
00 – Básico em Teologia  
 
Código de barras: 7893590623765 
 
Esse curso aborda de forma prática e direcionada um estudo básico da bíblia, fazendo um 
apanhado completo de várias áreas que proporcionarão um melhor aprendizado e 
conhecimento.  
 
Foi desenvolvido para oferecer o conteúdo inicial e essencial, para os interessados em se 
aprofundar no estudo e na compreensão da Bíblia.  
 
Possui uma didática excelente, o que torna fácil o aprendizado em casa, em tempo hábil, 
podendo adquirir várias disciplinas mensais, enquanto prossegue em sua atividade profissional 
ou estudantil.  
 
É mais focado na aplicabilidade prática dos conceitos bíblicos, destacando as principais 
doutrinas bíblicas, melhorando o desenvolvimento e atuação na Igreja local.  
 
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 660h/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 22 livros:  
01 - Apocalipse; 
02 - Atos dos Apóstolos; 
03 - Bibliologia; 
04 - Epístolas aos Hebreus; 
05 - Epístolas Paulinas I; 
06 - Epístolas Paulinas II; 
07 - Epístolas Universais; 
08 - Escola Bíblica Dominical; 
09 - Evangelhos; 
10 - Geografia e Arqueologia Bíblica; 
11 - Homilética;  
12 - Livros Históricos; 
13 - Livros Poéticos; 
14 - Métodos de Estudos da Bíblia; 
15 - Missiologia; 
16 - Pentateuco; 
17 - Pregue, mas... Pregue em Português - Nível Básico; 
18 - Profetas Maiores; 
19 - Profetas Menores; 
20 - Teologia Pastoral; 
21 - Teologia Sistemática I; 
22 - Teologia Sistemática II. 
 
ISBN: 978-65-991507-6-0  
Autor: Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2001 
Tipos de capas: brochuras 
Cores das capas: mistas 
Dimensões: mínimo de 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: mínimo de 50  
Pesos individuais: mínimo de 75 g 
Peso total: 2.720 kg 
Idiomas: Português-BR 
Tipos de narrações: linguística e teológicas 



Condições: novos 
Modalidades: extensão e online 
Certificação: recebimento após a aprovação em todas as disciplinas do curso 
 
01 – Apocalipse 
 
Código de barras: 7893590623390 
 
Esse livro demonstra que os acontecimentos finais, nele registrados, dependem do desenrolar 
da política e da economia mundiais.  
 
A bíblia revela que o mundo será governado por um único líder; por isso, este livro procurará 
evidenciar como o mundo já possui as bases necessárias para isso.  
 
O livro do Apocalipse é assim designado porque registra a revelação dos últimos 
acontecimentos da história da humanidade, portanto, contém profecias reveladas pelo próprio 
Jesus Cristo.  
 
O livro inicia com a expressão revelação de Jesus Cristo.  
 
Quem o escreveu foi João (1.1, 4, 9; 22.8).  
 
O caráter profético deste livro é semelhante ao dos livros de Daniel e Ezequiel.  
 
Deus sempre falou ao seu povo nos momentos de grandes dificuldades, em tempos de 
desajustes políticos, econômicos e sociais, Ele leva-o a crer num futuro cheio de bênçãos, 
especialmente no reinado daquele que seria o Libertador de Israel – Jesus 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 30h/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: 78-65-992038-0-0 
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2001 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,5 x 21 cm 
Páginas: 86 
Peso: 115 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
02 – Atos dos Apóstolos 
 
Código de barras: 7893590623819 
 
Esse livro foi escrito por Lucas e endereçado especialmente, a Teófilo, no ano 63 d.C.  
 
Os relatos desse autor abrangem cerca de 30 anos do início da história da igreja e o tema 
central deste livro, é a propagação do evangelho pelo poder do Espírito Santo.  
 
A leitura de Atos deixa-nos entrever os objetivos básicos que Deus tinha, quando despertou 
Lucas a elaborar este primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas 
a ensinar (1.1).  
 



Deus pretendia que os discípulos de Jesus compreendessem que a obra que Este começara, 
ou seja, a implantação do Seu reino na terra deveria ter continuidade, mas, agora, através da 
operação do Espírito Santo na vida dos discípulos. 
 
Jesus, antes de subir aos céus, já havia expressado a grande vontade do Pai: a expansão do 
Evangelho até aos confins da terra (1.8), também demonstrou que o cumprimento dessa 
vontade dependeria, totalmente, da própria atuação de Deus, pois a obra do Espírito Santo é 
uma providência para que a Igreja proclame o evangelho, dando prosseguimento à obra que 
Jesus iniciara. 
 
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 30h/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: 978-65-992038-3-1  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
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Tipo de capa: brochura 
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03 – Bibliologia 
 
Código de barras: 7893590623864 
 
Esse livro faz uma abordagem acerca da estrutura da bíblia, sua história, sua mensagem, sua 
inspiração e seu cânon.  
 
Bibliologia é o ramo [do gr. biblios, livro, logia, discurso ou tratado racional sobre um 
determinado assunto] da teologia sistemática que versa sobre a origem, a formação, a 
inspiração, a autoridade e a confiabilidade das sagradas escrituras, como a infalível palavra de 
Deus.  
 
O estudo introdutório da bíblia, nos seus aspectos estruturais como livro, por certo, ajudará o 
estudante, ávido pelo conhecimento das verdades nelas inerentes, a compreender melhor as 
revelações de Deus ao homem.  
 
A dificuldade e a confusão de muitos intérpretes das escrituras dão-se, exatamente, por não 
compreenderem certas particularidades dela como livro divino, escrito por instrumento falho - o 
homem.  
 
Em função disso, sua veracidade deve ser vista no conjunto, na obra global, as falhas, no 
devido grau de importância, devem ser consideradas normais, pois elas ocorrem em qualquer 
literatura.  
 
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 30h/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: 978-65-992038-2-4  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio  
Ano de publicação: 2001 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,5 x 21 cm 
Páginas: 90 
Peso: 135 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
04 – Epístola aos Hebreus 
 
Código de barras: 7893590623222 
 
Esse livro faz um estudo panorâmico da epístola enviada aos hebreus e demonstra que a 
mesma, pode ser considerada como a demonstração do antigo testamento como figura, 
antecipação, sobre as autênticas realidades do propósito de Deus, evidenciadas na pessoa do 
Senhor Jesus Cristo.  
 
O estudo de qualquer documento antigo sempre faz com que surjam questionamentos.  
 
Boa parte deles não é esclarecido, apesar de ser possível o levantamento de hipóteses que 
podem, ou não, serem comprovadas.  
 
No caso da epístola escrita aos hebreus, não se sabe nem quem a escreveu e nem a quem ou 
a que igreja ela, inicialmente, foi enviada.  
 
Esse fato, todavia, em nada diminui a sua importância.  
 
É inegável o valor teológico e espiritual que ela possui; portanto, não há dúvidas que 
independente de quem escreveu, ela foi inspirada por Deus para instrução dos seus filhos.  
 
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 30h/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: 978-65-992038-1-7  
Autor: Olivar Basílio  
Ano de publicação: 2007 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 54 
Peso: 95 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
05 – Epístolas Paulinas I 
 
Código de barras: 7893590623239 
 
Esse livro faz um estudo sobre as epístolas enviadas aos romanos, aos coríntios, aos gálatas e 
aos efésios, a partir de uma perspectiva histórica e teológica.  
 



Aborda o propósito com que cada uma foi escrita, onde, quando e em que circunstância Paulo 
se encontrava.  
 
Estudar as epístolas paulinas significa compreender o zelo com que Deus ia tratando o seu 
povo, pois orientava Paulo a escrever segundo as necessidades de cada igreja.  
 
As cartas de Paulo são resultado de seu trabalho missionário.  
 
Logo após a sua chamada, quando se dirigia a Damasco, compreendeu que Deus o chamava 
para levar o evangelho aos confins da terra.  
 
Mas, antes de separar Paulo e capacitá-lo para cumprir seu ministério, Deus já havia 
preparado o mundo para que o evangelho pudesse se espalhar entre os povos.  
 
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 30h/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: 978-65-992038-6-2  
Autor: Olivar Basílio  
Ano de publicação: 2007 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,5 x 21 cm 
Páginas: 100 
Peso: 130 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
06 – Epístolas Paulinas II 
 
Código de barras: 7893590623246 
 
Esse livro faz um estudo sobre as epístolas enviadas aos filipenses, aos colossenses, aos 
tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e a Filemom, a partir de uma perspectiva histórica e 
teológica.  
 
Aborda o propósito com que cada uma foi escrita, onde, quando e em que circunstância se 
encontrava Paulo.  
 
Quando surgiu o cristianismo, o mundo era dominado pelo império romano.  
 
Todas as terras que seriam alcançadas pelo evangelho estavam centralizadas sob o poder de 
Roma.  
 
Esta situação política facilitou o intercâmbio entre os povos, além disso, a própria 
administração romana se encarregou de tornar as viagens mais seguras, pois extirpou boa 
parte de piratas que dificultavam a navegação e construiu estradas para facilitar o acesso a 
qualquer ponto do império.  
 
Era este o cenário necessário às viagens missionárias de Paulo.  
 
Por isso ele conseguiu alcançar os confins da terra.  
 
O certo é que Paulo conseguiu alcançar as extremidades do império romano.  
 



Conheceremos o cuidado que ele tinha com os irmãos.  
 
Ele saiu pelo mundo pregando o evangelho, e sempre que tinha oportunidade voltava para 
animar o ânimo dos irmãos. 
 
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 30h/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: 978-65-992038-5-5 
Autor: Olivar Basílio  
Ano de publicação: 2007 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,5 x 21 cm 
Páginas: 93 
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Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
07 – Epístolas Universais 
 
Código de barras: 7893590623253 
 
Esse livro faz um estudo sobre as epístolas gerais, a partir de uma perspectiva histórica e 
teológica.  
 
Aborda o propósito com que cada uma foi escrita, onde, quando e em que circunstâncias.  
 
Nesse livro, estudaremos as epístolas gerais ou epístolas universais, que ficaram assim 
conhecidas porque não foram enviadas à igrejas distintas ou específicas, podendo, portanto, 
ter uso universal e atemporal.  
 
Esse grupo de cartas é dividido da seguinte maneira: Hebreus, Tiago, I e II Pedro, I, II e III João 
e Judas.  
 
A epístola aos hebreus não é contemplada neste volume, em virtude de entendermos que ela 
merece um comentário feito num livro à parte.  
 
O propósito do livro é que, ao concluir esse estudo, você possa ter compreendido os 
ensinamentos nele contidos, a ponto de assimilá-los na sua vida cristã prática, e desejar ainda 
mais, aprofundar-se no conhecimento do Senhor.  
 
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 30h/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: 978-65-992038-4-8 
Autor: Olivar Basílio  
Ano de publicação: 2001 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 



Páginas: 64 
Peso: 125 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
08 – Escola Bíblica Dominical 
 
Código de barras: 7893590623260 
 
Esse livro conceitua a Escola Bíblica Dominical e percorre as suas raízes ao longo da história. 
 
Também, evidencia os princípios e objetivos da EBD, a sua organização, a pedagogia eficiente 
e o professor, a psicologia e as características dos grupos de idade.  
 
A escola dominical é a única escola de educação religiosa que a igreja dispõe.  
 
Ela proporciona a possibilidade de a igreja cumprir a comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo, 
isto é, pregar e ensinar.  
 
Sendo assim, ela evangeliza enquanto ensina, cumprindo, desse modo, a tarefa dada pelo 
mestre na grande comissão, que se encontra em Mc 16.15 e Mt 28.20.  
 
Pode ser vista como uma oficina de fazer discípulos para Jesus, tendo como alvo crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, e são, seus ensinos, extraídos da bíblia, a palavra de Deus, 
que nos oferece o conjunto de doutrinas da fé cristã, as quais devem ser transmitidas de forma 
pedagógica e metódica, sem perder a sua profundidade espiritual.  
 
Devemos ressaltar, no entanto, que ela não tem como objetivo suprimir a responsabilidade do 
ensino dado pelos pais no lar, porém, ela há de cooperar na formação do caráter cristão tanto 
dos filhos, quanto dos pais.  
 
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 30h/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: 978-65-992038-9-3  
Autor: Olivar Basílio  
Ano de publicação: 2001 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 55 
Peso: 95 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 

 
09 – Evangelhos 
 
Código de barras: 7893590623277 
 
Esse livro faz uma abordagem panorâmica dos quatro evangelhos e evidencia que a narrativa 
histórica dos evangelhos não tem por meta descrever Jesus historicamente, nem apresentar 
sua biografia, mas apresentar o Salvador do mundo aos quatro grupos de povos em que se 
dividia a humanidade: judeus (religiosos), gregos (intelectuais) romanos (dominadores), gentios 
(nações pagãs dominadas).  



 
Nos Evangelhos, por meio de Cristo, podemos conhecer a pessoa do Pai (Jo 14.8,9), pois 
Deus se revelou por meio do Filho (Hb 1.1-3).  
 
Cristo é o grande profeta, semelhante a Moisés, que Deus levantou (Dt 18.18) e Israel não quis 
ouvir; antes o rejeitou, abrindo a porta da graça às nações da terra (Jo 1.11,12).  
 
O estudo dos evangelhos propicia o conhecimento fundamental da personagem central de toda 
escritura e da Pedra Angular do edifício de Deus (Sl 118.22). 
 
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 30h/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: 978-65-992038-8-6 
Autor: Olivar Basílio  
Ano de publicação: 2006 
Tipo de capa: brochura 
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10 – Geografia e Arqueologia Bíblica 
 
Código de barras: 7893590623284 
 
Esse livro demonstra as regiões que existiam no mundo antigo e aponta as relações que os 
povos dessas regiões estabeleceram com o povo de Israel.  
 
Aborda a ascensão e a queda de grandes impérios e descreve as montanhas existentes, os 
rios, os desertos, as planícies, os vales, os montes e as cidades, tanto no mundo 
extrapalestínico, quanto no palestínico.  
 
A bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico.  
 
Ela pode, portanto, ser situada num tempo e num espaço específicos.  
 
É papel da Geografia Bíblica situar o leitor da bíblia no espaço onde os fatos aconteceram.  
 
Esse conhecimento é de extrema importância, pois o lugar onde os homens vivem tem uma 
influência muito grande na cultura.  
 
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 30h/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: 978-65-992038-7-9  
Autores: Alessandra Costa e Edmar Joaquim 
Ano de publicação: 2007 
Tipo de capa: brochura 



Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,6 x 21 cm 
Páginas: 106 
Peso: 125 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 

 
11 – Homilética 
 
Código de barras: 7893590623185 
 
Esse livro aborda, de uma forma ampla e sucinta, os aspectos fundamentais para a 
concretização de um discurso eficiente.  
 
Apresenta o estudo do sermão temático, doutrinário, textual e expositivo. Homilética é a arte e 
a ciência que tem por fim a construção, a preparação e a transmissão do discurso cristão e 
tudo o que diz respeito à pregação do evangelho.  
 
A compreensão da escritura sagrada por si só não é suficiente ao pregador ou ao mestre para 
que ela seja ministrada.  
 
É necessário um domínio básico de como o texto deve ser preparado e articulado para que o 
ouvinte tenha uma boa assimilação.  
 
Ela oferece alguns recursos ao ministrante da palavra, tais como: a escolha e a interpretação 
do texto; o planejamento do sermão e suas regras de eficiência; a classificação dos sermões, 
etc. 
 
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 30h/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 e Olivar Basílio  
Ano de publicação: 2001 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,5 x 21 cm 
Páginas: 65 
Peso: 100 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
12 – Livros Históricos 
 
Código de barras: 7893590623307 
 
Esse livro faz um estudo panorâmico acerca da nação de Israel e evidencia que conhecer a 
história de Israel significa não somente conhecer a história de um povo, que se constitui como 
nação, numa terra que lhe era estranha, mas também a de um Deus que age, conforme o 
desenrolar da história da humanidade.  
 
O estudo aborda os livros de Josué, Juízes, Rute, I e lI Samuel, I e lI Reis, I e II Crônicas, 
Esdras, Neemias e Ester.  
 



Narram a história de um povo que, praticamente, sempre esteve sob o domínio de algum 
império: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma.  
 
Apesar dos altos e baixos, a história de Israel sempre foi pautada pela esperança.  
 
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 30h/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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13 – Livros Poéticos 
 
Código de barras: 7893590623314 
 
Esse livro faz um estudo panorâmico dos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e 
Cantares de Salomão.  
 
Esse estudo evidencia a beleza poética desses livros, o que revela a crença na inspiração 
dada, ao escritor, pelo próprio Deus.  
 
Esse grupo de livros, na maior parte de seu conteúdo, pertence à idade de ouro da história dos 
hebreus, a era de Davi e de Salomão.  
 
Jó é, geralmente, atribuído a uma data mais remota; e alguns dos salmos são mais recentes, 
contudo, grande parte dos salmos, se atribui a Davi, e os três livros: Provérbios, Eclesiastes e 
Cantares são, geralmente, atribuídos a Salomão.  
 
A poesia é marcada por um trabalho artístico da linguagem.  
 
A preocupação do poeta não é só com o conteúdo, mas, também, com a forma.  
 
O poeta procura intensificar a essência da expressão da sua poesia fazendo com que a 
sonoridade do seu texto, o encadeamento sintático reforcem o que foi expresso no conteúdo.  
 
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 30h/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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14 – Métodos de Estudos da Bíblia 
 
Código de barras: 7893590623321 
 
Esse livro faz um estudo acerca dos métodos que auxiliam no estudo bíblico sistematizado, a 
partir de uma abordagem hermenêutica.  
 
Ainda faz menção a algumas regras necessárias para um bom estudo, aos princípios 
hermenêuticos entre os judeus e o papel da hermenêutica sagrada na igreja cristã.  
 
A própria palavra de Deus nos adverte da importância do seu estudo, pois somente o 
conhecimento profundo da verdade nos fará cidadãos do céu, conscientes dos nossos direitos 
e deveres.  
 
Se nos recordarmos da tentação de Jesus no deserto (Mt 4.1-11), veremos que é o 
conhecimento da palavra que nos garante a vitória contra o nosso inimigo.  
 
Essa passagem nos mostra o quanto a bíblia pode ser mal interpretada e, consequentemente, 
mal ensinada e aplicada.  
 
Há uma grande necessidade de utilização das escrituras, de conhecer regras básicas que 
auxiliam na sua interpretação, bem como na sua aplicação.  
 
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 30h/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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15 – Missiologia 
 
Código de barras: 7893590623413 
 
Esse livro demonstra que, missiologia é a ciência que trata da missão bíblica da Igreja, e que 
formula os princípios e os métodos para estender a igreja a todo o mundo.  
 
Aborda o porquê da obra missionária, ou seja, da sua necessidade, e evidencia que esta só 
existe em função da existência do pecado, que provocou a separação entre o homem e Deus.  
 



E posteriormente, evidencia a responsabilidade da Igreja de continuar pregando o Evangelho 
entre todas as nações, povos, tribos e línguas.  
 
De forma bem direta, a obra missionária só existe em função da existência do pecado.  
 
Este provocou a separação entre o homem e Deus.  
 
Essa separação nunca agradou o coração de Deus, portanto, Ele mesmo se encarregou de 
traçar um plano de restauração da vida do homem que fizesse com que este voltasse a ter 
comunhão com Ele.  
 
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 30h/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 – Pentateuco 
 
Código de barras: 7893590623338 
 
Esse livro faz um estudo panorâmico sobre os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e 
Deuteronômio, a partir de uma perspectiva histórica e teológica.  
 
O estudo desse livro evidencia a base doutrinária do judaísmo e, consequentemente, do 
cristianismo.  
 
O pentateuco que era, originariamente, denominado torá, ou lei, referindo-se aos cinco 
primeiros livros da bíblia, somente recebeu esta designação - penta (cinco) + teuchos (tomos) - 
depois da famosa tradução realizada em Alexandria (ano 300 a.C. aproximadamente).  
 
Nele se insere a origem do universo, a da humanidade, a do pecado, a do povo de Israel e, 
também, a da redenção através de Cristo, que só se consumaria muitos séculos depois, mas 
que, através de símbolos e cerimoniais, já se encontra presente em cada um dos livros que o 
compõe.  
 
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 30h/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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Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,6 x 21 cm 
Páginas: 115 
Peso: 115 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
17 – Pregue, mas… Pregue em Português – Nível Básico 
 
Código de barras: 7893590623062 
 
Esse livro é uma obra singular, mas nem por isso deixa de ser importante na biblioteca do 
homem de Deus e de quaisquer outros que necessitem falar ao público em geral, com graça e 
desenvoltura, pois é um valioso guia para o seu aprendizado da língua portuguesa, seja você 
um estudioso iniciante ou não.  
 
Se você é um principiante no estudo da nossa língua, então ficará impressionado com a 
facilidade com que aprenderá a falar corretamente, porém, se você já conhece um pouco o 
idioma, perceberá que esse livro o ajudará a desenvolver melhor a sua compreensão, a sua 
habilidade para incorporar novas palavras ao seu vocabulário, e principalmente, sua confiança 
para poder expressar-se de maneira mais eloquente.  
 
Todos nós usamos a gramática da língua para falar, ouvir, ler e escrever, nas mais variadas 
situações do dia a dia, mas não é possível perceber isso claramente, porque usamos esse 
conhecimento gramatical de uma maneira completamente automática.  
 
Por exemplo, para construir uma oração é preciso combinar as palavras numa certa ordem, por 
isso, a gramática procura explicar que regras são essas, e para isso faz uma análise da língua, 
separando e decompondo cada um dos seus elementos para perceber como ela é por dentro.  
 
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 30h/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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18 – Profetas Maiores 
 
Código de barras: 7893590623345 
 
Os livros dos profetas constituem um terço dos livros do antigo testamento.  
 
Eles apresentam a doutrina e, raramente, a história pessoal dos homens usados por Deus para 
falar ao povo.  
 



O período histórico em que os profetas começaram suas atividades, a partir do século VIII a.C., 
foi marcado por um notável desenvolvimento intelectual do homem.  
 
Foi nesse período, também, que apareceram os grandes orientadores espirituais da 
humanidade como, por exemplo, Zoroastro, Confúcio e Sidarta.  
 
Enquanto Sofonias anunciava a desgraça de Jerusalém e Naum a de Nínive, Zoroastro 
reformava a religião iraniana; e, simultaneamente às exortações de Jeremias e de Ezequiel 
para que o povo retornasse à pureza do culto a Deus, Confúcio dava à religião da China uma 
forma definitiva e Sidarta lançava as bases do Budismo.  
 
Durante o ministério dos profetas pós-exílicos, a antiga religião grega se desenvolvia e os 
filósofos da Jônia desenvolviam elevados conceitos acerca do universo, etc.  
 
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 30h/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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19 – Profetas Menores 
 
Código de barras: 7893590623352  
 
Esse livro dá uma ideia sintética dos doze profetas menores, definindo a atuação de cada um 
em sua época e no plano geral da salvação, e proporcionar, ao aluno, elementos para o estudo 
cronológico de cada momento histórico, para ver como Deus é o único que pode predizer o 
futuro o propósito deste curso, que é proporcionar um esmerado conhecimento geral do 
conteúdo de cada livro da Bíblia, bem como das matérias teológicas.  
 
É composto de doze livros, como segue: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, 
Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.  
 
Com o estudo deles, concluímos o estudo do antigo testamento.  
 
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 30h/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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20 – Teologia Pastoral 
 
Código de barras: 7893590623369 
 
Esse livro estuda o ministério cristão sob seus diversos aspectos.  
 
Trata das chamadas do cristão, das classes de dons ministeriais, da vida pessoal do obreiro e 
dos desafios do seu ministério e da prática do pastorado.  
 
Tem o objetivo de estudar o ministério cristão sob seus diversos aspectos.  
 
Não nos propomos a esgotar o assunto, já que a sua envolvência nos leva desde a temática 
bíblica até os aspectos práticos do exercício do ministério, bem como à vida pessoal do obreiro 
nos seus mais diversos níveis.  
 
Tentaremos, ao máximo, caminhar, dentro de uma objetividade bastante policiada, para 
alcançarmos os alvos desejados.  
 
A nossa proposta é abordarmos, inicialmente, o conjunto de funções e atividades práticas 
ministeriais realizadas dentro da igreja e, posteriormente, a prática, específica, do pastorado.  
 
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 30h/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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21 – Teologia Sistemática I 
 
Código de barras: 7893590623376 
 
Esse livro dá uma visão panorâmica acerca das obras do Espírito Santo e dos anjos.  
 
Por isso, estuda, inicialmente, a natureza do Espírito Santo, os seus nomes, símbolos, obra, 
batismo e dons.  
 
E, posteriormente, aborda os anjos, acerca de sua existência e obras.  
 
Muito erro e confusão existem em nossos dias no tocante à personalidade, às operações e às 
manifestações do Espírito Santo.  



 
Querendo ter uma visão panorâmica da pessoa e da obra Dele, talvez, tenhamos maior êxito 
dividindo os fatos a seu respeito em dois períodos: pré-pentecostal e pós-pentecostal.  
 
O livro também aborda a crença na existência dos anjos, que é quase universal.  
 
De Gênesis a Apocalipse, os anjos de Deus são mencionados com destaque: cento e oito 
vezes no antigo testamento e cento e setenta e cinco no novo.  
 
Os anjos estão sujeitos ao governo divino e têm desempenhado um importante papel na 
história do homem.  
 
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 30h/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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22 – Teologia Sistemática II 
 
Código de barras: 7893590623383 
 
Esse curso faz um estudo sobre o Pai e o Filho, atributos, natureza, obras, etc.  
 
No sentido da existência de Deus, a bíblia é infinitamente rica, definitivamente santa e própria 
para fazer tal afirmação.  
 
Ela não supõe e nem pressupõe que exista algo, alguma coisa, alguma energia superior, 
alguma tendência ou ideia a que se deve dar o nome de deus e que se deva ser adorado como 
tal.  
 
A própria bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias e 
promessas do antigo testamento.  
 
A grande afirmação central disso se encontra em II Co 1.20: porque todas quantas promessas 
há de Deus são nele sim; e por ele o amém, para glória de Deus, por nós.  
 
O Senhor Jesus Cristo é o cumprimento da promessa que foi feita ainda no jardim do Éden, 
onde Deus disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Gn 3.15.  
 
Além da maravilhosa tipologia de Cristo, encontrada em todo o antigo testamento, existem 
muitas profecias que falam, diretamente, do seu nascimento.  
 
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 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
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