00 - Médio em Teologia
Código de barras: 7893590623796
Esse curso demonstra a importância da teologia de modo prático e abrangente, destacando
que ela existe na nossa sociedade há muito tempo, e tem grande importância sobre a forma
que vivemos.
O curso promove a análise sociológica, filosófica e psicológica das religiões, por meio do
entendimento sobre as igrejas e mudanças.
Assim é possível compreender os impactos naquilo que somos, vivemos e acreditamos.
Os autores levam o leitor à interpretação de dogmas e doutrinas, associando as informações
com outras ciências sociais e humanas, além de identificar qual a relação entre a religião de
diferentes grupos sociais e culturais.
Em resumo, oferece de objetividade um vasto conhecimento sobre as escrituras.
O curso é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 1080h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
O Kit inclui 24 livros:
01 - Aconselhamento Cristão;
02 - Ética Cristã;
03 - Evangelismo;
04 - Geografia Bíblica;
05 - Hermenêutica;
06 - Introdução à Filosofia;
07 - Introdução à Filosofia da Religião;
08 - Introdução à Psicologia;
09 - Introdução à Teologia Litúrgica;
10 - Introdução ao Antigo Testamento I;
11 - Introdução ao Antigo Testamento II;
12 - Introdução ao Novo Testamento I;
13 - Introdução ao Novo Testamento II;
14 - Missões e Globalização;
15 - Pregue, mas... Pregue em Português - Nível Avançado;
16 - Teologia da Educação Cristã;
17 - Teologia da Liderança e da Administração;
18 - Teologia do Novo Testamento;
19 - Teologia e Prática da Oração;
20 - Teologia e Prática da Pregação;
21 - Teologia Pastoral;
22 - Teologia Sistemática I;
23 - Teologia Sistemática II;
24 - Teologia Sistemática III.
ISBN: 978-65-991507-3-9
Autor: Olivar Basílio
Ano de publicação: entre 2002 a 2010
Tipos de capas: brochuras
Cores das capas: vermelhas
Dimensões: entre 15 x 0,6 x 21 cm a 15 x 1,3 x 21 cm
Páginas: entre 107 e 253
Pesos individuais: entre 75 g e 340 g

Peso total: 5.680 kg
Idiomas: Português-BR
Tipos de narrações: filosóficas, linguísticas, psicológicas, sociológicas e teológicas
Condições: novos
Modalidades: extensão
Certificação: recebimento após a aprovação em todas as disciplinas do curso
01 – Aconselhamento Cristão
Código de barras: 7893590623802
Esse livro demonstra de forma prática o aconselhamento cristão nas três áreas da vida
humana: física, mental e espiritual.
Para tanto, informa sobre o perfil do conselheiro, os conceitos básicos sobre caráter, a ação de
Deus na vida de seus servos, e a transformação do caráter.
Quanto à atuação do conselheiro religioso nas esferas profissional, funcional e técnica, aborda
a questão das funções específicas do conselheiro religioso ou orientador espiritual.
Quais as estratégias que o conselheiro religioso deve empregar no desempenho de sua
função? Quais as suas tarefas no aconselhar? Como comunicador do evangelho, anunciador
da mensagem original e como conselheiro, estará ao lado de pessoas envolvidas em diversas
funções, nos seus momentos de necessidades, de crises e/ou angústias.
O conselheiro religioso tem sobre os seus ombros uma congregação mais abrangente do que
se pode concluir à primeira vista.
Não são apenas os aconselhados, membros da comunidade, mas também os familiares.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm
Páginas: 180
Peso: 250 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
02 – Ética cristã
Código de barras: 7893590623451
Esse livro conceitua ética cristã como sendo a ciência que trata das origens, dos princípios e
das práticas do que é certo e do que é errado à luz das escrituras, em adição à luz da razão e
da natureza, determina a conduta humana, através da conduta divina, e demonstra o exemplo
e ensino moral de Jesus, aplicados à vida total do indivíduo na sociedade e realizados com o
auxílio do Espírito Santo.

É especialmente imperativo que, os ministros entendam de ética para dar uma orientação
moral sã aos seus membros, bem como às pessoas de fora da igreja que venham buscar sua
ajuda.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,8 x 21 cm
Páginas: 165
Peso: 230 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: filosófica, sociológica e teológica
Condição: novo
03 – Evangelismo
Código de barras: 7893590623468
Esse livro demonstra que inúmeros problemas surgem hoje em dia quando se aborda o
assunto evangelismo.
Muita coisa se pressupõe à prática daquilo que é a demonstração dos cristãos convictos de
sua tarefa neste mundo, depois de terem conhecido a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo.
Esses cristãos procuram viver à semelhança de Jesus Cristo, não somente no sentido da
comunhão com o Pai, do desenvolvimento do caráter, da fidelidade, mas também no da
relação com as outras pessoas, ou seja, se preocupam em ganhar almas para Cristo.
Não devemos nos esquecer de que Jesus Cristo foi o Evangelista Perfeito e de que nós
devemos tê-lo como nosso exemplo, pois Ele é o Modelo para a prática de um evangelismo
frutífero.
Ele próprio nos conscientizou de que a sua presença é a força propulsora para seguirmos seu
exemplo. Lembremos sempre de que Jesus está conosco, ajudando-nos a seguir o seu
exemplo, como padrão para nosso trabalho de evangelistas.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2004
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 1 x 21 cm
Páginas: 199
Peso: 275 g

Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
04 – Geografia Bíblica
Código de barras: 7893590623475
Esse livro mostra que para compreender com maior profundidade a bíblia, é necessário que se
conheçam as terras bíblicas, onde ocorreram todos os acontecimentos narrados e que foram o
palco da vida dos personagens e das profecias do antigo testamento, bem como dos cristãos
do primeiro século e principalmente, da vida e ensinamentos de nosso Salvador Jesus Cristo.
Estamos utilizando o termo Palestina, que não aparece na bíblia, mas em fontes romanas do
século II; provavelmente se originou da palavra pelistim (filisteus).
O país é designado mais comumente como Canaã (hb. Eres Kena’na).
A chamada terra santa ou terra prometida, dentro da história da salvação, é a terra prometida
por Deus a Abraão e sua descendência.
O cumprimento dessa promessa começa com a aquisição de um campo com a gruta de
Makpela, em Hebrom (Gn 23.1-20; 25.9,10; 50.12,13), interpretada por seu simbolismo.
Depois veio o enterro de Jacó, trasladado solenemente do Egito (Gn 50.4-14). O cumprimento
da promessa adquire maior valor quando o povo sai do Egito, conduzido por Moisés e Josué
para conquistar a terra.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2004
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm
Páginas: 177
Peso: 255 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
05 – Hermenêutica
Código de barras: 7893590623482
Esse livro destaca a hermenêutica como uma das principais ciências que o pregador precisa e
deve conhecer.
Mas quantos pregadores ignoram desta valiosa ciência até o nome!
Que é então a hermenêutica?
Segundo nos ensinam os dicionários, a hermenêutica é a arte de interpretar o verdadeiro
sentido de um texto, de um documento.

Platão foi o primeiro a empregar o termo hermeneutike, que deriva do verbo hermeneuo.
Hermenêutica é a arte de hermeneuein (interpretar) e no caso, designa a teoria dessa arte;
hermenêutica também é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de
interpretação.
Existe a hermenêutica geral e a especial.
A primeira se aplica a qualquer obra escrita; a segunda, que é a sacra, destina-se a interpretar
a bíblia.
Como tal, faz parte da teologia exegética, ou seja, da teologia que trata da reta interpretação
das escrituras.
Além da hermenêutica, também fazem parte da teologia exegética a crítica textual e a exegese.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm
Páginas: 181
Peso: 255 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
06 – Introdução à Filosofia
Código de barras: 7893590623505
Esse livro demonstra que filosofia, etimologicamente, significa amigo da sabedoria, e que, os
primeiros filósofos se tinham chamado sophoi, sábios.
Porém, Pitágoras, achando por demais ambiciosa essa denominação para homens que
procuravam a sabedoria, substituiu-a pela de philósophos.
A palavra filosofia é uma palavra grega composta por outras duas: philos que significa amigo e
sophia que significa sabedoria ou conhecimento.
Na verdade esse amor ao conhecimento nada mais é do que o desejo de entender o homem e
o universo no qual ele está inserido.
Por isso, o homem é objeto de estudo das mais diferentes ciências, como biologia, psicologia,
sociologia, antropologia, etc.; estas procuram descrever e explicar os aspectos multiformes da
vida, ou seja, o homem é tão complexo, a sua existência é tão misteriosa que todas as
ciências, de uma forma ou de outra, tentam compreendê-lo, desvendá-lo.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.

Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm
Páginas: 189
Peso: 290 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: filosófica e teológica
Condição: novo
07 – Introdução à Filosofia da Religião
Código de barras: 7893590623512
Esse livro foi escrito para estudantes e para todas as pessoas que se interessam por esse
assunto, mesmo que não tenham nenhum conhecimento de filosofia, pois escrevemos com
simplicidade, embora se trate de um tema tão profundo.
Caso você já tenha estudado ou lido muito sobre filosofia, é possível que se veja levado a
trilhar caminhos já conhecidos; não obstante, descortinar a paisagem pela segunda vez, por
certo, não lhe será prejudicial, pois, é possível que alguns pontos se tornem mais claros, ou
que sejam percebidos por outro ângulo.
É comum que os estudos introdutórios comecem com uma definição ou uma caracterização
geral do seu objeto; por isso, é muito razoável que você queira saber o que é, afinal, filosofia
da religião.
Parece óbvio que, para compreender o que é a filosofia da religião, seja necessário entender
algo tanto da religião quanto da filosofia.
Embora quase todos tenham em maior ou menor grau uma ideia do que é religião, poucos têm
alguma ideia clara do que é filosofia.
Não é a ideia de religião que nos perturba no começo, embora isso possa vir a ocorrer mais
tarde, mas a de filosofia.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm
Páginas: 189
Peso: 290 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: filosófica e teológica
Condição: novo

08 – Introdução à Psicologia
Código de barras: 7893590623529
Esse livro sintetiza o termo psicologia, sem a pretensão de oferecer soluções, apresentaremos
algumas considerações preliminares, que consideramos fundamentais ao estudo do assunto
em pauta.
Entende-se aqui por comportamento toda e qualquer forma observável de reação ou resposta
do organismo a qualquer tipo de estímulo interno ou externo.
Portanto, na linguagem do psicólogo, o termo comportamento tem significação muito ampla.
Os antigos latinos já diziam que toda definição é perigosa (omnis definitio periculosa est).
É que, para definir um objeto, há exigências lógicas que nem sempre podem ser rigorosamente
observadas.
Isso é verdade, principalmente quando se leva em conta o grau de complexidade da natureza
intrínseca do objeto que se pretende definir.
Definição é a operação que analisa a compreensão de uma ideia.
Definir, portanto, é circunscrever ou delimitar uma ideia.
Isso significa que, para definir um conceito, é necessário que se enuncie sua compreensão e
sua abrangência.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,8 x 21 cm
Páginas: 147
Peso: 230 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: psicológica e teológica
Condição: novo
09 – Introdução à Teologia Litúrgica
Código de barras: 7893590623550
Esse livro oferece respostas sobre os temas, culto, música e adoração.
Procuramos encontrar o motivo para tal reflexão e, também, o objetivo do estudo, pois livros
sobre o tema existem de sobra no mercado evangélico brasileiro.
Nossa preocupação foi gerar, a partir da experiência religiosa (conversão), um texto sucinto de
compreensão clara acerca do propósito do culto, da música e da adoração que, em sua
essência, não é outro a não ser o objetivo do autor da carta aos hebreus, que propõe um modo
de vida que agrada a Deus e que é sustentado tanto por gratidão, quanto por um sério e
profundo sentimento de compromisso com muita responsabilidade.

Portanto, segundo o autor aos hebreus, todos cultuam, todos lançam mão dos recursos da
música, todos louvam ao Deus Todo-Poderoso.
Que o Senhor nosso Deus nos ensine o caminho para que cheguemos à vida em Deus.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2007
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,8 x 21 cm
Páginas: 146
Peso: 215 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
10 – Introdução ao Antigo Testamento I
Código de barras: 7893590623567
Esse livro enfoca principalmente na introdução ao estudo do antigo testamento, no mundo
bíblico, relacionado ao seu contexto histórico, geográfico, cultural e arqueológico.
É o resultado de exaustivas pesquisas comprometidas com a veracidade e autenticidade dos
dados históricos da bíblia que são analisados.
A preocupação da equipe editorial foi traçar um itinerário que permita ao leitor entrar em
contato com os nossos antepassados e, dessa forma, avaliar suas instituições e tradições,
suas crenças e costumes.
O leitor perceberá que os acontecimentos bíblicos não se dão de forma paralela à história da
humanidade, mas fazem parte dela; portanto o estudo do relacionamento do povo de Deus
com os seus vizinhos é essencial para uma compreensão mais apurada dos eventos.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm
Páginas: 188
Peso: 240 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica

Condição: novo
11 – Introdução ao Antigo Testamento II
Código de barras: 7893590623574
Esse livro foi dividido em seis capítulos, para facilitar o alcance de nossos objetivos.
O primeiro faz uma introdução bíblica: da formação do cânon à transmissão das escrituras; o
segundo faz uma introdução ao antigo testamento e apresentará questões essenciais que
caracterizam o pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
O terceiro capítulo faz uma abordagem dos livros históricos; o quarto, dos livros sapienciais; o
quinto, dos profetas maiores e, finalmente, o sexto, dos profetas menores.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 1,2 x 21 cm
Páginas: 247
Peso: 265 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
12 – Introdução ao Novo Testamento I
Código de barras: 7893590623581
Esse livro enfoca principalmente na introdução ao estudo do novo testamento, no mundo
bíblico relacionado ao seu contexto histórico, geográfico e cultural.
É o resultado de exaustivas pesquisas comprometidas com a veracidade e a autenticidade dos
dados históricos da bíblia que são analisados.
Para facilitar o alcance de nossos objetivos, dividimos o livro em três grandes capítulos.
O primeiro trata de questões gerais acerca dos gregos e dos asmoneus.
Nesse capítulo, o aluno terá a oportunidade de conhecer as relações que a Palestina
estabeleceu com os ptlomeus, com os selêucidas e como se deu o seu processo de
helenização.
Além disso, será abordada a revolta dos macabeus, bem como os acontecimentos históricos
que a provocaram.
O segundo capítulo faz uma abordagem geral da administração do império romano. Também
alguns livros do novo testamento, os evangelhos, o livro de Atos, as epístolas de Tiago, de
Pedro e de João e o livro de Apocalipse serão abordados, porém de forma bem sucinta.
O terceiro faz uma introdução acerca das características do judaísmo.

O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 1,0 x 21 cm
Páginas: 197
Peso: 260 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
13 – Introdução ao Novo Testamento II
Código de barras: 7893590623598
Esse livro aborda o mundo do novo testamento: ambiente histórico, e religioso.
Aborda de forma mais ampla, os quatro evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas
Paulinas, as epístolas gerais e o livro de Apocalipse.
Testamento é uma palavra da língua grega e significa aliança.
Deus falou e agiu com o seu povo de Israel; o testemunho desses acontecimentos está no
antigo testamento, como inicia a carta aos Hebreus 1.1,2: havendo Deus, outrora, falado,
muitas vezes de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo
Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
O novo testamento é selado com a morte de Jesus Cristo: antes de tudo, vos entreguei o que
também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
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Ano de publicação: 2010
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 1,0 x 21 cm
Páginas: 197
Peso: 260 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
14 – Missões e Globalização

Código de barras: 7893590623611
Esse livro trata da obra missionária, relacionada ao contexto da globalização.
Evidencia que o desenvolvimento das nações demonstram a veracidade dos registros bíblicos,
ou seja, as últimas revelações que Jesus deu a João na ilha de Patmos, já podem serem
compreendidas à luz dos últimos acontecimentos históricos.
O Senhor Jesus Cristo deseja que cada um dos seus seguidores tenha um coração
missionário.
Alguns se sentirão impelidos a servir ao Salvador na própria igreja, na comunidade e dentro do
seu país.
Outros serão impelidos a levar Jesus Cristo às terras estrangeiras.
Todos os cristãos podem ter uma parte nas missões cristãs.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 1,0 x 21 cm
Páginas: 195
Peso: 265 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: sociológica e teológica
Condição: novo
15 – Pregue, mas... Pregue em Português – Nível Avançado
Código de barras: 7893590623642
Esse livro aborda de forma sucinta, a gramática da língua portuguesa, portanto, faz um estudo
acerca da letra, fonema e sílaba; acentuação gráfica; das classes gramaticais; da frase, oração
e período e da pontuação.
Além disso, aborda questões referentes à leitura e à produção textual.
O livro é um valioso guia para o seu aprendizado do português; seja você um estudioso
iniciante da língua ou não.
Esta obra atinge plenamente seus objetivos pela sua maneira lógica e peculiar de apresentar o
idioma português, através da abordagem concisa, porém clara e objetiva.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
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16 – Teologia da Educação Cristã
Código de barras: 7893590623673
Esse livro trata da educação cristã como um processo dinâmico para a transformação, a
libertação, e a capacitação do homem e da comunidade.
O enfoque é feito dentro do contexto da escola bíblica dominical.
Um livro que tem por objetivo, além de refletir acerca dos fundamentos da educação cristã
teológica e historicamente, mostrar que os assuntos tratados podem ser postos em prática
visando o aperfeiçoamento da igreja.
A educação cristã tem o mérito de ampliar o alcance e a importância dos valores do reino de
Deus.
Valores que não apenas fundamentam a ação do povo de Deus na história como respondem
pelo crescimento sadio da igreja cristã, fortalecendo assim, o corpo de Cristo.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm
Páginas: 193
Peso: 225 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
17 – Teologia da Liderança e da Administração
Código de barras: 7893590623680
Esse livro trata da liderança no que diz respeito aos seguintes questionamentos: o que é um
líder? Como encontrar líderes? Como preparar e equipar líderes? Quais as funções de um
líder? Como liderar com eficiência? Qual o papel do líder numa igreja neotestamentária?
Relaciona conceitos da administração moderna, sem perder de vistas as regras estabelecidas
por Deus.

Acreditamos que a liderança e a administração cristã têm suas regras definidas na Palavra de
Deus.
Portanto, os critérios para uma boa liderança e uma boa administração não devem se
distanciar do que já foi definido por Deus.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,7 x 21 cm
Páginas: 161
Peso: 240 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
18 – Teologia do Novo Testamento
Código de barras: 7893590623703
Esse livro trata do estudo do conceito e classificação da teologia, dos fatores formativos da
teologia, do valor e da necessidade da teologia, da teologia em face da religião, da ciência e da
filosofia, da posição do ensino de Jesus na teologia.
É a especialização da teologia bíblica que se caracteriza pela preocupação de estudar as
escrituras do Novo Testamento como a fonte final e infalível de inquirições e formação de
doutrinas cristãs.
Caracteriza-se, mais especificamente, pela preocupação de conhecer Deus pela revelação
feita na pessoa de Jesus como imagem do Deus invisível, no dizer do apóstolo Paulo: Ele é a
imagem do Deus invisível, o Primogênito de toda a criação (Cl 1.15).
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm
Páginas: 193
Peso: 270 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo

19 – Teologia e Prática da Oração
Código de barras: 7893590623710
Esse livro demonstra a necessidade e o poder da oração na vida do crente.
Portanto, evidencia a oração dentro do contexto da experiência humana: empecilhos à oração,
condição para a vitória, exercício da fé, etc.
A oração é uma necessidade e um poder universalmente sentidos.
Se apenas os que se despertam espiritualmente sentem a necessidade da oração, para os
sábios e os santos, a oração significa fome e sede, um prazer infinito.
Aqueles que já experimentaram o poder da oração sabem que possui um valor inestimável; é a
respiração do cristão.
Desde o início da humanidade, o ser humano busca a Deus (Gn 4.26) e invoca o seu nome.
No decorrer de toda a história espiritual da humanidade, e mui especialmente entre o povo de
Israel, percebe-se uma progressiva consciência e expressão de necessidade da parte do
homem; paralelamente, observa-se a disposição de Deus em colocar-se em comunicação com
o ser humano; Deus sai em busca do homem para relacionar-se com ele através da oração.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm
Páginas: 161
Peso: 230 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
20 – Teologia e Prática da Pregação
Código de barras: 7893590623727
Esse livro aborda aspectos importantes e necessários ao pregador da palavra que dizem
respeito ao preparo do pregador, aos propósitos da pregação, às formas de transmissão da
bíblia, à explicação do texto, aos argumentos da mensagem, às diversas abordagens de um
texto bíblico, à introdução e à conclusão da mensagem, à arte de persuadir os ouvintes e à
comunicação da mensagem.
Apesar do indiferentismo dos dias atuais e do desprezo pela palavra falada, por causa dos
extraordinários recursos apresentados pela mídia, o mundo necessita da voz do pregador.
Quem possui o dom da pregação pode sentir-se privilegiado por estar entre os chamados por
Deus para anunciar sua verdade ao mundo.

A pregação tem exercido uma influência muito grande na história da humanidade.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 1,3 x 21 cm
Páginas: 223
Peso: 305 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
21 – Teologia Pastoral
Código de barras: 7893590623734
Esse livro trata, especificamente, de questões relacionadas ao ministério pastoral à luz das
escrituras sagradas. Aborda, ainda, acerca da identidade do ministro evangélico; da igreja; do
pastor e a cidade; do pastor e os livros; e do pastor como teólogo.
Há uma tendência no mundo moderno, dentro e fora da igreja, de considerar irrelevante o
ministério evangélico e, particularmente, o ministério pastoral.
Sem que isso se constitua uma espécie de defesa de classe, como argumentaria Nietzsche,
acreditamos que o ministério pastoral desempenha importante função na economia divina.
O que nos parece da maior importância para a presente situação, entretanto, é uma
conceituação mais clara e mais precisa do ministério pastoral.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
Autores: Alessandra Costa, Olivar Basílio e Tácito da Gama
Ano de publicação: 2002
Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm
Páginas: 171
Peso: 215 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
22 – Teologia Sistemática I
Código de barras: 7893590623741

Esse livro faz uma abordagem acerca da introdução à teologia: o que é, suas divisões e suas
tarefas; além disso, aborda questões relacionadas à confissão da fé; aos atributos de Deus;
aos de Jesus e aos do Espírito Santo.
Este escrito pretende apresentar alguns tópicos dos prolegômenos à teologia sistemática.
Foi elaborado para o seminário de teologia sistemática sob orientação do professor John
Landers.
Não tem como objetivo comprovar nenhuma hipótese prévia, senão refletir sobre tópicos que
iluminam a tarefa do teólogo.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
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Tipo de capa: brochura
Cor da capa: vermelha
Dimensões: 15 x 0,8 x 21 cm
Páginas: 169
Peso: 245 g
Idioma: Português-BR
Tipo de narração: teológica
Condição: novo
23 – Teologia Sistemática II
Código de barras: 7893590623758
Esse livro trata de questões relacionadas à doutrina da justificação, da regeneração, da
santificação e dos anjos.
Este escrito pretende apresentar alguns tópicos dos prolegômenos à teologia sistemática.
Foi elaborado para o seminário de teologia sistemática sob orientação do professor John
Landers.
Não tem como objetivo comprovar nenhuma hipótese prévia, senão refletir sobre tópicos que
iluminam a tarefa do teólogo.
A regeneração é o ato divino que concede ao penitente que crê uma vida nova e mais elevada
mediante união pessoal com Cristo.
Santidade e consagração são palavras sinônimas, como o são: santificados e santos.
Santificar é a mesma coisa que fazer santo ou consagrar.
A palavra anjo significa mensageiro de Deus; os anjos são uma ordem de seres superiores aos
homens (Hb 2.7-9; II Pe 2.11.
A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de maneira impressionante do ministério desses seres
celestiais, os anjos, que agem de maneira sobrenatural em situações das mais inacreditáveis.

O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
ISBN:
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24 – Teologia Sistemática III
Código de barras: 7893590623789
Esse livro faz uma abordagem da natureza da salvação, da igreja e sua missão, das
ordenações da igreja, da fé, da nova aliança e, também, faz uma abordagem sobre questões
escatológicas.
O homem salvo, portanto, é aquele cuja vida foi harmonizada com Deus, foi adotado na família
divina, e agora se dedica a servi-lo.
Sendo justificado, ele pertence aos justos; sendo regenerado, ele é filho de Deus; sendo
santificado, ele é santo (literalmente uma pessoa santa).
A igreja é a família espiritual de Deus, uma comunidade criada pelo Espírito Santo, baseada na
obra expiatória de Cristo.
A palavra igreja é usada de forma variada, hoje em dia, às vezes para denotar uma estrutura
física, um edifício usado por uma congregação local.
Estamos assistindo a um despertar, a uma busca, a uma tentativa de desvendar os mistérios
que envolvem o futuro da humanidade.
É que estamos diante de problemas que transcendem a compreensão humana.
Quando abrimos a palavra de Deus descobrimos que esse estado caótico em que está vivendo
a humanidade é previsto.
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 45h/aula,
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas.
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega.
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