPAD
MEGASTORE (RJ)

BELO HORIZONTE (MG)

NITERÓI (RJ)

Rua Primeiro de Março, 8
Centro - Rio de Janeiro – RJ CEP 20010-000
De seg. a sex, de 9h às 19h e sáb. de 9h às 13h.

Rua São Paulo, 1371 - loja 23 Centro
Belo Horizonte - MG, CEP 30170-131
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.
13h.
(31) 3431-4000 / 3431-4006
vendasbh@cpad.com.br

Rua Aurelino Leal, 47 - loja A e B
Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-110
De seg. a sex, 8h30 às 18h e sáb. de 9h às 13h.

CURITIBA (PR)

SÃO PAULO (SP)

JARDIM GUADALUPE (RJ)

Rua Senador Xavier da Silva, 450
Centro Cívico - Curitiba - PR, CEP 80530-060
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Rua Conselheiro Cotegipe, 210
Belenzinho - SP CEP 03058-000
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Avenida Brasil, 22.155 Guadalupe
Rio de Janeiro - RJ - CEP 21670-000
De seg. a sex, de 10h às 22h e dom. de 13h às 21h

(21) 2509-3258
(21) 99341-6369
vendas.rj@cpad.com.br

(41) 2117-7950
(41) 98713-8566
vendas.curitiba@cpad.com.brr
vendas.curitiba@cpad.com.b

(11) 2198-2700
(11) 96571-5010
vendas.sp@cpad.com.br

(21) 2620-4318
(21) 99552-1728
vendas.niteroi@cpad.com.br

(21) 3369-2727
(21) 98909 – 4938
98876 - 8464
vendas.guadalupe@cpad.com.br

MANAUS (AM)

MARANHÃO (MA)

NITERÓI (RJ)

R. Barroso, 36 Centro, Manaus - AM, CEP 69010-050
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Rua da Paz, 428 - Centro
São Luís - MA - CEP 65020-450
De seg. a sex, 8h30 às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Rua Aurelino Leal, 47 - loja A e B
Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-110
De seg. a sex, 8h30 às 18h e sáb. de 9h às 13h.

(92) 2126-6950
(92) 99500-2284 /
(92) 99437-0512 / (92) 99339-6256
vendas.manaus@cpad.com.br

(98) 2108-8415
vendas.saoluis@cpad.com.br

(21) 2620-4318
(21) 99552-1728
vendas.niteroi@cpad.com.br

NOVA IGUAÇU (RJ)

VICENTE DE CARVALHO (RJ)

MEGASTORE RECIFE (PE)

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 loja 101 e 103
Gal. Veplan - Centro, N. Iguaçu - RJ - CEP 26210-060
De seg. a sex, 8h30 às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Av. Vicente de Carvalho,
1083 Vicente de Carvalho RJ - CEP 21210-000
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Rua Imperatriz Tereza Cristina, 36
Boa Vista - Recife - PE - CEP 50060-120
De seg. a sex, de 9h às 18:30h e sáb. de 9h às 15h

(21) 2667-1691
(21) 99883-8884
vendas.iguacu@cpad.com.br

(21) 2481-2101
(21) 98385-1372
varejo.vicente@cpad.com.br

(81) 2128-4756
(81) 97902-0228
vendas.recife@cpad.com.br

SALVADOR (BA)

NATAL (RN)

BRASÍLIA (DF)

Av. Antônio Carlos Magalhães, 4009 Loja A
Ed. Empire Center - Pituba - Salvador – BA
CEP 40280-000 (Em frente ao Shopping da Bahia)
De seg. a sex, 8h30 às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Rua Manoel Miranda 209 Alecrim,
Natal – RN CEP 59037-250
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

Setor Comercial Sul - Qd-5, Bl. C Loja 54
Gal. Nova. Ouvidor Brasília - DF, CEP 70305-918
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.
(61) 2107-4761
varejo.brasilia@cpad.com.br

(71) 2104-5300
(71) 99177-2825
vendas.salvador@cpad.com.br

(84) 3209-5650
(84) 98795-6613
(84) 98634-7642
vendas.natal@cpad.com.br

VILA VELHA (ES)

PORTO VELHO (RO)

PORTO ALEGRE (RS)

Blvd. Shopping Vila Velha End: Rod. do Sol
nº 5000 Lojas: 1074 e 1075 Praia de Itaparica
Vila Velha - ES - CEP 29102-020
De seg. a sex, de 10h às 22h e dom. de 13h às 21h.

Av. 7 de Setembro, 1.040 Centro Porto Velho - RO
CEP 76801-096, Vila Velha - ES - CEP 29102-020
De seg. a sex, de 9h às 19h e sáb. de 09h às 13h.

Rua General Vitorino, 58, Centro
Porto Alegre, RS - CEP 90020-171
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

(27) 3202-2723
(27) 99277-5806
vendas.es@cpad.com.br

(69) 3229-2808 / (69) 3229-8723
(69) 98422-4528
rondonia@cpad.com.br

(51) 3224-0664 / 3061-5444
poa@cpad.com.br

(51) 99542-8230

CPAD MACEIÓ (AL)

EUA

MOÇAMBIQUE

R. Boa Vista, 185 Centro Maceió - AL, CEP 57020-110
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h às 13h.

1009 Park Center BLVD., Miami Gardens,
FL 33 169

Av. Eduardo Mondlane, 1.178
Maputo - Moçambique – Bairro Central
De seg. a sex, de 9h às 18h e sáb. de 9h as 14h.

(82) 3512-0376 / 3025-9155
(82) 99675-9567
maceio@cpad.com.br

+1(305)913-3050
cpadusa@cpad.com.br

(+258) 2142-1010 (+258) 82560-7608
82560-7608
(+258) 84468-9369 / (+258) 84508-2787
mocambique@cpad.com.br

