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O cristianismo é uma confissão.
Declaramos quem somos no
Filho e o que Ele é para nós.
Confessar calibra a nossa fé. Nós
nunca acreditamos em nada
além da nossa confissão.

6852
Autor: Don Gossett & E. W. Kenyon
Formato: 14 x 21cm
Páginas: 232
ISBN: 9788543501598
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Tommy O’Dell crê que Deus
está tão ávido a demonstrar
Seu poder impressionante
hoje quanto estava nos dias do
apóstolo Paulo. Toda vez que
o Senhor faz algo prodigioso,
trata-se de uma continuação do
livro de Atos. Novos capítulos
maravilhosos estão sendo
escritos diariamente.
6653
Autor: Tommy O’Dell
Formato: 14 x 21cm
Páginas: 184
ISBN: 9788543501703

28,90

R$

Pg 02-03 - Livros - 21.indd 3

25/11/2019 13:39:32

4

Pg 04-05 - Livros - 21.indd 4

www.gracaeditorial.com.br

25/11/2019 13:45:49

Kenneth E. Hagin

6915
Como você pode conhecer
a vontade de Deus

6914
Orando para
obter resultados

6779
A cura
nos pertence

6780
Chaves bíblicas
para a cura

Leia este livro com o coração sedento
e fortaleça o seu espírito. Assim, você
entenderá como podemos conhecer a
vontade de Deus.

Precisamos compreender que quando os olhos
do entendimento do espírito são iluminados, é
possível ter mais progresso espiritual em poucos
dias ou algumas semanas do que em vários
anos de aprendizado e pregação da Palavra.

Neste livro, você encontrará respostas para
essas questões baseadas nas Escrituras
Sagradas e entenderá que não se trata apenas
de orar ou operar algum dom espiritual.

O caminho para a cura divina dificilmente é uma
via expressa. Na maioria das vezes, o diabo põe
obstáculos sutilmente disfarçados e provenientes
de várias fontes na trajetória dos cristãos, a fim de
impedi-los de ter saúde abençoada por Deus.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 72
Tamanho: 10X15 cm
ISBN: 9788543501741
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Nesta obra inédita, o Missionário R. R. Soares
relembra a trajetória de homens e mulheres
de Deus que, diante das mais duras provas,
achegaram-se ao Senhor e não perderam a
oportunidade de clamar a Ele e serem atendidos.
5449

Faça da Palavra de Deus a sua
confissão, comece a crer que
você está incluído em toda
promessa de Deus. (R.R. Soares)

Autor: R. R. Soares
Páginas: 224
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500805
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33,90

0066
Morte para onde iremos?

Medo, feche essa porta

0061

0104

Rute, a decisão acertada

4141
Oração da fé

Seja qual for a sua posição, esse
livro irá ajudá-lo a entender melhor
a questão da morte. Dessa forma,
em vez de temê-la, você enaltecerá
o Doador da vida: Jesus Cristo.

Medo e fé são dois modos de crer
opostos entre si. E, por meio desse
livreto, você aprenderá a viver pela
fé e neutralizar qualquer investida
de Satanás em sua vida.

Rute decidiu acompanhar a sogra,
sem olhar para trás, de volta à Terra da
Promessa. Com sua inspirada resposta à
Noemi, a jovem viúva provou que amava
não só sua sogra, mas também o Deus
de Israel e Lhe serviria para sempre.

As lições contidas no livreto, escrito
pelo Missionário R. R. Soares, abrirão
o entendimento do leitor sobre o que
é a oração da fé e os seus benefícios
na vida daquele que a realiza em seu
favor e em prol de outros.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438857
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ISBN: 9788573439083
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ISBN: 9788573439328
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Páginas: 48
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788543500331
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O dízimo é um dos assuntos mais
importantes para a vida do cristão.
Pode-se afirmar que, se o filho de Deus
não for dizimista, jamais prosperará,
pois, ao deixar de entregar o dízimo,
ele não somente está desobedecendo
ao Senhor, como também está dando
oportunidade para as operações do
diabo em sua vida.
Para que você entenda melhor esse
assunto, vamos estudá-lo por meio de
perguntas e respostas.

Caixa Postal 3001
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20010-974
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0083
Perguntas e respostas
sobre o dízimo

0065
Sete virtudes
do vencedor

Para que você entenda melhor esse assunto,
não deixe de ler está riquíssima obra, pois ela
certamente abrirá sua visão sobre a necessidade
deste ato para que as janelas do céu estejam
abertas sobre a sua vida, a fim de prosperá-lo.

Descubra as sete qualidades necessárias aos
cristãos para que se tornem verdadeiros reis em
vida, combatendo o mal neste mundo.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 48
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439199

Autor: R. R. Soares
Páginas: 60
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439878
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A série de livros escrita pelo Missionário
R. R. Soares vai instruir aqueles que não
medem esforços para pregar a Palavra que
salva, liberta e cura. Um precioso auxílio na
preparação de pregações.
Autor: R. R. Soares
Páginas: 376
Formato: 16x23cm

R$
ISBN: 9788573438437

R. R. S O A RES

R. R. S O A RES

A im p ortâ nc ia de c rer

Senhor, desce, antes que meu
do morra”, suplicava o oficial do
esus lhe respondeu: “ V ai, porque
vive” . O homem creu na P alavra, e
ervo foi curado no mesmo instante
8 .5 -1 3 ) .
Nesta mensagem, quero compartilhar
m você o segredo do que significa
em Deus. I sso é tão importante
é condição b á sica, ordenada pelo
prio Senhor Jesus, a fim de vermos
ria do P ai.
Existem limitações para os filhos
Deus? O Senhor responde: T udo é
sí v el ao q ue c rê ( M c 9 .2 3 b ) .
ro para essa lição ser tão b em
milada por você que, a partir de
ra, todos os seus pedidos sej am
ondidos.

ISBN: 9788573438772
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0070
A importância
de crer

0052
As bênçãos
que enriquecem

Entre os assuntos empregados neste
livro estão: A crença que desliga o
mal, Por que devemos crer, Tudo é
impossível ao que crer, A importância
de crer e A crença para liberar poder.

Deus deseja usar os cristãos para
destruir as obras de Satanás, a fim de
que o Reino dos Céus, que é de paz,
saúde, prosperidade etc., possa ser
trazido a este mundo.

Autor: R.R. Soares
Páginas: 128
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439984

Autor: R. R. Soares
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439632
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0056
Como tomar
posse da bênção

0076
Os segredos
para a vitória

Aprenda como é simples começar a
tomar posse de todas as bênçãos que
o Senhor Jesus comprou para nós.
Entre na batalha sem medo ou receio.
Entre para vencer. O poder de Deus
honrará a sua determinação.

Esta obra nos ensinará como é simples
obter a vitória, pois na cruz o Senhor já
fez tudo por nós. E hoje, o que precisamos
fazer é obedecer a Sua Palavra e nunca,
nunca duvidar de todas as promessas que
o Senhor nosso Deus nos fez.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 104
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438666

Autor: R. R. Soares
Páginas: 272
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437621
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0075
Exija seus direitos
Essa obra lhe ensinará a crer em Deus realmente.
Durante a leitura, você aprenderá a tomar posse
da bênção e a ter certeza de que o Senhor já está
presente, esperando só a sua determinação para
curar, libertar e operar grandes maravilhas.
Autor: R. R. Soares
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438116
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7,98

28,90

0060
Os três estágios
da bênção

0053
Vencer, o que, onde
e como?

Os três estágios destacados nessa obra podem ser
aprendidos e cumpridos em uma pequena fração
de tempo. Em alguns casos, pode levar um período
maior para que isso ocorra, dependendo apenas do
modo como a Palavra de Deus é recebida por cada
pessoa. Ao aplicar as verdades contidas nesse livro,
o leitor terá experiências incríveis com o Senhor.

Mesmo aqueles que estão sempre
apressados poderão ler esta obra em pouco
tempo. Certamente, as páginas deste estudo
oferecerão à você lições de fé, encorajamento
e reforço para serem vitoriosos e receberem o
maravilhoso prêmio que lhes está prometido
em Apocalipse 3.21.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 56
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439373
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Páginas: 192
Formato: 14x21cm
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0058
A criação dos filhos

0057
O direito de
desfrutar saúde

Esta obra é um alerta aos pais sobre
como educar os seus filhos e livrá-los
dos planos de satanás. Uma ferramenta de suma importância nesta
difícil missão.
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Páginas: 64
Formato: 9,5x14cm
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Desfrutar saúde é um direito sagrado,
que foi conquistado por Jesus para todos os cristãos. Ele pagou plenamente
o preço da cura, para que todo aquele
que crê nEle tenha boa saúde.
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7,98

Autor: R. R. Soares
Páginas: 32
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439571
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0075
Presente - A dádiva
que
Exija
seus
direitos
abençoa a quem o dá
O livro Presente – a dádiva que abençoa quem o
dá, escrito pelo Missionário R. R. Soares, salienta
surpreendentes revelações sobre a importância
do ato de presentear, o qual tem estado oculto
aos olhos do povo de Deus.
Autor: R. R. Soares
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439427
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0073
Onde está o Deus
que me fez?

R$

22,90

0086
O juiz iníquo

O livro Onde está Deus que me fez, do
Missionário R. R. Soares, ensina-nos a
reconhecer o Criador e entender que
Ele não nos abandona, tampouco foge
de Sua responsabilidade paternal.

Ensinamentos bíblicos com base na
parábola em que o Senhor Jesus narra
a história de uma viúva que importunou um juiz desonesto e corrupto, a
fim de pedir-lhe justiça em relação a
seu adversário.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500607

Autor: R. R. Soares
Páginas: 56
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788543500409
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0067
Manual de
evangelismo

0068
Ganhar almas
Esta obra, tem como principal objetivo a
levar os cristãos a entrarem nessa luta e
arrebatar as almas das garras de Satanás,
mostrando quão poderosa é a Igreja de
Cristo. “Temos que trabalhar enquanto é
dia, pois vem a noite quando ninguém
mais poderá trabalhar”, alerta o autor.

Manual de evangelismo é uma súmula
de tudo o que o Evangelho ensina
para se ganhar o mundo para Cristo.
Você não pode deixar de ler está
preciosidade que certamente fará
muita diferença em sua vida.

R$

29,90

Autor: R. R. Soares
Páginas: 200
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439762
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Paul Tyson é um típico homem de meiaidade, bem-sucedido, que concretizou
alguns sonhos em sua vida. Casado
com uma bela mulher e pai de dois
filhos, conseguiu colocar sua empresa
em um patamar superior no mercado
após muitos anos de trabalho. Então,
no momento em que está prestes a
fechar o maior negócio de sua carreira,
conhece Júlia, uma jovem executiva de
uma empresa brasileira, que chega ao
seu país para mediar as negociações.
Justamente na época em que está
preparando a renovação dos votos de
casamento com sua esposa, Beth, Paul
se sente atraído por Júlia. Em meio a um
turbilhão de sentimentos contraditórios,
que chegam a abalar seus valores
morais, ele se debaterá entre fazer a
escolha certa e entregar-se a uma paixão
que o levará à ruína.

“Eu podia sentir a emoção e a energia
no ar. Sempre sonhara conhecer o Rio,
mas nunca, nem em um milhão de
anos, teria imaginado viajar por aquele
motivo. Nem cogitaria ter de fazer o que
eu pretendia naquele momento. Tinha
45 anos e muito a fazer ainda. Vivera
metade dos meus dias, mas esperava,
realmente, começar a viver. Posso
começar de novo? Posso fugir? Não. Eu
estava ali para lutar pelo que consegui
tão duramente por tantos anos.

QUESTÃO DE ESCOLHA

Escolha. Uma palavra que confronta o ser humano a todo momento, em qualquer
área da vida. Mas como fazer as escolhas certas? Ora, ao criar o homem, Deus o dotou
de livre-arbítrio, capacitando-o para optar pelo melhor, se tiver sua mente alinhada à
Palavra do Senhor. Por outro lado, quem estiver desligado dEle tomará as piores
decisões e, sem dúvida, vários males sofrerá.
Muitos cristãos têm se deixado levar pelas mentiras do inimigo e, assim,
quando precisam resolver um problema, ou se livrar de alguma tentação,
descobrem que estão tão distanciados de Deus, que não conseguem ser
ouvidos e atendidos. Por incrível que pareça, há quem se considere
no direito de pecar por achar que suas atitudes serão aprovadas pelo
Senhor; porém, não sabem que seus atos trarão graves consequências
para si e os seus.
Nesta surpreendente narrativa, você encontrará personagens que
tomaram importantes decisões, as quais mudaram suas histórias de vida para
sempre! Que você tenha a capacidade de fazer a escolha certa e,
então, livrar-se de diversos aborrecimentos. Se o seu problema
é questão de escolha, faça a correta!

R. R. Soares

Ao homem que teme ao
SENHOR, ele o instruirá no
caminho que deve escolher.

Alguém me dissera, certa vez, que
a decepção era o modo de Deus nos
mostrar que não deveríamos ter
nos apegado àquilo que acreditávamos
ser capaz de nos trazer felicidade. Na
ocasião, considerei isso algo bastante
inteligente de se dizer, mas, naquele
momento, eu me perguntava se não
teria sido uma expressão destinada
a mim. Não me apegar.... Coisas da
vida. Carros, casas, uma esposa, uma
família... Tudo isso nos diz quem somos.
Mas quem sou eu de fato? Deus, o que
Tu queres de mim?”
Paul Tyson

Salmo 25.12 (ARA)

0051
Os profetas das
grandes religiões

4231
Questão de escolha
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Adriana, Isa e
Sara
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Espiritismo – a
magia do engano
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0078

As virtudes do
cristão

0087
Como não ter
falta de nada

Considerai-vos
como mortos

0062
Eneias, Jesus
Cristo te dá saúde

0063
Arrepender-se para
não cair

Autor: R. R. Soares
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Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438987

Autor: R. R. Soares
Páginas: 64
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 978 8573437138

Autor: R. R. Soares
Páginas: 120
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573436035

Autor: R. R. Soares
Páginas: 56
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439403

Autor: R. R. Soares
Páginas: 68
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573430710

0164

R$

22,90

R$

7,98

R$

22,90

a sogra de pedro.indd 1

Autor: R. R. Soares
Páginas: 48
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573438949

6,98

R$

10

Pg 10-11 - Livros - 21.indd 10

R$

8,99

Todo cristão precisa entender que é um
príncipe, pois é filho do Rei!
Os salvos são mais privilegiados do que os
soberanos de qualquer nação. Se Adão recebeu
pleno domínio sobre os reinos mineral, vegetal
e animal, nós, cristãos, obtivemos total
autoridade sobre o mundo espiritual. Se já
desfrutamos de tão grande liberdade, por que
nos deixar escravizar pelas hostes espirituais
da maldade?
Somos um povo especial, zeloso e aplicado
às boas obras. Somos reis e sacerdotes. A nossa
posição espiritual é privilegiada. Além do
mais, em Cristo, fomos assentados nas regiões
celestiais e, por intermédio dEle, podemos
usufruir todas as bênçãos preparadas pelo
Senhor para aqueles que O amam.
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Grudar-se em Jesus
para vencer
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0059
A sua saúde depende
do que você fala
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Resgate dos
filhos de Deus
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Três histórias, um destino
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O nome de Jesus é um dos clássicos mais recomendados
na literatura evangélica. Nele, Kenneth Hagin explica o
funcionamento da autoridade do Nome de Jesus.
0167

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437683
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28,90

v i tó ri a

“ N ã o h á n ec essi d ad e d e serm os d errotad os [ . . . ] . D eus n os tem
d ad o a Sua P al av ra. E l a é o ú n i c o eq ui pam en to d e q ue n ec essi tam os” , esc rev e K en n eth E . H ag i n , n o pref á c i o d o seu l i v ro
O q u e f az er q u ando a f é parec e f rac a e a v itó ria perdida. O R ev .
H ag i n c on ti n ua: “ C on h eç o c ri stã os q ue tê m probl em as, q ue j á
c h eg aram a pon to d e d i z er: ‘ N ã o sei o q ue f az er’ [ . . . ] . É por i sso
q ue esc rev i este l i v ro. O s d ez passos aq ui ex pl i c ad os, d ad os n a
d ev i d a seq uê n c i a, ti rarã o q ual q uer pessoa d a d errota para a v i tó ri a c erta! ” .
N o resum o d este l i v ro, o R ev . H ag i n ad v erte: “ N ã o c om eta o
en g an o q ue i n c on tá v ei s c ri stã os c om etem , ou sej a, d uv i d ar e v ac i l ar a respei to d a v on tad e d e D eus n o toc an te a q ual q uer c oi sa q ue
é prom eti d a por E l e” .
Sobre o autor
K en n eth H ag i n m i n i strou a P al av ra por q uase 7 0
an os apó s D eus tê - l o c urad o, aos 1 7 an os, m i rac ul osam en te, d e um c oraç ã o d ef orm ad o e um a d oen ç a san g uí n ea i n c urá v el . E m bora o P r. H ag i n ten h a d esc an sad o n o Sen h or em 2 0 0 3 , o m i n i sté ri o q ue el e f un d ou
c on ti n ua a aben ç oar m ul ti d õ es ao red or d o m un d o.
As ramiﬁcações dos ministérios de Kenneth
H ag i n i n c l uem : A P al av ra d a F é , um a rev i sta m en sal g ratui ta; o C en tro
d e T rei n am en to B í bl i c o R H E M A ; A ssoc i aç ã o d e ex - al un os d o R H E M A ;
A ssoc i aç ã o M i n i steri al In tern ac i on al R H E M A ; E sc ol a B í bl i c a por c orrespon d ê n c i a R H E M A e o M i n i sté ri o em P resí d i os R H E M A .
O ﬁlho e a nora do Pr. Hagin, Kenneth W. e Lynette Hagin, apresentam o RHEMA para Hoje, um programa de rádio semanal; o Louvor
R H E M A , um prog ram a d e tel ev i sã o sem an al , e org an i z am c ruz ad as ao
red or d o m un d o.
ISBN 978-85-7343-790-4

Caixa Postal 3001
Rio de Janeiro - RJ
Cep 20010-974
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O que fazer quando a fé parece
fraca e a vitória perdida?

0173
A arte da
intercessão

0183
A autoridade
do crente

Se você tem passado por momentos difíceis em
sua vida, a ponto de pensar: “Não sei mais o que
fazer”, precisa ler esse livro, pois os dez passos
abordados pelo autor transportarão qualquer
pessoa da derrota para a vitória.

De maneira esclarecedora, Kenneth
Hagin, em A arte da intercessão, faz um
alerta à igreja sobre a importância da
igreja interceder. Você não pode deixar
de ler está incrível obra!

Você sabe como usar a sua autoridade como
um crente? Kenneth E. Hagin, inspirado nas
Sagradas Escrituras, ensina isto ao leitor
de maneira muito esclarecedora no livro A
autoridade do crente.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 176
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501031
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A Escritura alimenta o espírito faminto e revigora o
cristão com a vida abundante de Deus! É por essa
razão que Provérbios 4.21 instrui-nos a guardar as
palavras de Deus em nosso coração, dando-Lhe, a
cada dia, o primeiro lugar em nossa vida.

A respeito dos dons espirituais contém 26
lições, que falam sobre o Espírito Santo e
Seus dons e são apropriadas para estudo
em grupo ou reuniões devocionais.

22,90
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Alimento da fé

0178
A respeito dos
dons espirituais

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 120
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0168
Como ser dirigido
pelo Espírito de Deus
Este livro tem ajudado muitos irmãos a serem
orientados pelo Espírito Santo. Nele, o Rev. Hagin
dá o passo a passo bíblico em relação a isso,
ajudando-os a evitar armadilhas demoníacas e a
seguir o Espírito de Deus em todas as áreas da vida.
Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437928
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27,90
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K E N N E T H E . H A G IN

Sobre o autor
O m i ni sté ri o de K enneth E . H agi n com eç ou quando
D eus o curou de um defei to no coraç ã o e um a doenç a
i ncuráv el no sangue. Apó s quase 70 anos de i ncansáv el trabal h o, esse serv o de D eus parti u para a gl ó ri a
em 20 0 3, aos 86 anos, m as seu m i ni sté ri o conti nua
al canç ando as naç õ es.
O program a de rádi o Sem i nári o da F é no Ar é ouv i do de costa a costa nos E stados U ni dos e al canç a m ai s de cem países.
O utros m i ni sté ri os i ncl uem : A P al av ra da F é , rev i sta m ensal gratui ta; C ruzadas de F é , real i zadas em toda a Am é ri ca; E scol a Bíbl i ca por
C orrespondênci a R H E M A; C entro de T rei nam ento Bíbl i co R H E M A;
Associ aç ã o dos al unos R H E M A e Associ aç ã o m i ni steri al R H E M A i nternaci onal ; al é m do m i ni sté ri o de assi stênci a aos presos.

C O M P R E E ND E ND O

C O M B A T E D A F É

~
Cristao

Sobre o autor
O ministério de Kenneth E. Hagin começou quando
Deus o curou, milagrosamente, de uma anomalia no
coração e uma doença incurável no sangue. Após quase
70 anos de incansável trabalho, esse servo de Deus partiu para a glória em 2003, aos 86 anos, mas seu ministério continua alcançando as nações.
O programa de rádio Seminário da Fé no Ar é ouvido de
costa a costa nos Estados Unidos e alcança mais de cem países. Outros ministérios
incluem: A Palavra da Fé, revista mensal gratuita; cruzadas de fé, realizadas em
toda a América; Escola Bíblica por Correspondência RHEMA; Centro de Treinamento Bíblico RHEMA; Associação dos Alunos RHEMA e Associação Ministerial RHEMA Internacional, além do ministério de assistência aos presos.

C ri sto

Q ue m ensagem oportuna para o pov o de C ri sto!
Neste l i v ro, K enneth H agi n decl ara que m ui tas pessoas al canç ari am bênç ã os do Senh or se soubessem tom ar posse daqui l o que
pedem em oraç ã o. P or i sso, apresenta o cl aro ponto de v i sta bíbl i co dos di rei tos dos cri stã os e com o receber o que já l h es pertence
em C ri sto.
P ara quem é nov o conv erti do, esta obra i rá fi rm á-l o na fé . P ara
aquel es que já al canç aram a m aturi dade espi ri tual , el a desconstrui rá as i dei as erradas sobre a real posi ç ã o del es com D eus e os
pri v i l é gi os que possuem com o co-h erdei ros de C ri sto. Nã o i m porta em que estági o de desenv ol v i m ento cri stã o v ocê esteja, este
l i v ro m i ni strará ao seu coraç ã o!

C O M P R E E N D E N D O C O M O C O M B A T E R O B O M

R ec eba o q ue l h e perten c e em

O CRISTÃO QUE INTERCEDE
O Senhor chama os cristãos, hoje, para intercederem. Este é o tempo no
qual o grande exército de Deus deve levantar-se e tomar o lugar daqueles que
precisam de nosso clamor, como os governantes e os que estão perdidos.
Neste esboço dos princípios básicos de intercessão, o Rev. Kenneth E.
Hagin diz: “Muitas vezes, dizemos que cremos na oração e ficamos somente
nisso”. Ele conduz o leitor ao conhecimento sobre intercessão, encorajando-o a
experimentar tudo o que o Altíssimo tem para ele nessa área.
Conforme Hagin diz: “Se você disser que crê no fato de que pode dirigir um
carro, isso não implica que, realmente, irá guiá-lo. Você poderia aprender muito
lendo um livro sobre como dirigir; entretanto, existem certas coisas que nunca
saberia, a menos que entrasse em um veículo e se dispusesse, de fato, a dirigi-lo.
Aprende-se pela experiência”.
Com essa abordagem, o autor pavimenta o caminho para que os estudantes
da Palavra de Deus se tornem intercessores, fazendo com que as forças das
trevas recuem por meio da oração.

K E N N E T H

E . H A G IN

0175
Crescendo
espiritualmente

0202
O cristão
que intercede

0177

Compreendendo como
combater o bom combate da fé

0184
Sete passos vitais para
receber o Espírito Santo

Você não será mais o mesmo depois
de ler e receber a mensagem desse
livro, e a Igreja será fortalecida com
o seu crescimento em Deus.

Em O cristão que intercede, o autor
pavimenta o caminho para que os
estudantes da Palavra de Deus se tornem
intercessores, fazendo com que as forças
das trevas recuem por meio da oração.
Uma leitura indispensável!

Neste livro, o autor declara que muitas
pessoas alcançariam bênçãos do Senhor
se soubessem tomar posse daquilo que
pedem em oração. Para o novo convertido, essa obra irá firmá-lo na fé.

O livro está divido em três partes: Sete passos
para receber o Espírito Santo, Dez razões por
que todo cristão deve falar em línguas e A
maneira bíblica de receber o Espírito Santo.
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je ju m te m s id o u m a p rá tic a c o m u m e n tre p e s s o a s d e d iv e r s a s n a ç õ e s . Ne s t e l i v r o , K e n n e t h H a g i n t r a t a , d e t a l h a d a m e n t e , d o s p r e c e i t o s e x i s t e n t e s t a n t o n o A n t i g o q u a n t o n o No v o
Testamento acerca desse assunto. Dentre outras aﬁrmações, o
a u t o r d e c l a r a : “ J e j u a r n ã o m u d a o Se n h o r , p o i s E l e é o m e s m o
a n te s , d u ra n te e d e p o is d o s e u je ju m , m a s tra n s fo rm a rá v o c ê e
i r á a j u d á -l o a s e m a n t e r m a i s s u s c e t í v e l a o E s p í r i t o d e D e u s ” .
Ne s t a o b r a , o R e v . H a g i n e n c o r a j a o s c r i s t ã o s a e x a m i n a r e m
e a s e g u ire m a s ra z õ e s s a g ra d a s p a ra je ju a r. A lé m d is s o , d is c u te
a d u ra ç ã o a p ro p ria d a p a ra e s s a p rá tic a e a p re s e n ta u m a a lte rn a t i v a i n t e r e s s a n t e – d a d a a e l e p e l o p r ó p r i o Se n h o r J e s u s – p a r a
a v is ã o tra d ic io n a l d o je ju m .

Através desse precioso guia, você vai aprender como
fazer um jejum que agrada ao Senhor, sem qualquer
tipo de imposição. Esse livro certamente vai contribuir
muito para a sua edificação espiritual!

A respeito do autor
O m in is té rio d e K e n n e th E . H a g in c o m e ç o u
q u a n d o D e u s o c u ro u , m ila g ro s a m e n te , d e
u m a d e fo rm id a d e n o c o ra ç ã o e u m a d o e n ç a
i n c u r á v e l n o s a n g u e . A p ó s q u a s e 70 a n o s d e
in c a n s á v e l tra b a lh o , e s s e s e rv o d e D e u s p a rtiu
p a r a a g l ó r i a , e m 2003, a o s 86 a n o s , m a s s e u
m in is té rio c o n tin u a a lc a n ç a n d o a s n a ç õ e s .
O p r o g r a m a d e r á d i o Se m i n á r i o d a F é n o A r é o u v i d o d e
c o s ta a c o s ta n o s E s ta d o s U n id o s e a lc a n ç a m a is d e c e m p a ís e s .
O u tro s m in is té rio s in c lu e m : A P a la v ra d a F é , re v is ta m e n s a l
g ra tu ita ; C ru z a d a s d e F é , re a liz a d a s e m to d a a A m é ric a ; E s c o la
Bí b l i c a p o r C o r r e s p o n d ê n c i a R H E M A ; C e n t r o d e T r e i n a m e n t o
Bí b l i c o R H E M A ; A s s o c i a ç ã o d o s a l u n o s R H E M A e A s s o c i a ç ã o m in is te ria l R H E M A in te rn a c io n a l, a lé m d o m in is té rio d e
a s s is tê n c ia a o s p re s o s .

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 56
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Lançando suas ansiedades
sobre o Senhor

0200
Guia para o
jejum equilibrado

Guia para o jejum equilibrado
O

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438895

R$
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Lançando suas ansiedades sobre o Senhor é mais que um livro;
é uma experiência que tem abençoado seus leitores, os quais
escrevem contando que tiveram a vida transformada, o corpo
curado e os obstáculos vencidos, pelo fato de terem seguido os
conselhos sensatos e bem-humorados do Rev. Hagin.

Autor: Kenneth E. Hagin
Formato: 9,5 x14cm
Páginas: 72
ISBN: 9788573439274
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0187
O Espírito Santo
e Seus dons
Em o Espírito Santo e Seus dons,
o autor nos orienta sobre a
importância de sermos cheios
do Espírito Santo, e como o Seu
batismo nos capacita.
Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 168
Formato: 21x27cm
ISBN: 9788543501628
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O que é o dom da profecia?
A profecia é uma expressão vocal sobrenatural feita em um idioma
conhecido. Além disso, é o dom que o apóstolo Paulo aconselhou os
cristãos a procurarem mais que todos os outros dons (1 Coríntios 14.1).
O Rev. Kenneth E. Hagin, cujo ministério já passa de meio século,
é reconhecido por esse dom. Neste livro, ele explica aos leitores as
diferenças entre: o simples dom da profecia e o ministério do profeta; a
profecia no Antigo e no Novo Testamento; e a interpretação de línguas
e a profecia.
Além disso, o autor fala sobre como julgar as profecias e ensina por
que devemos ser cuidadosos a respeito de uma direção profética.
O dom da profecia é uma obra que você desejará consultar
sem pre que precisar responder às perguntas concernentes a esse
importante dom espiritual.

Sobre o autor
Kenneth Hagin ministrou a Palavra por quase 70 anos
após Deus tê-lo curado, aos 17 anos, miraculosamente,
de um coração deformado e uma doença sanguínea
incurável. Embora o Pr. Hagin tenha descansado no
Senhor em 2003, o ministério que ele fundou continua a
abençoar multidões ao redor do mundo.
As ramiﬁcações dos ministérios de Kenneth Hagin incluem A Palavra da
Fé, uma revista mensal gratuita; o Centro de Treinamento Bíblico RHEMA;
a Associação de ex-alunos do RHEMA; a Associação Ministerial Internacional
RHEMA; a Escola Bíblica por correspondência RHEMA e o Ministério em
Presídios RHEMA.
O ﬁlho e a nora do Pr. Hagin, Kenneth W. e Lynette Hagin, apresentam o
RHEMA para Hoje, um programa de rádio semanal; o Louvor RHEMA, um
programa de televisão semanal, e organizam cruzadas ao redor do mundo.

0193
Ele concedeu dons
aos homens
O dom da profecia.indd 1

0189
Curso de estudos
da fé bíblica

0191
Curso de estudos
da oração bíblica

Aprofunde-se nos ensinos bíblicos!
Aprimore sua fé e aprenda sobre as
diversas formas de ação do Espírito
Santo na vida dos cristãos.

A oração é uma das armas mais
poderosas que o cristão possui.
Aprenda a utilizá-la em sua
vida diária.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 228
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500492
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Páginas: 240
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501543

T rag am

O autor afirma, enfaticamente, que Deus não
somente está levantando igrejas locais fortes,
mas também deseja dar um entendimento
acerca das funções corretas dos apóstolos e do
profeta no Corpo de Cristo.

Kenneth E. Hagin é geralmente reconhecido
por permanecer no ofício de profeta. Neste
livro, ele explica as diferenças entre o simples
dom da profecia e o ofício de profeta, entre a
profecia do Antigo e Novo Testamentos e entre
a interpretação de línguas e a profecia.
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êm substituído o ouro do templo – os planos, propósitos e práticas

para a Sua Igreja no Novo Testamento – pelo bronze do mundo e

movimento real do Espírito de Deus pelas demonstrações carnais

s implantadas na Casa do Senhor.

imo grande derramamento espiritual que o Altíssimo quer

e práticas, e pratique a verdadeira adoração a Deus. O Corpo de

O que você dirá quando estiver perante o Senhor Jesus Cristo e
Ele perguntar: “Você seguiu os meus planos para a sua vida ou
os seus próprios?”. Neste livro do renomado pregador Kenneth
E. Hagin, você aprenderá a ser um instrumento de Deus no
crescimento da Igreja, pondo em prática os planos de Deus.

que haja essa nova onda de bênçãos celestes, os servos do Senhor

etirar o bronze de dentro do templo!

Sobre o autor

Kenneth Hagin ministrou a Palavra por quase 70 anos
após Deus tê-lo curado, aos 17 anos, miraculosamente, de um
coração deformado e uma doença sanguínea incurável.
Embora o Pr. Hagin tenha descansado no Senhor em
2003, o ministério que ele fundou continua a abençoar
multidões ao redor do mundo.
ficações dos ministérios de Kenneth Hagin incluem A Palavra da
vista mensal gratuita; o Centro de Treinamento Bíblico RHEMA;
o de ex-alunos do RHEMA; a Associação Ministerial Internacional
Escola Bíblica por correspondência RHEMA e o Ministério em
RHEMA.
e a nora do Pr. Hagin, Kenneth W. e Lynette Hagin, apresentam o
ara Hoje, um programa de rádio semanal; o Louvor RHEMA, um
de televisão semanal, e organizam cruzadas ao redor do mundo.
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Algumas pessoas parecem ter a ideia de que ser crente em Deus,
um cristão, é uma marca de humildade – de espiritualidade
–, de viver em pobreza e não possuir coisa alguma. Acham
que devem passar pela vida com chapéu furado, com as solas
dos sapatos furadas, com assento da calça totalmente gasto,
sobrevivendo a duras penas, ressalta o autor.

e a Terra exigirá que o homem deixe de lado os próprios planos,

nas águas rasas desse novo início da manifestação da glória divina,
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0170
Redimidos da miséria, da
enfermidade e da morte

0181
Planos, propósitos
e práticas

o ouro de v ol ta para o tem pl o!

omo o rei Roboão trocou o ouro por bronze na ocasião em que fora

nimigo, muitos cristãos estão agindo da mesma forma nos dias de

13/09/2018 15:50:39

0192
O dom da profecia

27

,90

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438918

R$

9,99

06/02/2015 17:22:07

www.spovo.com.br

Pg 12-13 - Livros - 21 - II.indd 13

13

25/11/2019 13:56:48

22,90

R$

0182
Uma nova unção

0212
A unção da cura

Nesta obra, Kenneth Hagin
ensina o leitor a permanecer na
presença de Deus e ser pleno da
unção que Ele derrama sobre os
que O buscam.

Muitos cristãos entendem como
a fé opera e o papel que ela
exerce no recebimento da cura e de
outras bênçãos descritas na Palavra.
Entretanto, poucos sabem como se
manifesta a unção – o poder de Deus
– e o desempenho dela na cura.

Autor: Kenneth E. Hagin
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A Resposta para a Paz Interior

0222
Cura física e a expiação

0179
A oração que
prevalece para a paz

Nada se pode comparar com a paz interior que podemos ter como
cristãos quando andamos em comunhão com Deus pela oração. Nesse
livro de lições de valor perpétuo, A oração que prevalece para a
paz, Kenneth E. Hagin orefere diretrizes, passo a passo, para obter as
respostas às orações.
O livro tem o propósito de satisfazer as necessidades dos grupos
de estudo, assim como dos indivíduos. Estudar as lições semanais e os
textos para memorização, bem como pôr as lições em prática, ajudará
todo crente que deseja estabelecer uma vida de oração eficaz.
A Bíblia é a chave para toda vida de oração bem-sucedida, e o Rev.
Hagin ensina a usar a Palavra na oração.
Kenneth E. Hagin retrata os aspectos fundamentais da oração,
em lições tais como: “Sete passos para a oração atendida”, “A oração
numa nova dimensão”, “A oração da adoração”, “O que Jesus disse a
respeito da oração” e “A vontade de Deus na oração”.

Este livro influenciou esses dois servos
do Senhor no começo de seus respectivos ministérios. Por isso, ansiosos
por compartilhar as visões inspiradas
do Dr. T. J. McCrossan , extraídas do
texto bíblico em grego, Hagin e Hicks
reeditaram essa valiosa obra.

Nada pode ser comparado à paz interior
que podemos ter como cristãos, quando
andamos em comunhão com Deus pela
oração. Neste livro de lições perpétuas,
Kenneth E. Hagin oferece diretrizes para
que as respostas às orações sejam obtidas
com sucesso.

Sobre o autor

Kenneth Hagin ministrou a Palavra por
quase 70 anos após Deus tê-lo curado, aos 17 anos,
miraculosamente, de um coração deformado e
uma doença sanguínea incurável. Embora o Pr.
Hagin tenha descansado no Senhor em 2003, o
ministério que ele fundou continua a abençoar
multidões ao redor do mundo.
As ramificações dos ministérios de Kenneth Hagin incluem
A Palavra da Fé, uma revista mensal gratuita; o Centro de
Treinamento Bíblico RHEMA; a Associação de ex-alunos do RHEMA;
a Associação Ministerial Internacional RHEMA; a Escola Bíblica por
correspondência RHEMA e o Ministério em Presídios RHEMA.
O filho e a nora do Pr. Hagin, Kenneth W. e Lynette Hagin,
apresentam o RHEMA para Hoje, um programa de rádio semanal;
o Louvor RHEMA, um programa de televisão semanal, e organizam
cruzadas ao redor do mundo.
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Sobre o autor
Kenneth Hagin ministrou a Palavra por quase 70
anos após Deus tê-lo curado, aos 17 anos, miraculosamente, de um coração deformado e uma doença sanguínea incurável. Embora o Pr. Hagin tenha descansado no Senhor em 2003, o ministério que ele fundou
continua a abençoar multidões ao redor do mundo.
As ramificações dos ministérios
de Kenneth Hagin incluem A Palavra da Fé, uma revista mensal gratuita; o Centro de Treinamento Bíblico
RHEMA; Associação de ex-alunos
do RHEMA; Associação Ministerial
Internacional RHEMA; Escola Bíblica por correspondência RHEMA e o Ministério em Presídios RHEMA.
O filho e a nora do Pr. Hagin, Kenneth W. e
Lynette Hagin, apresentam o RHEMA para Hoje,
um programa de rádio semanal; o Louvor RHEMA, um programa de televisão semanal, e organizam cruzadas ao redor do mundo.
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Glória maior

A imposição de mãos

Como conservar sua cura

A fé real

Quando o povo de Deus exalta o Senhor, Deus faz algo;
nesse momento, o Seu poder se manifesta, e o inimigo
é derrotado na vida das pessoas! O livro do Rev. Kenneth
E. Hagin, Glória maior, explica claramente por que é tão
importante que nós compreendamos quando é apropriado
bater palmas e quando devemos louvar o Pai.

Nesta obra, Kenneth E. Hagin aborda os temas:
A doutrina de Cristo /A doutrina da imposição
de mãos / Mãos vazias sobre cabeças vazias /
O exemplo de Jesus e dos apóstolos / Estes
sinais seguirão / Métodos

Como conservar sua cura lhe ensinará como ser
curado, o que fazer quando os sintomas voltam, a
importância da fé e como resistir ao diabo. O autor
ajuda os que têm sido curados a permanecerem
sãos e conservarem sua cura.

No mundo religioso pode-se ouvir a respeito de vários tipos
de fé. No entanto, existe uma fé que é real e inabalável, que
não falha: esta é a fé na Palavra de Deus. Neste livro, o autor
faz a distinção entre os tipos de fé e as consequências de
cada uma, focando na história de Abraão, que, tornou-se
um exemplo de confiança nas promessas de Deus.
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Leitura imprescindível para o avanço do Evangelho
No prefácio de Compreendendo a unção, o Dr. Kenneth E. Hagin escreve:
Gostaria de ter tido à disposição, no início do meu ministério, as matérias que
existem hoje em dia. Nosso trabalho e nossa vida teriam sido diferentes. É por
essa razão que quero compartilhar com outros pastores – especialmente os
jovens – aquilo que custou a alguns de nós 40 ou 50 anos para aprender.
Neste livro, quero demonstrar aquilo que aprendi sobre a unção durante mais
de meio século de ministério. Tenho, em meu espírito, muito a compartilhar
com você.
O Rev. Hagin dividiu seu livro em três seções. Na primeira, considera a

mais profunda quando são batizados no Espírito Santo. Na segunda, Kenneth
Hagin nota que existe uma unção sobre os dons do ministério, e, na terceira,
trata de uma unção ainda mais forte, chamada de coletiva.
Dr. Hagin encaixou preciosas verdades em Compreendendo a unção,
uma obra que todos os sérios estudiosos da Palavra descobrirão ser leitura

alcançar o mundo.

Ao conceder os dons ministeriais à Igreja, o Senhor deseja
aperfeiçoar os santos. Operando juntos, eles a conduzem à
plena estatura de Cristo.
Nesta obra, Kenneth Hagin destaca que:
- Os “bebês” espirituais são facilmente levados por falsas
doutrinas.
- Jesus providenciou os dons para auxiliar os cristãos a
crescerem conforme a Sua imagem.
- Sem a operação do ministério quíntuplo, não atingiremos
esse lugar em Deus.
- Algumas igrejas amadurecem somente até certo nível,
porque conhecem apenas dois ou três dons: evangelista,
pastor e, algumas vezes, mestre.

A respeito do autor

A respeito do autor

Kenneth E. Hagin ministrou a Palavra
por quase 70 anos após Deus tê-lo curado
milagrosamente, aos 17 anos de idade, de
uma deformidade no coração e uma doença
sanguínea considerada incurável. Embora o
Rev. Hagin tenha descansado no Senhor em
2003, o ministério que fundou continua a
abençoar multidões ao redor do mundo.
As ramificações dos ministérios de Kenneth Hagin incluem
Word of Faith [Palavra da Fé], revista mensal gratuita; o Centro
de Treinamento Bíblico RHEMA; a Associação de Graduados do
Centro de Treinamento Bíblico RHEMA (Alumni RHEMA); a Associação Ministerial Internacional RHEMA; a Escola Bíblica RHEMA
por correspondência e o Ministério em Presídios RHEMA.
O filho e a nora do Rev. Hagin, Kenneth W. e Lynette Hagin,
apresentam o RHEMA For Today [RHEMA para Hoje], um
programa de televisão semanal, e organizam cruzadas ao redor
do mundo.

O ministério de Kenneth E. Hagin começou quando Deus
o curou de um defeito no coração e uma doença incurável no
sangue. Após quase 70 anos de incansável trabalho, esse
servo de Deus partiu para a glória em 2003, aos 86 anos, mas
seu ministério continua alcançando as nações.
O programa de rádio Seminário da Fé no Ar é ouvido de
costa a costa nos Estados Unidos e alcança mais de cem países. Outros ministérios
incluem: A Palavra da Fé, revista mensal gratuita; Cruzadas de Fé, realizadas em
toda a América; Escola Bíblica por Corres pon dência RHEMA; Centro de Treinamento
Bíblico RHEMA; Associação dos alunos RHEMA e Associação ministerial RHEMA
internacional; além do mi nistério de assistência aos presos.
ISBN 978-85-7343-004-2
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A PALAVRA UNGIDA DE DEUS É
VIDA E SAÚDE PARA VOCÊ
A Bíblia diz que a Palavra de Deus é Remédio para o corpo; porém,
é preciso saber como tomá-lo para fazê-lo agir em nosso favor. Assim,
neste livro, Kenneth Hagin fornece claras instruções de como fazer uso
do Remédio divino – Sua Palavra –, a fim de que isso aconteça.
Escrituras que curam contém passagens bíblicas referentes à cura
divina, comentários do autor e uma ilustração, extraída da vida real,
acerca de uma mulher que tomou diligentemente o Remédio de Deus
e foi miraculosamente curada quando estava às portas da morte, por
causa de uma doença considerada incurável!
A Palavra de Deus sara qualquer pessoa enferma; portanto, tome-a
e tenha vida e saúde!

S ob re o autor:
A m ensag em
c ontida nos v ersí c u los 23 e 24
do c apí tu lo 11 do
L iv ro de M arc os
f oi a tô nic a da v ida e do m inisté rio de K enneth E .
H ag in. E le c reu nas dec laraç õ es su rpreendentes de Jesu s
quando estava tota mente ara isado, confinado a uma
c am a, pois sof ria de u m a doenç a sang u í nea inc u rá v el, e,
alé m disso, seu c oraç ã o era def orm ado. O s m é dic os nã o
esperav am q u e H ag in c h eg asse ao 17º aniv ersá rio.
A pó s 16 m eses de sof rim ento, c ontu do, H ag in c reu
que aque es vers cu os si nificavam e atamente o que
diz iam e, entã o, c h eio de f é , ag iu de ac ordo c om eles e f oi
c om pletam ente c u rado. M ais tarde, o S enh or c h am ou -o
para ensinar a f é ao S eu pov o.
A pó s q u ase 70 anos enf atiz ando a integ ridade da Palav ra
de D eu s, K enneth E . H ag in partiu para a G ló ria em 2003, aos
8 6 anos, m as seu m inisté rio c ontinu a alc anç ando as naç õ es.

Sobre o autor
O ministério de Kenneth E. Hagin começou quando
Deus o curou, milagrosamente, de uma anomalia no
coração e uma doença incurável no sangue. Após quase
70 anos de incansável trabalho, esse servo de Deus partiu
para a Glória em 2003, aos 86 anos, mas seu ministério
continua alcançando as nações.
O programa de rádio Seminário da Fé no Ar é
ouvido em todos os Estados Unidos e alcança mais de
cem países. Outros ministérios incluem: A Palavra da Fé, revista mensal
gratuita; cruzadas de fé, realizadas em toda a América; Escola Bíblica por
Correspondência RHEMA; Centro de Treinamento Bíblico RHEMA;
Associação dos Alunos RHEMA e Associação Ministerial RHEMA
Internacional, além do ministério de assistência aos presos.
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Palav ra de D eu s – U m rem é dio
inf alí v el, de K en n eth E . H ag in ,
rev el a q ue o rem é dio c apaz de c urar
en f erm idades e ag ir ef ic az m en te
em q ual q uer adv ersidade pode ser
en c on trado n as E sc rituras S ag radas.
O E v an g el h o tem o poder de m udar
q ual q uer c irc un stâ n c ia. Q uan do v oc ê
c on h ec er a P al av ra e dec l ará - l A, E l a se
torn ará real m en te um rem é dio in f al í v el !

rem

omo inclinar seus ou idos
oz de eus e
c on seg uir ter suas n ec essidades supridas.

é dio in f al í v el

D esc ub ra por v oc ê m esm o:
oluç es ara os roblemas que sur em na ida.
ida e o oder da ala ra ara mudar
c irc un stâ n c ias.
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O extraordinário
crescimento da fé

0214
O toque de Midas
Através deste livro, você poderá
dissipar os mitos que circundam
a prosperidade bíblica. O toque
de Midas lhe ajudará descobrir
todos os conselhos da Palavra
de Deus que o habilitarão a
manter o equilíbrio na vida.

Este livro é fundamental para quem
deseja alcançar a maturidade cristã,
pois o crescimento nos princípios
da fé advém de compreender e pôr
em prática os conceitos importantes
contidos nesta obra.
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das as pessoas são curadas?

íduos que recebem a cura e outros não? Existe mais de
er essa bênção de Deus? Qual é a melhor maneira?

riquezas de um ministério que se tem estendido
o Rev. Kenneth E. Hagin responde a essas e outras
e coisas que você deve saber sobre cura divina.

começou seu estudo sobre esse assunto quando
ois que cinco médicos prognosticaram sua morte.
ompartilha os resultados do estudo das Escrituras
bem como histórias de casos verídicos.
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0234
Fundamentos
da fé

Trata-se de um livro que você vai
querer adquirir para compartilhá-lo
com todo aqueles que precisam
livrar-se das doenças. Uma
leitura indispensável!

O guia de estudo de Kenneth E.
Hagin, Fundamentos da fé, ensina os
princípios básicos da fé e discute o
motivo pelo qual ela é a chave para
recebermos as bênçãos do Senhor.
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a que você irá querer em sua biblioteca e, ainda, comamigos e amados que precisam livrar-se das doenças.

fermidades e como se ﬁrmar contra ela.
tenção da cura divina.
var a cura.

A respeito do autor

O ministério de Kenneth E. Hagin começou quando Deus
o curou de um defeito no coração e uma doença incurável no
sangue. Após quase 70 anos de incansável trabalho, esse
servo de Deus partiu para a glória em 2003, aos 86 anos,
mas seu ministério continua alcançando as nações.
O programa de rádio Seminário da Fé no Ar é ouvido de
stados Unidos e alcança mais de cem países. Outros minisavra da Fé, revista mensal gratuita; Cruzadas de Fé, realizarica; Escola Bíblica por Correspondência RHEMA; Centro de
o RHEMA; Associação dos alunos RHEMA e Associação miernacional; além do ministério de assistência aos presos.
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A piedade é proveitosa

Como liberar a sua fé

Nesta obra, o autor aborda os temas:
O sucesso pertence a você, Vivendo no
presente, Deus nos protege, O dia da
promoção está chegando, dentre outros.

Esta literatura é baseada em Romanos 10.9. Se cremos
com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca,
será possível alcançarmos aquilo que pedimos. Então, é
necessário deixar de expressar a linguagem do diabo e
começar agora a falar o que é agradável ao Senhor.

Como obter resposta
a sua oração
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Essa obra faz parte da série Crescimento Espiritual e está
dividida em 13 lições. Um guia de estudo dinâmico que se
destina a uma leitura devocional em grupo ou individual.
Uma verdadeira preciosidade.
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Segredos da oração
Depois de usar os segredos da oração revelada
por Deus, em poucos dias, seu irmão tornou-se
uma nova criatura. Esses segredos terão grande
valor para você e seus entes queridos.
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Kenneth E. Hagin

A verdade a respeito do sofrimento
A Bíblia diz que os cristãos devem padecer doenças e enfermidades? A
“vida de fé” implica liberdade nas provações? O espírito pode levar os cristãos
a provações?
Ao responder essas e outras perguntas pertinentes a respeito do sofrimento,
Kenneth E. Hagin declara: “Nunca compartilhei isso antes. Sempre digo que
sou uma pessoa da fé – minha fé me deu a vitória, mas o Senhor começou a
falar comigo a respeito disso. É necessário contar isso também”.
Neste livro, o Rev. Hagin põe fim às confusões, mostrando aos cristãos
como vencer as provações e “finalmente alcançar o cume das montanhas”.

É Necessário
que os Cristãos
SOFRAM?

A respeito do autor
Kenneth E. Hagin ministrou a Palavra por quase 70 anos
após Deus tê-lo curado, aos 17 anos, miraculosamente, de
um coração deformado e uma doença sanguínea incurável.
Embora o Pr. Hagin tenha descansado no Senhor em 2003,
o ministério que ele fundou continua a abençoar multidões
ao redor do mundo.
As ramificações dos ministérios de Kenneth Hagin incluem A
Palavra da Fé, uma revista mensal gratuita; o Centro de Treinamento Bíblico RHEMA;
a Associação de ex-alunos do RHEMA; a Associação Ministerial Internacional RHEMA;
a Escola Bíblica por correspondência RHEMA e o Ministério em Presídios RHEMA.
O filho e a nora do Pr. Hagin, Kenneth W. e Lynette Hagin, apresentam
o RHEMA para Hoje, um programa de rádio semanal; o Louvor RHEMA, um
programa de televisão semanal, e organizam cruzadas ao redor do mundo.
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O homem em três dimensões é o r e s u l t a d o d e a n o s d e e s t u d o p e l o D
K e n n e th E . H a g in .
O a s s u n to d a tr íp lic e n a tu r e z a d o h o m e m – e s p ír ito , a lm a , e c o r p o – s e m p r
fa s c in a v a o D r. H a g in . M a s , c o m o a m a io r ia d o s c r is tã o s , n u n c a lh e tin h a s id
e n s in a d a e s s a v e r d a d e b íb lic a e s s e n c ia l.
Q u a n d o c o m e ç o u a e s tu d a r o a s s u n to , d e s c o b r iu q u a h a v ia m u ita c o n fu s ã
a r e s p e ito ; e s p e c ia lm e n te n a d is tr ib u iç ã o e n tr e o e s p ír ito e a a lm a . “ M u ito
e r r o s tê m s id o e n s in a d o s , a té m e s m o d o s p ú lp ito s ” , e le c o m e n ta .
D e p o i s d e l e r o s l i v r o s -t e x t o s a d o t a d o s e m
v á r ia s e s c o la s b íb lic a s d
E v a n g e lh o P le n o e d a s d e n o m in a ç õ e s , c o n c lu iu : “ T o d o s s e b a s e a v a m n o
e n s i n a m e n t o s d e i n d i v í d u o s , e n ã o d a Bí b l i a ” . E n s i n a d o r e s b í b l i c o s c a p a c i t a d o
p a r e c ia m s a b e r p o u c o a a c e r c a d e s s e te m a .
O Dr. Hagin avançou firme nas pesquisas. Depois de muita oração
b a s t a n t e e s t u d o b í b l i c o , d e s c o b r i u q u e o h o m e m é u m espírito q u e p o s s u i u m
a l m a e h a b i t a e m u m corpo. Ne s t e l i v r o , e s t e n d e -s e s o b r e a n a t u r e z a t r í p l i c
d o h o m e m

Kenneth E. Hagin acreditava que treinar o espírito humano é a chave
do sucesso em todas as áreas da vida. O espírito cresce por meio do
estudo da Palavra de Deus.
A Ciência gasta milhões de dólares para desenvolver o corpo físico e
os processos intelectuais do homem, mas pouca coisa tem sido feita no
sentido de desenvolver o seu espírito.
Em O espírito humano, segundo volume da série Espírito, Alma e
Corpo, o Rev. Hagin esboçou quatro métodos para o treinamento do
nosso espírito: meditar na Palavra de Deus; praticá-La; colocá-La em
primeiro lugar e obedecer à voz do seu espírito.
Aprenda a desenvolver sua natureza espiritual ao pôr em prática
esses princípios singelos. Reivindique aquilo que a Palavra prometeu e
você colherá os benefícios. Receba o que pertence a você em Cristo!

Renove sua mente
O que você crê é o resultado do que você pensa. Se
pensar errado, crerá errado. No entanto, a meditação na
Palavra de Deus retificará seu modo de pensar!
Em Pensamento certo ou errado, o Rev. Kenneth E.
Hagin examina as Escrituras e revela como você pode:
• Envolver-se na poderosa cone xão de pensar, crer
e confessar.

Sobre o autor

• Aprender a distinguir a origem dos
pensamentos.
• Fazer a confissão certa e derrotar
o diabo.
• Seguir os passos bíblicos para
caminhar vitoriosamente em todas as áreas da vida!
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A r e s p e ito d o a u to r

Kenneth E. Hagin ministrou a Palavra por quase
70 anos após Deus tê-lo curado milagrosamente,
aos 17 anos de idade, de uma deformidade no
coração e uma doença sanguínea considerada
incurável. Embora o Rev. Hagin tenha descansado
no Senhor em 2003, o ministério que fundou
continua a abençoar multidões ao redor do mundo.
As ramiﬁcações dos ministérios de Kenneth
Hagin incluem Word of Faith [Palavra da Fé], revista
mensal gratuita; o Centro de Treinamento Bíblico RHEMA; a Associação de
Graduados do Centro de Treinamento Bíblico RHEMA (Alumni RHEMA); a
Associação Ministerial Internacional RHEMA; a Escola Bíblica RHEMA por
correspondência e o Ministério em Presídios RHEMA.
O ﬁlho e a nora do Rev. Hagin, Kenneth W. e Lynette Hagin, apresentam
o RHEMA For Today [RHEMA para Hoje], um programa de televisão
semanal, e organizam cruzadas ao redor do mundo.

• Renovar a mente e alinhar o
pensamento com a Palavra de Deus.

12,90
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O
m in is té r io d e K e n n e th E . H a g in c o m e ç o u
q u a n d o D e u s o c u r o u , m ila g r o s a m e n te , d e u m a
d e fo r m id a d e n o c o r a ç ã o e u m a d o e n ç a in c u r á v e l
n o s a n g u e . A p ó s q u a s e 70 a n o s d e i n c a n s á v e l
tr a b a lh o , e s s e s e r v o d e D e u s p a r tiu p a r a a g ló r ia ,
e m 2 0 0 3, a o s 86 a n o s , m a s s e u m i n i s t é r i o c o n t i n u a
a lc a n ç a n d o a s n a ç õ e s .
O p r o g r a m a d e r á d i o Se m i n á r i o d a F é n o A r
é o u v id o d e c o s ta a c o s ta n o s E s ta d o s U n id o s e
a lc a n ç a m a is d e c e m p a ís e s . O u tr o s m in is té r io s
in c lu e m : A P a la v r a d a F é , r e v is ta m e n s a l g r a tu ita ;
C r u z a d a s d e F é , r e a liz a d a s e m to d a a A m é r ic a ;
E s c o l a Bí b l i c a p o r C o r r e s p o n d ê n c i a R H E M A ; C e n t r o d e T r e i n a m e n t o Bí b l i c o
R H E M A ; A s s o c ia ç ã o d o s a lu n o s R H E M A e A s s o c ia ç ã o m in is te r ia l R H E M A
in te r n a c io n a l, a lé m d o m in is té r io d e a s s is tê n c ia a o s p r e s o s .
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S ob re o autor

uando enneth E. agin era um adolescente confinado a viver em
um leito de enf ermidade, S atanás procurou roubar-lhe a vida, mas o
E spírito de Deus f alou ao espírito daquele rapaz a seg uinte f rase bíblica:
D ar- l he- ei abu ndâ nc ia de dias ( S l 9 1 .1 6 a) .
P or meio de um estudo das E scrituras, K enneth E . H ag in descobriu
que o Altíssimo realmente nos prometeu um viver long o e que, para
alcançá-lo, a S ua P alavra declara o que devemos f azer.

O m inisté rio de K enneth E . H ag in c om eç ou
q u ando D eu s o c u rou , m ilag rosam ente, de u m a
anom alia no c oraç ã o e u m a doenç a inc u rá v el
no sang u e. A pó s q u ase 70 anos de inc ansá v el
trab alh o, esse serv o de D eu s partiu para a g ló ria
em 2003, aos 8 6 anos, m as seu m inisté rio
c ontinu a alc anç ando as naç õ es.
O prog ram a de rá dio S em iná rio da F é no A r
é ou v ido de c osta a c osta nos E stados U nidos e
alc anç a m ais de c em paí ses. O u tros m inisté rios
inc lu em : A Palav ra da F é , rev ista m ensal
g ratu ita; c ru z adas de f é , realiz adas em toda a
A m é ric a; E sc ola B í b lic a por Correspondê nc ia
RH E M A ; Centro de T reinam ento B í b lic o
RH E M A ; A ssoc iaç ã o dos A lu nos RH E M A e
A ssoc iaç ã o M inisterial RH E M A I nternac ional;
alé m do m inisté rio de assistê nc ia aos presos.

E l S haddai, que, em hebraico, significa o D e u s mais d o q u e
suficiente, é um dos sete nomes, seg undo a Aliança, pelos quais Deus
S e revelou a Israel.
E sta obra f oi escrita com base em um dos sermões mais f amosos e
queridos do Rev. H ag in – o qual demonstra que nosso P ai celestial é um
Deus de abundância e vida long a.
Descubra, no livro E l S haddai, tudo quanto o S enhor preparou para
você desf rutar neste momento!

S ob r e o au t or
K enneth H ag in ministrou a P alavra por quase 7 0 anos apó s
Deus tê -lo curado, aos 1 7 anos, miraculosamente, de um coração
def ormado e uma doença sang uínea incurável. E mbora o
P r. H ag in tenha descansado no S enhor em 2 0 0 3 , o ministé rio que
ele f undou continua a abençoar multidões ao redor do mundo.
As ramificaç es dos ministérios de enneth agin incluem A alavra da Fé, uma
revista mensal g ratuita; o C entro de Treinamento B íblico RH E M A; Associação
de ex -alunos do RH E M A; Associação M inisterial Internacional RH E M A; E scola
B íblica por correspondê ncia RH E M A e o M inisté rio em P resídios RH E M A.
O filho e a nora do r. agin, enneth . e nette agin, apresentam o R EMA
para oje, um programa de rádio semanal o ouvor R EMA, um programa de
televisão semanal, e org anizam cruzadas ao redor do mundo.
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0021
Milagres: prova do amor de Deus
Milagres são normais para Deus, que criou
todas as coisas com Seu grande amor e braço
estendido. Ao ler este livro, você também
experimentará o milagre da presença de Cristo,
que está vivo, ama você e deseja revelar-Se.

Autor: T.L.Osborn
Páginas: 120
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501345

R$

CRISTIANISMO É MILAGROSO

te livro, T. L. Osborn compartilha
maiores segredos do seu ministério
agres. Você receberá uma nova visão
tianismo praticado na primeira era
com seus triunfos de fé em tempos
seguição.
ê aprenderá a orar com fé e a experir milagres. Descobrirá também um
oder espiritual na sua vida e achará
onante ser cristão nesta geração.

ESPERE O SOBRENATURAL

oder sobrenatural de Deus o visitará
nto você lê este livro. T. L. Osborn
: “Aquilo que Jesus Cristo fazia nos
s bíblicos, Ele fará por você AGORA!”

1

02/06/2015 14:27:54

11,90
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z gerou uma grande quantidade
so mundo. As filosofias sobre o
ou alguma força de vida cósminação para outra.
osta para os problemas e questioVocê pode trocar a incerteza
entimento de inferioridade pelo
mindo uma nova personalidade.
dadeira iluminação e a transfor-

ua condição social ou econômiu crença, as antigas e incontesntidas neste livro podem gerar
perspectiva de Deus e guiá-lo
da de milagres agora!
T. L. e LaDonna Osborn
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0012
3 chaves para o
livro de Atos

0006
O propósito do
Pentecostes

O livro de Atos revela a maravilha
que acontece às pessoas nascidas
de novo ao crerem em Jesus
Cristo, bem como a emoção e o
poder que provêm desse modo de
vida renovado.

Você sabe qual é o propósito de Pentecostes? Nesta obra, Osborn explica que
há somente um objetivo em ter a vida
cheia do Espírito Santo: evangelizar,
com sucesso, as almas perdidas!
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0022
Uma nova vida
de milagres agora

0013
O novo nascimento

Seja qual for sua condição social ou
econômica, naturalidade ou crença, as
incontestáveis verdades contidas nas páginas
dessa obra podem gerar em você uma nova
perspectiva de Deus e guiá-lo para Uma
nova vida de milagres agora!

Você não foi criado para ter
sentimento de culpa e condenação
diante de Deus. Descubra o poder
de ser feito filho de Deus.

Autor(es): T. L. Osborn e LaDonna Osborn
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0001
Curai enfermos e
expulsai demônios
Muitos têm sido curados ao agirem
conforme as verdades reconhecidas
durante a leitura desta obra.
Autor: T. L. Osborn
Páginas: 400
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573438086
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Apó s quatro dé cadas de ensinamentos a
milhões de pessoas, f ace a f ace, em mais de 7 5
nações, Dr. T. L . Osborn e sua esposa e coleg a
de ministé rio, Dra. Daisy W ashburn Osborn,
descobriram os sete seg redos ou princípios
básicos vitais sobre o melhor de Deus na vida.
Os f undamentos tê m sido testados e provados
na arena viva da ex periê ncia humana pelo mundo
af ora. Os Osborn os tê m ensinado a budistas,
maometanos, x intoístas, hindus, animistas,
espiritualistas, cristãos e ateus – a pessoas das
principais relig iões e culturas do mundo.
E ste clássico sobre o valor humano é um g uia
inspirador para a descoberta da dig nidade pró pria
no plano redentor de Deus. O poder energ izante
dessas verdades é transf ormador de vidas.
V oc ê é o mel hor de D eu s o libertará da
in uência medíocre e programada em sua vida
interior pela tradição relig iosa neg ativa e abrirá a
porta para uma nova esperança e um novo estilo
de vida com Deus como o seu melhor Amig o.

Capa voce é o melhor de deus - 2014.indd 1

0016
Como receber a
cura milagrosa

0002
Conquistando
almas
A igreja nasceu nas chamas da evangelização pessoal,
numa operação de casa em casa e de pessoa a pessoa. Ao reavivar essa paixão, ela alcançará seu clímax
final, em que os leigos escrevem o último capítulo da
história da igreja antes da volta de Cristo.

Autor: T. L. Osborn
Páginas:152
Formato:14x21cm
ISBN: 9788573438550
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0010
A vida abundante

Nas seções deste livro, apresentamos sete
passos para você receber de Cristo o milagre que
necessita. Durante a nossa caminhada espiritual,
esses ensinamentos levaram fé e milagres a
milhares de pessoas.

Você foi projetado para pensar, planejar, falar
e agir juntamente com Deus. Descubra as suas
raízes e qual é o seu verdadeiro valor. As lições
deste livro serão uma tesouraria para você, assim
como têm sido para multidões de outras pessoas
em mais de setenta nações do mundo.

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 256
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438345

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 320
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573431016
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I M P A C T O

E sc rito para todo aq uel e q ue
q uer um n ov o m un do desv en dado, I M P AC T O é um l iv ro atual
e c h oc an te, q ue serv e de m odel o
para os pesc adores de al m as da
n ossa g eraç ã o.

T. L. OSBORN
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Reconhecido como um dos melhores livros de bolso, esta
é a obra mais traduzida de T. L. Osborn. Nela, o autor usa
um estilo simples para apresentar, de modo compacto, a
fórmula bíblica da cura – a mesma que ele ensinou em
mais de 70 nações.

qui, você encontrará a nata das
verdades sob re cura divina, que têm
traz ido fé e lib ertação para milhares de
sofredores em todo o mundo.
Reconhecidamente, esta é a ob ra mais
traduz ida de T. L . O sb orn.
Nela, o autor usa um estilo simples para
apresentar, de modo compacto, a fó rmula
b íb lica da cura – a mesma que ele ensinou
em mais de 7 0 nações.
Descub ra, em sete passos, o seu direito
b íb lico de ficar livre da enfermidade e do
pecado.
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0005
A cura de Cristo

Impacto é um livro chocante, um modelo para
os pescadores de almas dessa nova geração.
A
Foi escrito para os ministros do Evangelho e
também para os leigos. Ele desvendará um
novo mundo para o leitor!

e

Você é o melhor de Deus o libertará da
influência medíocre e programada em sua
vida interior pela tradição religiosa negativa
e abrirá a porta para uma nova esperança
e um novo estilo de vida com Deus como o
seu melhor Amigo.
Autor: T. L. Osborn
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439724

0003
Impacto
I M P AC T O tin h a de v ir! O
c on teú do desta m en sag em m
pô s em f og o, a pon to de eu j
n ã o m ais poder g uardar sil ê n
c io. E n tã o, al v orec eu um a n ov
v isã o: “ T en h o ev an g el iz ado
pag ã o, ou é el e q uem m e tem
tran sf orm ado? ” .

0008
Você é o melhor
de Deus
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Pessoas talentosas têm permitido que suas vidas
sejam desperdiçadas. A pobreza tem amaldiçoado
indivíduos que vivem em um mundo de abundância.
Corpos que deveriam ser saudáveis para servir a
Deus se deterioram pela doença e inatividade.
Pensamentos, palavras e ações são as sementes
que formam o meio ambiente. Não há por que
viver mendigando, se Deus planejou para você
abundância de felicidade, saúde, sucesso e
prosperidade.
Neste livro, você descobrirá um novo estilo de
vida. O seu ódio se tornará amor, e seus fracassos
se transformarão em sucesso. As suas enfermidades
darão lugar a uma fonte de saúde vigorosa. O
negativismo cederá a uma atitude positiva, própria
de um vencedor com Deus.

O s c ristãos de m uitas ig rej as estão pratic an do os c on c eitos rev ol uc ion á rios propostos n os l iv ros de T . L . O sb orn : Conq u istando
alm as e A j u nta-te a esta c arru ag em .
Aul as e sim pó sios espec ial iz ados para o trein am en to estão
sen do of erec idos aos pastores e l eig os; sem in á rios e f ó run s sob re
a c on q uista de al m as estão arm an do o pal c o para o aum en to do
ev an g el ism o n a f ren te l oc al .
Toneladas de folhetos e milhares de discos, fitas e filmes forn ec idos pel a F un daç ão O sb orn estão aum en tan do o al c an c e, de
m uitas ig rej as. G rupos de j uv en tude, aul as sob re testem un h o e
org an iz aç õ es de m uitas den om in aç õ es rec eb em b en ef í c ios dessas
ferramentas eficazes.
F oram desen v ol v idos n ov os prog ram as de tel ev isão e n ov as
estraté g ias ec l esiá stic as; n ov os proj etos e pl an os para a ex pan são da conquista das almas estão sendo esboçados, a fim de fazer
ressurg ir, c ada v ez m ais n este sé c ul o, o ev an g el ism o pú b l ic o e
pessoal – e todas essas c oisas são possib il itadas pel os c ristãos q ue
só se dispõ em a l utar c on tra o prob l em a, m as tam b é m aj udam a
f orn ec er a sol uç ão.
T . L . O sb orn

T. L. Osborn
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in ist é r io mu n d ial O sb or n

M inisté rio mundial Osborn

O ministé rio de T. L . Osborn tem causado um impacto
sem precedentes no mundo em nossos dias. E ste servo do
S enhor é considerado por muitos um dos maiores g anhadores de almas do sé culo 2 0 .
Q uando eram j ovens missionários, T. L . Osborn e sua
esposa, Daisy , decidiram levar o E vang elho de J esus aos
povos não alcançados.
T. . Osborn é um escritor prolífico e vigoroso. Sua série especial de 1 8 tratados do E vang elho f oi publicada em
1 3 2 líng uas e distribuída por muitos anos. E le é o autor de
vários livros, incluindo o clássico Cu rai enf ermos e ex pu l sai demô nios.
O casal Osborn j á ministrou em mais de 7 0 nações, e
sua equipe missionária é incomparável na preg ação das
B oas-N ovas ao mundo.

M

O ministé rio de T. L . Osborn tem causado um impacto sem
precedentes no mundo. E ste servo do S enhor é considerado por
muitos um dos maiores g anhadores de almas do sé culo 2 0 .
Q uando eram j ovens missionários, T. L . Osborn e sua
esposa, Daisy , decidiram levar o E vang elho de J esus aos povos
não alcançados.
Autor de vários livros, incluindo o clássico Cu rai enf ermos
e ex pu l sai demô nios, T. . Osborn é um escritor prolífico
e vig oroso. Alé m disso, sua sé rie especial de 1 8 tratados
do E vang elho f oi publicada em 1 3 2 líng uas e amplamente
distribuída.
O casal Osborn j á ministrou em mais de 7 0 nações, e sua
equipe missionária é incomparável na preg ação das B oas-N ovas
ao mundo.
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O ministério de T. L . O sb orn causou um impacto sem
precedentes no mundo em seus dias e alcança vidas ainda hoj e.
Este servo do Senhor é considerado por muitos um dos maiores
ganhadores de almas do século 2 0 .
Sendo um escritor vigoroso, T. L . O sb orn produz iu séries
de mensagens e livros que foram pub licados em muitas línguas,
dentre eles o clá ssico Curai enfermos e expulsai demônios.
Q uando eram j ovens missioná rios, T. L . O sb orn e sua
esposa, Daisy, decidiram levar o Evangelho de J esus aos povos
não alcançados. Eles ministraram em mais 7 0 países, e sua
equipe missioná ria é incompará vel na pregação das Boas-Novas
aos perdidos.
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O ministério de T. L . O sb orn causou um impacto
sem precedentes no mundo em seus dias e alcança
vidas ainda hoj e. Este servo do Senhor é considerado
por muitos um dos maiores ganhadores de almas do
século 2 0 .
Sendo um escritor vigoroso, T. L . O sb orn produz iu
séries de mensagens e livros que foram pub licados em
muitas línguas, dentre eles o clá ssico Curai enfermos e
expulsai demônios.
Q uando eram j ovens missioná rios, T. L . O sb orn
e sua esposa, Daisy, decidiram levar o Evangelho de
J esus aos povos não alcançados. Eles ministraram em
mais 7 0 países, e sua equipe missioná ria é incompará vel
na pregação das Boas-Novas aos perdidos.
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O ministério de T. L . O sb orn causou um impacto sem
precedentes no mundo em seus dias e alcança vidas ainda hoj e.
Este servo do Senhor é considerado por muitos como um dos
maiores ganhadores de almas do século 2 0 .
Sendo um escritor vigoroso, T. L . O sb orn produz iu séries
de mensagens e livros que foram pub licados em muitas línguas,
dentre eles o clá ssico Curai enfermos e expulsai demônios.
Q uando eram j ovens missioná rios, T. L . O sb orn e sua
esposa, Daisy, decidiram levar o Evangelho de J esus aos povos
não alcançados. Eles ministraram em mais 7 0 países, e sua
equipe missioná ria é incompará vel na pregação das Boas-Novas
aos perdidos.
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Neste livro, Kenneth W. Hagin desafia a
Igreja dos dias atuais a tomar posse das
palavras de Cristo e permitir que a operação
de milagres flua por seu intermédio.
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Execultando os Fundamentos da Cura

Kenneth W. Hagin

Onde esta Deus durante a minha tempestade? KENNETH W. HAGIN

“Deus

QUAL É O SEU PLANO DE AÇÃO?

O
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que fazer para enfrentar os sintomas da doença em
Por vezes, somos envolvidos por tempestades durante a
jornada da vida. Os ventos uivantes e as marés turbulentas
seu corpo? Como receber a cura e andar em saúde
das adversidades vêm de encontro ao nosso barco e é preciso
divina?
Kenneth W. Hagin é presidente
enfrentar o medo. Nas horas sombrias – luz oscilante,
trovões
“Precisamos
ouvir mais de uma
Em Executando os fundamentos da cura, Kenneth W. dos Ministérios Kenneth Hagin
ressoando e chuva batendo no rosto –, perdemos
o rumo
e
vez sobre
um assunto
para nos
Hagin oferece soluções simples para essas e muitas outras e pastor da Igreja Bíblica Rhema
gritamos: “Deus, onde estás?”.
apropriarmos dele e o entendermos
perguntas. Ao abordar verdades bíblicas básicas, o Rev. em Broken Arrow, Oklahoma. Ele
plenamente. Por isso, neste
A verdade é que o Senhor não nos abandonou nem
nunca nos
Hagin revela, em uma linguagem acessível, a estratégia para aproveita cada oportunidade para
livro, quero discorrer sobre os
deixará. Ele acalma a ventania e as ondas quando permanecemos
compartilhar a seguinte atitude:
fundamentos da cura. Talvez, os
andar diariamente em saúde divina.
ﬁrmes na Sua Palavra e acreditamos nas Suas promessas.
“Não posso ser derrotado e não vou
ensinamentos aqui contidos sejam
Este livro examina, sempre se pautando pelas Escrituras, desistir”. O Rev. Hagin ministra há
uma revisão para muitos leitores,
Nesta obra, o autor e pastor Kenneth W. Hagin explora os
a natureza divina da cura. Além disso, explica como os mais de 50 anos, tendo começado
mas, para outros, podem ser uma
reais desaﬁos enfrentados por homens de fé na Bíblia.novidade.
Ele
cristãos podem pôr em prática a Palavra de Deus a fim de como pastor associado e evangelista
mostra como o Altíssimo, o Socorro bem presente,
sempre
No decorrer
dos capítulos, você
itinerante. Organizou e desenvolveu
derrotar as enfermidades!
conduziu os Seus servos à vitória.
Quando,
será
capaz de em
formular um “plano
os Centros de Treinamento Bíblico
Essa dinâmica obra também evidencia:
meio à tempestade, conﬁamos deem
Deus,
Ele
ação
para alcançar
um objetivo.
Rhema ao redor do mundo.
renova a nossa esperança e ancoraOa nosso
nossapropósito
alma é andar em
• A resposta para a pergunta: os cristãos devem sofrer?
O Rev. Hagin recebe a conferência
saúde divina, e a nossa estratégia
no paraíso tranquilo da Sua proteção.
• Quem é o culpado pela doença.
anual de homens A Call to Arms
para atingir essa meta deve estar
• Os termos da nossa Aliança para a cura.
[Uma Convocação às Armas], e ele
fundamentada na Palavra de Deus.”
e a esposa, Lynette, apresentam o
• Os quatro passos bíblicos para receber a cura.
• Por que uma só dose do remédio de Deus não é suficiente? Rhema Praise [Louvor Rhema], um
Kenneth W. Hagin
programa de televisão semanal, e
o Rhema for Today [Rhema Hoje],
um programa diário de rádio
transmitido nos Estados Unidos.
Eles também dirigem a Living Faith
Crusades [Cruzadas da Fé Viva],
espalhando a mensagem de fé e
Plano de Ação Para Andar em Saúde Divina
cura peloUm
mundo.

Kenneth W. Hagin

Kenneth W. Hagin é presidente
dos Ministérios Kenneth Hagin
e pastor da Igreja Bíblica Rhema
em Broken Arrow, Oklahoma. Ele
aproveita cada oportunidade para
compartilhar a seguinte atitude:
“Não posso ser derrotado e não vou
desistir”. O Rev. Hagin ministra há
mais de 50 anos, tendo começado
como pastor associado e evangelista
itinerante. Organizou e desenvolveu
os Centros de Treinamento Bíblico
Rhema ao redor do mundo.
O Rev. Hagin recebe a conferência
anual de homens A Call to Arms
[Uma Convocação às Armas]. Ele
e a esposa, Lynette, apresentam o
Rhema Praise [Louvor Rhema], um
programa de televisão semanal, e
o Rhema for Today [Rhema Hoje],
um programa diário de rádio
transmitido nos Estados Unidos.
Eles também dirigem a Living Faith
Crusades [Cruzadas da Fé Viva],
espalhando a mensagem de fé e cura
pelo mundo.
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Onde esta

Deus

durante a minha

tempestade?
ENCONTRE UMA ÂNCORA NAS ÁGUAS TURBULENTAS DA VIDA

“Você já percebeu como duas
pessoas podem agir de maneiras
diferentes ao enfrentarem
circunstâncias parecidas? É possível
que uma delas se desespere e
se sinta oprimida pelo medo,
enquanto a outra se mantenha
calma e se concentre em achar
uma solução para o problema pelo
qual está passando.
Todos nós enfrentamos provações.
Não há uma pessoa sequer livre de
situações desaﬁantes. O próprio
Jesus nos disse que teríamos
tribulações. Quando o Filho de
Deus veio ao mundo como homem,
Ele resistiu a todas as tentações
apresentadas pelo maligno.
Com uma vida sem pecados, Ele
suportou cada investida do diabo,
deixou-Se ser surrado e cruciﬁcado,
e derrotou a morte, o inferno e a
sepultura!
Cristo não “venceu o mundo” em
benefício próprio; Ele fez isso por
você e por mim. Ao aceitarmos
o grande sacrifício de Jesus,
temos motivo suﬁciente para
“termos bom ânimo” em meio às
diﬁculdades e provações.”
Kenneth W. Hagin
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destino divino
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Onde está Deus durante
a minha tempestade?

Este livro inspirará você e o ensinará a alcançar o
sucesso almejado. Usando esse lema vital como
fundamento, o Rev. Hagin relata experiências e
princípios bíblicos com o propósito de ajudá-lo a
descobrir o vencedor que existe em você.

Nesta obra, o renomado escritor Kenneth W.
Hagin apresenta os princípios fundamentais
que ajudarão o leitor a entender qual é o
chamado do Senhor para a sua vida e de que
modo poderá cumpri-lo.

O que fazer para enfrentar os sintomas da
doença em seu corpo? Como receber a cura
e andar em saúde divina? Conheça soluções
simples para essas e muitas outras perguntas.

Esta rica obra mostra que, para vencer
as tempestades e as águas turbulentas
da vida, é preciso se firmar na Palavra de
Deus. É preciso ouvi-la e viver de acordo
com o que a Escritura ensina.
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Todas as coisas são possíveis
Com base em uma vida inteira de exposição do ensino da fé,
Kenneth W. Hagin discute, neste livro, suas passagens bíblicas favoritas
e observa que a fé da possibilidade é o tipo de fé que Deus praticou ao
criar o mundo.
De acordo com ela, a pessoa que crê fala e recebe aquilo que acreditou no coração. “Por causa de quem você é em Cristo e porque Ele
habita em você, essa fé é real”, declara Hagin, ao desafiar os cristãos
a começarem a exercitá-la.
Os quatro capítulos de Impossibilidade humana – possibilidade divina se intitulam: Fé da possibilidade; Fé da possibilidade: você a tem;
Fé da possibilidade: ela pode crescer e Fé da possibilidade: quando
funcionará para os outros?

Nesta obra, o autor discute as verdades da redenção e
as bênçãos herdadas por todo cristão no momento da
salvação, por meio do poder do Nome de Jesus.

IMPOSSIBILIDADE HUMANA – POSSIBILIDADE DIVINA
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todos os nomes
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Kenneth W. Hagin é presidente dos Ministérios
Kenneth Hagin e pastor da Igreja Bíblica RHEMA em
Broken Arrow, Oklahoma.
No ministério há 50 anos, Kenneth organizou e desenvolveu o Centro de Treinamento Bíblico RHEMA,
preside a conferência anual Um chamado para os Homens, e, com sua esposa, Lynette, é responsável pelo Louvor RHEMA,
um programa de televisão semanal; RHEMA para Hoje, um programa
de rádio diário; e pelas Cruzadas da Fé Viva, realizadas pelo mundo.
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Impossibilidade humana
- possibilidade divina
De acordo com o autor, a pessoa que crê fala e
recebe aquilo em que seu coração acredita. Por
causa de quem você é em Cristo e porque Ele
habita em você, essa fé é real, declara Hagin,
desafiando os cristãos a exercitarem a fé.
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Do coração de um pastor
Esse l ivro fo i e s c ri to d e m an ei ra c l ara, e cad a
ca p ít ul o a b o rd a s i t u açõ es d i f erentes q u e vo cê, o u
um co n h e cid o s eu, p o s s a es t ar en f rent an d o. São
m a is d e 6 0 tó p i co s q u e vão d es d e q u es tõ es p rát i cas,
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0261

Chamados por Deus

Esta obra nos mostra que uma das
maneiras mais fáceis para Satanás entrar
em nossa vida é por meio da falta de
perdão. Não caia nessa cilada!

Nesta obra, o autor dirige-se aos que o
Altíssimo chamou e desejam ter um entendimento mais profundo de tudo o que
o ministério envolve, aconselhando-os a
dedicarem a vida na obra dEle. Este livro
vai ajudá-lo a entender seu ministério.
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Não desista! A sua fé
levará você à vitória

0243
Ouça o seu coração

No livro Não desista – A sua fé levará você à
vitória, Kenneth W. Hagin ensina que devemos ter
consciência de que até mesmo os grandes homens e
mulheres da Bíblia tiveram de enfrentar muitos obstáculos, vencidos mediante a fé no Todo-Poderoso.

Qual é sua escolha? Se quiser andar na plenitude das bênçãos divinas e cumprir o destino
que o Senhor planejou para você, a lição mais
importante é aprender como ser dirigido pelo
Espírito Santo por meio do seu coração.
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O livro Voando como as águias vai te levar a voar
para novas alturas e alcançar os propósitos de
Deus para sua vida. Esta é uma obra esclarecedora
que vai te conduzir a descobertas maravilhosas e
você nunca mais será o mesmo!

O que as Escrituras têm a dizer sobre a fé? Muito! Neste
livro, Kenneth W. Hagin oferece respostas reveladoras
sobre a razão de alguns falharem em suas “aventuras” de
fé e analisa que você pode receber as promessas divinas
quando aprender a fazê-las com fé.
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A respeito do autor

D eu s tem f alado a todos nó s em alg u m
m om ento de nossa v ida. E le tem -nos dado
sonh os e v isõ es de prom essas a serem
c u m pridas.
S e v oc ê tem c oloc ado o seu sonh o na
prateleira, o peq u eno liv ro do Rev . K enneth H ag in Jr. , Como f az er o sonh o q ue o
S enh or lh e deu se tornar realidade, desafiar voc a tir o
de , retirar he a oeira e tra a har ara cum ri o

K enneth W . Hagin é presidente dos M inistérios
enneth Hagin e pastor da I grej a Bíb lica RHEM A
m Broken A rrow, O klahoma.
Há 5 0 anos no ministério pastoral, tendo
omeçado como pastor aux iliar e pregador itinerante,
enneth organiz ou e desenvolveu o Centro de
reinamento Bíb lico RHEM A , além de ter fundado a
grej a Bíb lica RHEM A . P reside a conferência anual
m Chamado para os Homens e, com sua esposa,
ynette, é responsá vel pelo L ouvor RHEM A , um
rograma de televisão semanal; pelo RHEM A para
Hoj e, um programa de rá dio diá rio, e pelas Cruz adas
e F é V iva, realiz adas pelo mundo.
P ara atender ao chamado urgente de Deus
e preparar a I grej a para uma ex periência mais
rofunda com a presença do Senhor, o Rev. Hagin
nfatiz a as verdades espirituais sob re fé, cura, entre
utros assuntos primordiais. Seu ministério aj uda
guiar os cristãos a terem uma ex periência maior
om Deus.
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esta estimu ante o ra, descu ra
Com o sonh ar de ac ordo c om
e c onc retiz ar o seu sonh o.

a Palav ra de D eu s

Com o o plano de D eu s para a h u m anidade tem -se
c u m prido.
or que os ministros devem a andonar atitudes
relig iosas e partic ipar da c orrida q u e D eu s lh es
propô s.
O s perig os de c om parar su as realiz aç õ es c om
as dos ou tros.
omo erseverar em meio a rova es e a i es
para f az er seu sonh o tornar-se realidade.
Caixa Postal 3001
Rio de Janeiro – RJ
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a opressão

0245
Bem-aventurado

0256
A chave para o sobrenatural

Nessa publicação, com base na Palavra
de Deus, Hagin destaca como o servo do
Senhor, por meio do poder de Cristo, é
capaz de resistir às investidas do maligno e
ser livre da opressão.

Entre os capítulos dessa obra, você
encontrará temas enriquecedores,
tais como: O que não fazer para ser
bem-aventurado; Obediência à Palavra
traz grandes bênçãos; Renove sua mente
e torne-se um vencedor, entre outros.

“Há algum tempo, o Senhor tem me
mostrado que a chave do poder sobrenatural de Deus, para o mover dos últimos dias,
encontra-se em duas palavras: unidade e
unanimidade”, explica o autor.
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0253
Como ser um sucesso
na vida

0249
Como viver livre
de preocupação

Para alcançar sucesso na vida, é importante que
sejamos dirigidos por Deus, sobretudo, para que
o homem espiritual se desenvolva, coopere com
o Pai, anseie por sabedoria, pratique a Palavra
e persevere nela e, principalmente, seja guiado
pela voz do Senhor.

Deus nos chamou como cristãos para vivermos
em paz, livres dos embaraços da preocupação,
do medo e da ansiedade que mantêm muitos,
hoje, na servidão.

A verdadeira maturidade espiritual vem à medida
que acrescentamos à nossa fé algumas qualidades
muito necessárias do caráter. Pedro nos conta
exatamente o que devemos acrescentar à nossa fé
– a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a
perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor.
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Depois da fé... vem o quê?
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Como fazer o sonho
que o Senhor lhe deu
se tornar realidade
Se você tem colocado seu sonho na prateleira, o
pequeno livro do Rev. Kenneth W. Hagin lhe ensinará Como fazer o sonho que o Senhor lhe deu se
tornar realidade, desafiando você a tirá-lo de lá,
retirar-lhe a poeira e trabalhar para cumpri-lo.

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435038
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Fale com sua montanha
Este livro irá inspirá-lo e ensiná-lo a
remover todos os obstáculos que o
impedem de alcançar as bênçãos que o Pai
preparou para você!

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 200
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438888
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Não se esqueça de todos os benefícios de Deus!
N esta obra, o Rev. K enneth W . H ag in mostra ao cristão como
receber as maravilhosas dádivas de Deus preparadas para ele. O
Senhor providenciou admiráveis bênçãos para Seus filhos, mas,
se eles não souberem quais são, não poderão usuf ruir delas.
O Altíssimo prometeu livrar S eus servos de toda a destruição,
perdoar-lhes os pecados e conceder-lhes cura para seu corpo.
Alé m disso, coroou-os de benig nidade e misericó rdia, renovandolhes a mocidade como a das ág uias.
Aprenda a se apropriar de todos os benefícios de Deus, a fim de
desf rutar de uma vida abundante!

ma mensagem que transformará
definitivamente sua vida!

m mundo cheio de tribulações, incerteza econômica,
cia e tragédias, você ainda conseguiria ouvir uma boa
a?

s cristãos se permitiram ser programados negativamente de
a pensarem de acordo com o mundo e seus maus caminhos
forme as circunstâncias ao redor deles. No entanto, eles
am alcançar um novo patamar de consciência. E a boa notícia
les podem!

A respeito do autor

Eis alguns títulos dos capítulos:

K enneth W . H ag in é presidente dos
M inisté rios K enneth H ag in e pastor da
Ig rej a B íblica RH E M A em B roken Arrow ,
Oklahoma.
H á mais de 5 0 anos no ministé rio pastoral,
tendo começado como pastor aux iliar e
preg ador itinerante, K enneth org anizou
e desenvolveu o C entro de Treinamento
B íblico RH E M A, alé m de ter f undado a
Ig rej a B íblica RH E M A. P reside a conf erê ncia anual U m
C hamado para os H omens e, com sua esposa, L y nette, é
responsável pelo L ouvor RH E M A, um prog rama de televisão
semanal; pelo RH E M A para H oj e, um prog rama de rádio
diário, e pelas C ruzadas de F é V iva, realizadas pelo mundo.

ocê está otimista ou pessimista?
azões para o júbilo
eus quer que você mude de ideia
triunfo da fé – A vida além das limitações
creditar, dizer e fazer: três aspectos do bom combate da fé
melhor ainda está por vir!

ivro traz uma mensagem oportuna e verdades eternas, as
irão não apenas inspirá-lo, mas também mudá-lo. Deus
veu para que você supere as circunstâncias adversas, seja
oso e bem-sucedido em cada trecho da caminhada.

. Hagin compartilha ensinamentos sólidos e bíblicos, além
piradores e poderosos, porque a Palavra de Deus é repleta
der para um viver positivo em um mundo negativo!
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Mantendo-se positivo em
um mundo negativo

0250
Não se esqueça
O Rev. W. Hagin ensina que, se o cristão quiser
viver plenamente a abundância de Deus, não
pode esquecer-se dos Seus benefícios! As
bênçãos que forem esquecidas não serão
aproveitadas!
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0242
É sua vez

Deus tem um plano de vitória e triunfo para você
também. Porém, há um papel a ser desempenhado
dentro do próprio sucesso. Andar em vitória passará a ser um modo de vida para você, à medida
que seguir com exatidão o plano divino.

Nesta obra, Hagin deixa clara a necessidade de dar o
primeiro passo para alcançar as bênçãos do Senhor.
Meu amigo, Deus está a seu favor. Ele não está contra
você. Ao dar o passo para receber as bênçãos que
lhe pertencem em Cristo, Deus virá atendê-lo e lhe
oferecerá a vitória.
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O plano divino para a vitória

Hagin compartilha ensinamentos sólidos e
bíblicos, além de inspiradores e poderosos,
porque a Palavra de Deus é repleta de poder
para um viver positivo em um mundo negativo.
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A respeito do autor
K enneth H ag in Jr. , v ic e-presidente exec u tiv o dos
M inisté rios K enneth H ag in e pastor da I g rej a B í b lic a
Rh em a, transm ite ensinam entos q u e se f u ndam entam
no conhecimento rico e diversificado, adquirido em
seu s m ais de 30 anos de m inisté rio.
O Rev . H ag in estu dou na F ac u ldade de T eolog ia
das A ssem b lé ias de D eu s, no S u doeste dos E stados
U nidos ( E U A ) , e na U niv ersidade O ral Rob erts, onde
se f orm ou em E du c aç ã o Relig iosa.
D epois de serv ir c om o pastor assistente, o Rev .
H ag in v iaj ou c om o ev ang elista por todas as partes dos
E U A e para ou tros paí ses. E le tam b é m org aniz ou o
Centro de T reinam ento B í b lic o, esc ola q u e prepara
h om ens e m u lh eres para o m inisté rio.
A lé m
das responsab ilidades adm inistrativ as
e pedag ó g ic as em Rh em a, o Rev . H ag in é pastor
princ ipal da I g rej a B í b lic a Rh em a, u m a c ong reg aç ã o
g rande e ativ a no campus Rh em a. É tam b é m diretor
internac ional da A ssoc iaç ã o M inisterial Rh em a
I nternac ional e dirig e o prog ram a radiof ô nic o sem anal,
A I g rej a Radiof ô nic a Rh em a, q u e é ou v ido em toda a
naç ã o norte-am eric ana.
Caixa Postal 3001
Rio de Janeiro - RJ
Cep 20010-974

0244
Saia do vale!
De acordo com o autor, todos nós passamos por
experiências no vale escuro. Porém, depende de
nós permanecer nele ou subirmos às alturas da
vida abundante de Deus.
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Através desta obra, baseado nas Sagradas Escrituras,
Hagin mostra que o louvor é tão importante para
o crente, porque fornece um meio de ajudá-lo a
permanecer na fé e a colocar-se acima das emoções
negativas que procuram afundá-lo no lamaçal da
dúvida e da incredulidade.

0255
Seu milagre está passando perto de você?
Nesta obra, o autor aborda os seguintes tópicos:
A tua fé te salvou.
A fé consegue a resposta.
Lance fora o seu passado.
Hoje é o seu dia.

Neste livro, KennethW. Hagin aborda os seguintes temas:
Conhecendo o Pai.
O sobrenatural versus o espetacular.
Entendendo a nossa herança.
Concordando com Deus.
Estar em paz.
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O poder disponível
no louvor
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com Deus

R$

6,98

25

25/11/2019 14:06:46

4441

Separados para Deus

Tenha uma vida de santidade
e seja transformado pelo
livro de Derek Prince.
Autor: Derek Prince
Páginas: 232
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500317
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29,90
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A porta para as bênçãos
de Deus

A vontade de Deus
para a sua vida

Vivendo pela fé

Comprados com sangue

Em A porta para as bênçãos de Deus, Derek Prince explica
para o leitor conceitos bíblicos, como: o temor do Senhor,
o princípio da sabedoria e a fonte da vida.

Neste livro, está um dos maiores benefícios da vida cristã: conhecer a vontade de Deus. Derek Prince discute como você poderá: receber restauração
sobrenatural; colher as recompensas prometidas por Deus; viver livre de
enganos; tornar-se um canal de vida para os que o cercam; encontrar paz
interior e satisfação pessoal.

Deus nos deu a capacidade de receber miraculosamente
o cumprimento de Suas promessas. Descubra como
construir sua fé em Deus e, verdadeiramente, saberá
que todas as coisas são possíveis àqueles que creem
(Mc 9.23)

Na cruz, Jesus suportou todo o mal que Lhe era devido
e, ainda, tornou acessível a você todo o bem pertencente
a Ele. Neste livro, provocante e rico em passagens
bíblicas, o renomado autor Derek Prince explora as nove
substituições da reparação de Cristo.
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Você busca um casamento que seja “um paraíso”?
Se você é solteiro, provavelmente, sua primeira pergunta é: “Como
encontrarei a pessoa que Deus designou para mim?”. Será que você
pode acreditar no fato de que o próprio Senhor fez essa revelação em seu
coração?
Escolher o seu parceiro é a decisão mais importante a tomar, depois,
é claro, da salvação. Este livro poderá ajudá-lo a evitar o fracasso e a dor
de um relacionamento desfeito. Ele contém instruções práticas e realistas
que irão auxiliá-lo a encontrar o plano de Deus. O relato feito por Derek
e Ruth a respeito de seu romance divinamente orquestrado irá animá-lo
e desafiá-lo.
Alguns tópicos incluídos nesta obra:
* Preparando-se para o casamento
* Seguindo a orientação de Deus
* O papel dos pais e dos pastores
* Conselhos e palavras de apoio para os divorciados
* Existem pessoas que não devem casar-se?
Derek Prince (1915-2003), fundador do Derek Prince Ministries
International [Derek Prince Ministério Internacional], escreveu mais de
50 livros. Ele estudou no Eton College e na Universidade de Cambridge,
na Inglaterra. Além disso, aprendeu hebraico e aramaico em Cambridge
e na Universidade Hebraica em Jerusalém. Seu programa de rádio diário,
Keys to Successful Living [As Chaves para uma Vida de Sucesso], ainda
alcança ouvintes ao redor do mundo.

Deus forma casais - 2015.indd 1
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Percorrendo os Salmos

Deus forma casais

Maridos & pais

Capturando algo do coração de Davi e também
do coração de Deus, essas meditações tão
expressivas abrirão o seu coração para a
comunicação íntima com o seu Pastor.

Alguns tópicos abordados nesta obra: Preparando-se
para o casamento; Seguindo a orientação de Deus; O
papel dos pais e dos pastores; Conselhos e palavras
de apoio aos divorciados; Existem pessoas que não
devem casar-se?

Guia profético para o final
dos tempos

Autor: Derek Prince
Páginas: 228
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438512
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No livro Guia profético para o final dos tempos estão
incluídos tópicos muito interessantes como “Promessa de
Deus para Israel”, “Sinais nos céus”, “O anticristo”, “A reunião
dos escolhidos”, “A grande tribulação” e muito mais.
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Nesta obra, Derek apresenta diretrizes para todo homem
que deseja ser um marido e um pai temente a Deus:
nada de teorias longe da realidade ou de opiniões
culturais, apenas a simples verdade do que a Bíblia diz
sobre maridos e pais.

Autor: Derek Prince
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NDOSOS E COMPASSIVOS UNS
M OS OUTROS, PERDOANDO-SE
NTE, ASSIM COMO DEUS OS
EM CRISTO.
EFÉSIOS 4.32 - NVI

O perdão está centralizado na
cruz tanto verticalmente − de
Deus para o homem − como
horizontalmente − na direção
do nosso próximo.
A Bíblia é muito clara ao
afirmar que nossa falha em
perdoar é maldade. Ela dá ao inilegal à nossa vida e pode até provoSenhor. No entanto, quando perdos que se portam mal para conosco,
ões ganham poder, destruímos o
e impede a cura e abrimos caminho
ãos divinas em nosso viver.
“rasgar a promissória” que você
a as pessoas que o feriram e o deexperimentará a remoção de um
“Eu lhe perdoo!”.
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Rio de Janeiro - RJ
Cep 20010-974
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0298
As três palavras
mais poderosas

0295
Casados
para sempre

Essa obra é recomendada àqueles
que se encontram com dificuldade
de liberar perdão, mesmo sabendo
da importância vital que há nessa
atitude.

Casados para sempre está dividido
em cinco preciosos capítulos: O
casamento é uma aliança, Ofertando
a própria vida, A união que leva ao
conhecimento, Mentiras perigosas e
Os papéis do marido e da esposa.

Autor: Derek Prince
Páginas: 60
Formato: 10x15cm
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A religião pura e imaculada para com Deus, o
Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas
tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Tiago 1.27

N

Porém tu, quando jejuares,
[...] teu pai [...] te recompensará.
Mateus 6.17,18

Nesta mensagem oportuna, Derek Prince mostra o
padrão pelo qual Deus mede a justificação de Seu
povo ao longo dos tempos: a real preocupação com
órfãos, viúvas, pobres e oprimidos. É assim que o
Altíssimo nos avalia hoje!

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e
se converter dos seus maus caminhos, então, eu
ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e
sararei a sua terra.
2 Crônicas 7.14

ão há como medir o poder tremendo
liberado pela oração e pelo jejum quando
praticados com a motivação certa e de acordo
com os princípios da Bíblia.
Derek Prince

Por meio desta investigação sistemática do amor
do Senhor pelos pobres, conforme revelado
na Bíblia, você descobrirá os requisitos para a
justificação do povo de Deus, desde Noé até o
Novo Testamento.

O livro Orando pelas autoridades fundamenta-se na passagem bíblica

Este livro desafiador ainda inclui um guia prático
de como você pode fazer a diferença.

citada. Se a igreja cumprir as quatro condições nela expostas, então,
o Senhor sarará a terra.

SOBRE O AUTOR
D erek P rince é um líder reconhecido
internacionalmente como um dos estudiosos da B íb lia.
P ub licou mais de 3 0 livros – traduz idos para 5 0 líng uas
estrang eiras – , e seu prog rama diá rio de rá dio,
H oj e com D e r e k P r in ce , alcanç a metade do g lob o.

Como receber a cura? Por meio da oração! Deus deseja que Sua Igreja exerça

Autor e pregador reconhecido internacionalmente,
Derek Prince (1915-2003) estudou nas melhores
universidades da Inglaterra. Ele teve um encontro
transformador com Jesus Cristo durante a Segunda
Guerra Mundial, quando estava no Exército Britânico.
Desde então, dedicou sua vida ao ensino e estudo
da Bíblia.

influência decisiva para o bem nas questões das nações.
Por quem precisamos orar? Pelos nossos governantes! O texto de 1 Timóteo 2.2
nos orienta a orarmos pelos reis e por todos os que estão em eminência. Agora,
é chegado o tempo de assumirmos um novo compromisso com a oração.

ISBN 978-85-7343-819-2

COMO FAZER UMA ORAÇÃO EFICAZ PELA
NAÇÃO E PELOS SEUS LÍDERES
o Jejum - Derek Prince.indd 1
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Com os pés na rocha

O jejum

Orando pelas autoridades

As Escrituras comparam a vida cristã à edificação de um
prédio. Ao partir desta premissa, Derek Prince mostra
no livro Com os pés na rocha, com total clareza, que a
fundação determina o tamanho e o tipo da construção
a ser edificada.

O livro está dividido em cinco capítulos, e o
autor destaca vários trechos bíblicos referentes
ao jejum. Ele cita alguns exemplos do Novo
Testamento sobre como jejuar e ressalta o poder
de transformação que esse ato tem.

O livro Orando pelas autoridades fundamenta-se na
passagem bíblica citada, deixando claro que, se a
Igreja cumprir as quatro condições expostas nela, o
Senhor sarará a Terra.
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Órfãos, viúvas, pobres e
oprimidos
Nesta mensagem oportuna, Derek Prince mostra o
padrão de Deus para medir a justificação de Seu povo: a
real preocupação com órfãos, viúvas, pobres e oprimidos.
É assim que o Altíssimo nos avalia!

Autor: Derek Prince
Páginas: 48
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573438130
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A escolha do cônjuge

A primeira milha

Salvação completa

Para quem deseja conquistar um matrimônio
pautado na Palavra de Deus, A escolha do
cônjuge irá ajudá-lo nesta busca para que você
cumpra o plano do Altíssimo em sua vida.

Nos dias de Jesus, um soldado romano podia obrigar
outra pessoa a carregar seus pertences por uma milha.
Era uma dura imposição. O Mestre, porém, foi além ao
recomendar a Seus discípulos que eles não andassem só
a primeira milha, mas também a segunda!

Recebendo o melhor
de Deus

Autor: Derek Prince
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Formato: 10x15cm
ISBN: 9788543501222
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É um plano para o seu sucesso como cristão, porque
isso foi o que o Criador projetou para sua vida. Ele não
quer que você seja apenas um cristão realizado, mas
que dê frutos.

Autor: Derek Prince
Páginas: 96
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573438215
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O autor revela como a obra de Jesus na cruz foi perfeita
em todos os aspectos e tornou disponível a grande,
gloriosa e completa salvação. É mais do que um bilhete
de passagem para o Céu quando morrermos.

Autor: Derek Prince
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A vida e os ensinos de Cristo
Volumes I, II e III
Jesus é o mesmo ontem, hoje e será
eternamente! Descubra-O nesta série clássica
de Gordon Lindsay, agora, com nova capa.
Autor: Gordon Lindsay
Volume I - Páginas: 312 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438369
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Este livro aborda, de modo compassivo e
bíblico, um assunto que afeta a maioria
das pessoas: casamento, divórcio e novo
casamento.

Este livro explica ainda o modo correto e o
incorreto de jejuar, além da maneira certa de
fazê-lo para que haja salvação e reavivamento. Aprenda também a abrir todas as portas
espirituais por meio dessa chave mestra.

A oração da fé é a principal ferramenta
para se obter uma vida harmoniosa com
Deus por intermédio da Sua graça.

Esta obra reúne uma série de lições sobre
oração. Essas lições revelam os segredos de
homens de Deus que viveram no passado e
venceram todos os obstáculos por meio de
suas orações.
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Este livro trata-se de um clássico
a respeito da oração, pois reúne a
essência dos ensinos de Lindsay sobre
esse assunto.
Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437768
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O fim está próximo! Esteja atento aos
sinais dos tempos. A humanidade
precisa mais do que nunca conhecer
o Senhor.
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Os fatos sobre o
sétimo dia

As maravilhosas
promessas de Jesus

Você obterá respostas para
todas as controvérsias
adventistas a respeito da
observação do sábado.
Autor: Gordon Lindsay
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Como receber
a cura

0109
Como receber o
batismo com o
Espírito Santo

Há pelo menos 147 maravilhosas
promessas no Novo Testamento.
Descubra-as e tenha todas as
suas necessidades supridas.

Nesta obra, o autor se
propõe a responder diversas
questões sobre a cura, tendo
as Escrituras como sua fonte
principal.

Em cada capítulo, o leitor terá a oportunidade de se aprofundar mais sobre o batismo
no Espírito Santo, apresentando sete razões
por que todo cristão deve receber esse
poderoso dom.

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 84 Formato: 10x17cm
ISBN: 9788543501024

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 28 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500560

R$

9,99

R$

VOCÊ PRECISA DE AJUDA...
* N a b u
* N o e n
* N a s o
s o a l,

s c a
te n d
lu ç ã
q u e

En t ã o , e n t r e
n o m e a p a re c e
te r lite r a tu r a a
p o n d e r q u e s tõ
d a B íb lia e s u a

d a c o
im e n
o d e
re q u e

m
to
p r
re

u n
d o
o b
m

h
s
le
c

ã o
e n
m a
o n s

e m c o n
e m b a ix o
d ic io n a l
e s a c e rc
a p lic a ç ã

ta
.V
q u
a
o

to

c o m
s in o
s n a
e lh o

c o m
o c ê ta m
e ir á a
d e d iv e
d iá r ia .

J e s
s d a
s u a
e o
a
b
u x
rs

p e
é m
iliá
o s

u s C r
B íb lia
v id a
r ie n ta

is to ?
?
p e s ç ã o ?

s s o
p o
- lo
a s

c u jo
o b re s n to s

a
d e
a
s u

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 40 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439564

9,90

R$

9,99

COMO
RECEBER
A CURA

Caixa Postal 3001
Rio de Janeiro - RJ
Cep 20010-974

As maravilhosas Promessas de JEs1 1
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

29/3/2007 10:37:18
COMO VOCE PODE SER CURADO.indd 1

05/12/2018 15:38:22

Tornar-se cristão é o melhor
que pode acontecer em sua vida.
Certamente, você experimentará
muitas alegrias, mas nem sempre a
sua caminhada será fácil, pois surgirão
problemas, tentações e provações que
jamais supôs encontrar. No entanto,
a boa notícia é que Jesus prometeu
nunca abandoná-lo.
Neste livro, Gordon Lindsay
encoraja você a traçar a rota certa para
ser um cristão vitorioso em tudo o que
fizer e a ser determinado a alcançar
sua meta.
Inspire-se nesta obra clássica e seja
um cristão bem-sucedido!
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Como se tornar um
cristão bem-sucedido

O caminho para
a vida eterna

O ministério
carismático

Quando alguém aceita Cristo, geralmente nutre
no coração um profundo anseio de tornar-se um
verdadeiro cristão. Mas como isto se pode realizar?
O objetivo deste pequeno livro é ajudar os novos
convertidos nesse importantíssimo passo de vida.

Aprenda e ensine as verdades sobre
a salvação, o pecado, a vida após a
morte, dentre outros assuntos tão
deturpados nos dias de hoje.

Uma fonte vital de orientação
e conselho para o sobrenatural
ministério cristão.
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Nesta obra, A. W. Tozer nos ensina como
cultivar a amizade e comunhão verdadeira
com o Espírito Santo, a ponto de nos tornarmos
verdadeiramente cheios da vida de Deus.
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“Nada neste mundo é
permanente, exceto a Palavra
de Deus. Quando
entendemos o significado e a
amplitude da expressão
Assim diz o Senhor, passamos
a conhecer tudo o que é
necessário e descobrimos o
que precisamos para nos
deleitar no santuário do
poder divino.

A Palavra de Deus e o Espírito Santo o levam a
experimentar a presença divina
“Ajoelhe-se com uma Bíblia aberta e permaneça por
um bom tempo na presença de Deus”, Tozer
desafiava a sua congregação.

Será que podemos confiar na Bíblia? Qual é o
propósito dela? Segundo o autor, o Espírito Santo
opera por meio da Palavra do Senhor, levando os
cristãos a terem uma experiência cada vez mais
profunda da presença de Deus. Entretanto, este livro
é mais do que um conjunto de informações sobre a
Escritura Sagrada; trata-se de um guia que nos
mostrará como entrar em comunhão com o Pai.
Descubra essas valiosas lições!

Tozer não foi apenas um grande
pensador e servo de Cristo, mas
também um grande escritor cujas
habilidades literárias foram afiadas
como editor. Seu conhecimento
eclético é notável, contudo possui um
estilo conciso e objetivo. Suas palavras
fluem de uma fonte superior, da sua
imersão nas Escrituras e do seu
compromisso de adorar a Deus em
tudo. O resultado disso é uma unção
capaz de deixar o leitor sem fôlego,
porém sedento por mais.

6414
Voz de um profeta

5924
Vivendo como um cristão

5677
Deleitando-se em Deus

Este livro é composto de uma coleção de
sermões nunca antes publicada. Nele, Tozer
analisa a vida e o ministério de Elias, Eliseu,
João Batista e outros profetas bíblicos.

Este livro ajudará você a abraçar
a sua posição em Cristo e lhe
mostrará como viver no centro
do amor redentor de Deus.

A proposta do livro não é descobrir
o que Tozer pensava sobre Deus,
mas despertar, no coração do
leitor, uma paixão pelo Senhor.
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James L. Snyder

6228
Preparando-se para
a volta de Jesus

5392
O poder de Deus
para a sua vida

Tozer ressalta que, em um mundo repleto de incertezas, o consolo dos cristãos
é a bem-aventurada esperança de que o
Filho de Deus em breve voltará.

Por meio da leitura, será possível entender,
dentre outras coisas, que a autoridade
associada à Palavra de Deus e ao Espírito
Santo é o que nos leva à presença do Senhor.
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Recuperando o
cristianismo

3340
E Ele habitou
entre nós

2315
O propósito do
homem

Este livro ensinará o leitor o caminho
certo e fornecerá a ele estratégias para
a superação dos obstáculos inevitáveis
causados por um inimigo triplo: o
mundo, a carne e o diabo.

Acompanhe Tozer nessa jornada
em busca da presença de Deus.
Você irá se transportar para um
universo repleto de revelações.

Este livro não somente identifica
certas questões que limitam o viver
em Cristo, como também estimula o
conhecimento do Senhor.

Até o dia de sua morte, A. W. Tozer
nunca desistiu de exortar a Igreja
a caminhar como aqueles
que, verdadeiramente, pertencem
ao Reino de Deus.

Os familiarizados com A. W. Tozer
geralmente o consideram profeta.
Ele foi, durante muitos anos, e ainda
é, por meio de seus escritos, uma voz
profética para a Igreja de Jesus Cristo.

Segundo Tozer, a adoração é a
razão plena para a existência do
homem. Ela é o motivo para o qual
nascemos e, do mesmo modo,
nascemos de novo.
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“Ao longo da História,Um chamado a todos os cristãos para que passem
homens e mulheres de fé
de uma vida superficial a uma fé profunda
enfrentaram lutas. Se você
estiver andando pela fé,
Em Os perigos de uma fé superficial, o renomado
estará na contramão do
mundo. A fé desafiaráteólogo
as suas A. W. Tozer adverte os crentes em Jesus
circunstâncias e o levará a
Cristo
contra o grande perigo da letargia espiritual.
seguir persistentemente
a
direção do Espírito Santo.
Ele os exorta a permanecerem alerta quanto aos

24,90
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“A capacidade de ser íntimo do
Altíssimo separa o homem de todo
o restante da criação divina. A
grande paixão incrustrada no
interior de todo ser humano
consiste em experimentar a
majestade assombrosa da presença
de Deus. Entretanto, muito se
interpõe para impedir que ele
Até o
alcance isso de modo pessoal.

Dentro de cada homem e mulher na face da Terra,
há um anseio pela presença de Deus. No entanto,
como é possível alcançá-la? Experimentando a
presença de Deus faz parte de uma coletânea inédita
de estudos de Tozer sobre a carta aos Hebreus e
responderá a essa pergunta.

Fé

Transformadora
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Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.
João 3.16

Você pode pesquisar as bibliotecas do
mundo inteiro e investigar todos os livros
em todas as línguas, mas nunca
encontrará um texto que se compare a
João 3.16. Mesmo que você reúna as
grandes mentes de todos os filósofos,
pensadores e escritores desde o princípio
dos tempos e os coloque juntos em uma
sala, todos os seus talentos combinados
não conseguiriam produzir um texto que
signifique tanto para a humanidade. Não
digo isso de modo descuidado, mas
afirmo ponderadamente e com grande
convicção, depois de uma vida inteira
lendo, pensando e orando.
A. W. Tozer

Tozer foi uma grande voz para todo o
Corpo de Cristo. Seus livros e artigos
eram lidos com avidez, e havia grande
expectativa pelas conferências nas quais
ele ministraria. Raramente, ele
desapontava quem o conhecia; porém,
você ficaria decepcionado com ele se
estivesse à procura de um cristianismo
trivial, e mais decepcionado ainda se
estivesse interessado no que ele chamava
de “cristianismo do bem-estar”.

A
O Propósito do Homem

“A Bíblia não faz concessão
Tozer percebeu a necessidade
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e
alguma ao mundo e
de restabelecer entre os “A adoração é a razão plena para a existência do
João 1.14a
vimos a sua glória.
transmite uma mensagem à
salvos a grandiosa ideia dehomem. Ela é o motivo para o qual nascemos e, do
igreja que cede ao
quem Deus realmente é. Amesmo modo, nascemos de novo.”
mundanismo, chamando-a
paixão desse servo do Senhor
A. W. TOZER
sempre foi apresentar à atual
de volta para casa. A
Em tempos de frases de efeito, busca por dinheiro e prazer e
dia de sua morte, A. W. Tozer nunca desistiu
superficialidades, há pouquíssimas oportunidades de nos
geração as excelências
A reputação de A. W. Tozer se tornou lendária por ele ser uma
Palavra sempre nos manda
de exortar a Igreja a caminhar como aqueles que,
afastarmos do caos diário e contemplarmos, de fato, os
dAquele chamado Cristo. voz
O profética, e, mesmo depois de meio século de sua morte, este
Na verdade, o homem não pode
ir ao mundo, mas a jamais
profundos mistérios de Deus. Porém, existe uma verdade no
verdadeiramente,
pertencem ao Reino de Deus.
tempos em que vivemos e a reconhecerem que ter
pensador continua sendo um dos autores mais vendidos.
Fé transformadora é um
entrar na presença de Deus com
o
esforço de trazer o Altíssimo
ceder e caminhar em meio disso tudo: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Embora
nunca
tenha
amenizado
a
censura
que
fazia
tesouro tanto para o novo
odor
repugnante
do
pecado
sobre
uma vida para Deus no “piloto automático”, na
a um patamar humano eraPregador vigoroso, tinha como alvo e paixão a adoração. Sua
conformidade com ele. Se essa curta (mas densa) declaração de João, descrevendo a
si. Embora o passado tenha sido
convertido que está iniciando
ao que chamava de “igrejismo”, construído em torno
simplesmente consideradomaior alegria estava em praticar a presença de Deus. Seus
verdade, pode enfraquecer a fé. Para o autor, o
tratado, sua condição atual
a sua jornada de fé como
Apresentar a salvação aoencarnação de Deus, não faz você refletir e temer, considere o
sermões eram fortes declarações de tudo o que ele havia
a Igreja
A. que
W. TOZER
foi pastor da Christian and
também
anátema segundo ele.
seguinte: como a Divindade – a qual não tem início nem fim –
W.tirania
TOZER foi pastor
daprecisa ser ajustada. de todo um espetáculo, Tozer acreditava
Pastor e teólogo respeitado, o autor lançará
de começou
para osua
cristão veteranorisco
rumoé tão significativo, que se “libertarA.da
A. W.mão
TOZER
maior
Missionary Alliance [Aliança
Cristã número de pessoas
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“A liberdade verdadeira e definitiva somente é
encontrada na presença de Deus.”
A. W. TOZER

Recuperando o cristianismo
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Como o Espírito Santo transforma
você por meio da Palavra de Deus
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Os perigos de uma
fé superficial

Os Perigos de uma Fé Superficial

ISBN 978-85-435-0068-3

eclético é notável, contudo possui um
estilo conciso e objetivo. Suas palavras
fluem de uma fonte superior, da sua
imersão nas Escrituras e do seu
compromisso de adorar a Deus em
tudo. O resultado disso é uma unção
capaz de deixar o leitor sem fôlego,
porém sedento por mais.

DEUS

para a sua vida
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a presença de Deus

Experimentando a presença de Deus

Fé Transformadora

Life [Vida de Aliança], de 1950 a 1963.

Durante toda a sua vida, Tozer
Esta obra inédita trata do que Tozer chamava
escreveu muitos livros, sendo
o
de fé que rompe paradigmas, contradizendo
À procura de Deus o mais famoso deles.
homem incrédulo e ameaçando a
Além de livros, o autor também
escreveu
a estudos, os quais foram
complacência do cristão. Ele mostra como
Deus, por diversas editoras cristãs.
verdadeira fé, segundo o propósito de publicados
Tozer
gera insatisfação com esta vida, levando
osnão foi apenas um grande
pensador e servo de Cristo, mas
cristãos a se desapegarem de sua dependência
também um grande escritor cujas
para literárias foram afiadas
das coisas terrenas, a fim de prepará-los
habilidades
como editor. Seu conhecimento
a vida eterna.

Quando o Espírito Santo
opera por meio da Palavra
escrita, o poder do Senhor
nos leva mais profundamente
à presença de Deus. É para lá
que precisamos ir. Como
admoesta Tozer neste livro,
não podemos chegar lá por
meio da educação ou de
qualquer outro tipo de
manipulação exterior. O
poder transformador do
Espírito, que opera por meio
da Palavra, capacita-nos a
experimentar o Senhor.”

9 788543 500911
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A palavra fé é bastante comum, mas
colocarmos a nossa fé em Deus é uma decisão
extremamente importante, carregada de
consequências e, pelos próprios desígnios do
Senhor, “inconveniente”. A fé em Deus só é
transformadora se confiarmos nEle – e uma
confiança inabalável é a marca dos cristãos
maduros, os quais permitiram que a fé se
A. W.oTozer foi pastor da Christian and
“intrometesse” em suas vidas e desviasse
Missionary Alliance [Aliança Cristã e
olhar deles dos próprios objetivos. Trata-se
Missionária] de 1919 a 1963 e editor da
de um processo perturbador, desconfortável
Alliance Witness [Aliança do
Testemunho], hoje chamada Alliance
e, até mesmo, doloroso.

ISBN 978-85-435-0091-1

R
O PODER DE DEUS PARA A SUA VIDA

Muito do que se diz sobre a Bíblia tem
obscurecido a verdadeira importância das
Escrituras na vida cristã. Agora, porém, os
ensinamentos desta obra do pregador e teólogo
renomado A. W. Tozer, nunca antes publicados,
trazem clareza onde antes havia confusão.

A. W. Tozer foi pastor da Christian
and Missionary Alliance [Aliança
Cristã e Missionária] de 1919 a 1963 e
editor da Alliance Witness [Aliança
do Testemunho], hoje chamada
Alliance Life [Vida de Aliança], de
1950 a 1963. Durante toda a sua vida,
Tozer escreveu muitos livros, sendo À
procura de Deus o mais famoso deles.
Além de livros, o autor também
escreveu estudos, os quais foram
publicados por diversas editoras
cristãs (siga seus novos escritos em
tozeraw@twitter.com).

Homem
O Propósito do

Uma das suas maiores paixões era a
adoração a Deus, e tudo girava em torno
disso. Se você quiser conhecer o
ministério de Tozer, precisará entender a
paixão dele pela adoração. Caso
contrário, provavelmente, não
compreenderá nenhuma de suas palavras
nem atitudes. Ele era inteiramente
dedicado a esse ato solene e procurava
fazer isso com toda a dedicação.

Criado para adorar

www.gracaeditorial.com.br
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A partir da vida do apóstolo Paulo, o autor explora
os dez passos para a eficiência extrema, enfatizando
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como fazer a verdadeira diferença com base nas
Autor: Jim George
Escrituras Sagradas.
Formato: 16x23cm Páginas: 264
ISBN: 9788573439892
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No princípio, criou Deus os céus
e a terra (Gn 1.1). Essas famosas
palavras abrem a Bíblia e apontam
para o início de toda a criação
e para Adão, princípio de toda
a humanidade. Nele temos o
privilégio de termos sido criados
à imagem do Senhor e, com ele,
aprendemos o que nossa existência
deveria ter sido desde o início:
santa. Em Adão ficamos face a
face com o efeito do pecado,
que nos levou à separação de Deus.

1848
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No entanto, o Verbo se fez carne
e habitou entre nós (Jo 1.14)
para que – por meio de Sua morte
e ressurreição – a nossa comunhão
com o Pai fosse restaurada.
Porque, como, pela desobediência
de um só homem, muitos foram
feitos pecadores, assim, pela
obediência de um, muitos serão
feitos justos (Rm 5.19).
Por intermédio de Jesus,
o segundo Adão, a graça de
Deus [...], que é de um só homem,
Jesus Cristo, abundou sobre muitos
(Rm 5.15b).
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Autor: Jim George
Páginas: 232
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500959

Na obra, Jim George considera 12 itens que
realmente importam no casamento, dando
destaque a pequenos gestos que ajudarão
o homem a ser um marido melhor, como:
formar uma verdadeira equipe com sua
esposa, aprofundar o relacionamento
conjugal e familiar, aperfeiçoar a
comunicação com sua mulher e aproveitar
ao máximo o tempo com ela.
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Em 50 resumos bibliográficos,
distribuídos em 264 páginas de
uma literatura inspiradora, Jim
George mostra uma ampla visão
da vida de personalidades bíblicas,
abordando seus desafios, eventos,
suas experiências e a maneira como
Deus trabalhou por intermédio de
cada uma delas.
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Esta é uma obra fundamental, inspiradora
e confrontadora que todos que sofrem com
compulsão sexual deveriam ler.
Autor: Steve Gallagher
Páginas: 320
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439472

“O segredo para uma vida vitoriosa consiste em penetrarmos no grande
depósito da misericórdia de Deus, a f im de termos as necessidades
supridas. Além disso, tornamo-nos canais de poder atuantes também
na vida de outros. Superar o pecado habitual é importante, mas
a vitória real ocorre quando uma pessoa se transforma em arma,
nas mãos de um Deus poderoso, contra as legiões do inferno.
Isso é viver em vitória!” - STEVE GALL AGHER
Sem dúvida, a luta para atingir a pureza sexual é a batalha número
um que os cristãos enfrentam no século 21. A mensagem deste livro
oportuno é a de que, quando você aceita uma vida de vitória
abundante em Cristo, não precisa mais adotar uma forma de
liberdade com base no medo. Abaixe as armas e torne-se uma delas!
“Graças a Deus por um homem chamado Steve Gallagher, que
diz a verdade e deixa que a verdade nos liberte. Viva livre!”
- Do falecido Dr. EDWIN LOUIS COLE
Steve, você tem um ministério maravilhoso,
que eu realmente recomendo.
BEVERLY LAHAYE, Concerned Women
for America [Mulheres Interessadas pela América]
STEVE GALLAGHER, fundador e presidente
do Pure Life Ministries (Ministérios Vida Pura)
tem dedicado sua vida para ajudar os homens
a vencerem os pecados sexuais, por meio da
santidade e de uma busca apaixonada por Jesus
Cristo. Em 1986, Steve e sua mulher, Kathy,
iniciaram um pequeno grupo de apoio em uma
sala de sua casa. Hoje, cristãos de todo o mundo
integram-se ao Live-In Program (PLM), um local
de, aproximadamente, 182 mil metros quadrados,
visto como o programa residencial mais importante
para homens cristãos em busca de respostas de
Deus para os pecados sexuais. Steve e Kathy moram
em Dry Ridge, Kentucky, Estados Unidos.
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O autor nos alerta que é chegada a
hora de a Noiva de Cristo retornar à
vida santa e encerrar seu ”caso de
amor” com o mundo.

28/09/2015 12:23:00
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Seja você conselheiro, coordenador de
um grupo de apoio ou apenas alguém
procurando respostas sobre o assunto, este
livro é altamente recomendado.

Das profundezas do pecado sexual é a
história envolvente de um homem que
lutou corajosamente para sair das trevas.
Após conhecer esse livro, o leitor entenderá
definitivamente que o Senhor pode transformar
a vida mais miserável e enchê-la de dignidade.

Autor: Steve Gallagher
Páginas:264
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573437227

Autor: Steve Gallagher
Páginas: 320
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500799

Autor: Steve Gallagher
Páginas: 256
Formato: 16x23cm
ISBN: 8573437197

30,20
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O que pode ser mais
devastador para uma esposa
do que descobrir que seu
marido tem uma obsessão
secreta por pornograa
e outras mulheres? Na
verdade, é o que muitas
esposas cristãs enfrentam
todos os dias.

O livro Irresistível a Deus revela o
mistério que o Pai tem reservado para
aqueles que estão com espírito contrito,
quebrantados de coração e submissos
ao Senhor e ao próximo. Uma obra
envolvente e preciosa!

Quando o pecado secreto
dele despedaça o seu coração
é mais do que um olhar
emocional para um assunto
doloroso. Nesta coleção
de cartas, Kathy transmite
ânimo que vem de sua alma,
dando respostas práticas
e bíblicas, inspiradas em
seu próprio testemunho
de vida. Ela não somente
mostra compaixão diante da
turbulência emocional que
as esposas experimentam,
como também, e mais
importante, dirige-as para a
única Fonte verdadeira de
esperança: Jesus.

Trata-se de uma das traições mais profundas
que uma mulher enfrenta. [...] A experiência
pessoal de Kathy e os seus anos como conselheira lhe
conferiram uma percepção tremenda [...].
Do prefácio de BEVERLY LAHAYE

r

Em 1986, Kathy Gallagher ajudou seu
marido, Steve, a fundar os Ministérios Pure
Life (Vida Pura), para homens que lutam
habitualmente contra o pecado sexual. Kathy
logo se viu passando horas incontáveis
ministrando para as esposas feridas
emocionalmente desses homens, mostrandolhes Jesus e dando-lhes esperança por meio
das próprias respostas que funcionaram para
ela. Hoje, por causa da paixão de Kathy em
ajudar essas mulheres,
a cada ano, centenas
de esposas recebem
aconselhamento por
meio do Programa dos
Vencedores em Casa, de
Vida Pura. Ela e Steve
moram na parte rural de
Kentucky, onde Kathy
é
chefe do Departamento
Financeiro dos
Ministérios Vida Pura.

O propósito deste livro é fornecer à esposa
magoada respostas bíblicas sólidas e soluções
práticas para os problemas de todo dia,
relacionadas ao fato de estar casada com um
homem em pecado sexual. Esta é uma obra
profunda, envolvente e reveladora.
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O segredo para uma vida vitoriosa
consiste não só em superar o
pecado habitual, mas também em
se transformar em uma arma, nas
mãos de um Deus poderoso, contra
as legiões do inferno. Isso é viver
em vitória!

R$
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m revolucionado a vida de milhões de pessoas.
ta que o Altíssimo lhe revele como ter as
sfeitas por meio da eterna lei da semeadura,
her, do doar e do receber.

pode entrar em colapso, mas não os planos
uindo os princípios da semente da fé, você
o Pai celeste tem reservado mais do que o
ua vida.

Oral
Roberts

eus ode curar
eus ir curar
eus ir
e curar
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Se sua fé, embora pequena, for uma semente,
resolverá problemas e suprirá necessidades
que parecem ser impossíveis.

O Milagre da

SEMENTE
DA FÉ
UM CLÁSSICO AGORA EM SUAS MÃOS

Este livro responde a essas e outras
questões, porque foi escrito por alguém que
soube o que era perder toda a esperança e
dar os mesmos passos que, talvez, você
esteja dando agora. Oral Roberts foi um
jovem que quase morreu de tuberculose,
mas experimentou o poder de Deus,
recebendo a cura. Por isso, ele direciona
seus ensinos aos doentes e sofredores.
Esta obra propõe orientações para que,
com os pés no chão, você tenha condições
de chegar à posição de receber qualquer
milagre da parte do Senhor. Não tenha
dúvidas de que Ele pode e deseja restaurar a
sua saúde. Basta crer!

No livro O milagre da semente da fé, o autor,
considerado um verdadeiro exemplo de como
viver na expectativa de um milagre, ensina
o leitor a obter uma fé afirmativa, capaz de
atender a todas as suas necessidades. Por meio
dos princípios espirituais usados por Jesus, Seus
apóstolos e outros personagens bíblicos, Roberts
apresenta a lei da semeadura e da colheita,
como também a conduta do dar e do receber.

Se você precisa de

CURA
Faça estas coisas

ORAL ROBERTS

Oral Roberts

“Para Oral Roberts, a
semente da fé nunca foi
um simples conceito a ser
ensinado aos outros, mas
uma verdade viva a guiá-los
todos os dias. Ao assumir essa
direção, ele se tornou um
verdadeiro exemplo de como
viver na expectativa de um
milagre.
Nunca me esquecerei
de minha mãe afirmando
que sempre se perguntava
durante as atividades diárias:
“Este é o meu milagre?”. Ela
agia assim mesmo quando
Escritor,
educador
e evan-como
fazia algo
bem simples,
gelista,
Orala Roberts
já escrebuscar
correspondência.
veu Mamãe
mais desabia
120 livros.
Funque, tendo
dador
e
reitor
da
Universidaplantado suas sementes da
de Oral
Roberts em
Tulsa,
fé e enxergado
Deus
como
Oklahoma,
ele passou
única Fonte,
tinha aovida
direito
ministrando
pessoas
bíblico deàsreceber
umaa
mensagem
de que Deus
resposta milagrosa.
ainda cura
corpo,
a mente
Meuso pais
sempre
e o deram
espírito.seu melhor para
Desde
da UniverDeus o– início
com frequência,
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Se você precisa de cura, faça estas coisas

al Roberts foi avivada quando ele se deparou
ncípios-chave da semente da fé na Palavra
nunca falharam comigo”, ele dizia a quem
“Quando eu não tinha a quem ou ao que
entia sozinho diante dos grandes problemas
vam, esses princípios me mostraram que
a Fonte. Cada um deles me ensinou que
tas eram sementes, as quais eu plantaria,
o Senhor as multiplicasse para realizar um
rts completava.

O MILAGRE da SEMENTE DA FÉ

re está à SUA ESPERA!

Nesta obra, escrita ao final de uma vida que tocou
milhões de pessoas ao redor do mundo, o autor revela,
apaixonadamente, as alavancas que mudaram a sua própria
história e despertaram a Igreja de seu tempo.
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Todos enfrentamos doenças e
enfermidades em alguma área de nossa
vida, sejam elas espirituais, físicas,
emocionais, financeiras, familiares, ou
de qualquer outra natureza.
Por meio deste livro, você aprenderá a
receber os milagres de cura que Deus
tem para a sua vida e para aqueles que
você ama.
Oral Roberts
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“Jesus Cristo não veio
com uma sugestão que
encurta vidas, mas, sim,
com o propósito de prolongá-las pelo Seu poder, que
as salva. Seu maior desejo
é que prosperemos e tenhamos saúde tanto na alma
quanto no corpo. Ele disse:
Amado, desejo que te vá
bem em todas as coisas e
que tenhas saúde, assim
como bem vai a tua alma
(3 Jo 1,2).
Neste livro, você aprenderá que a cura vai além do
aspecto físico, pois ela é
plenitude. Assim, entenderá
as regras da fé para sua cura
e plenitude, bem como os
passos para alcançá-las.
De acordo com minha
experiência, acredito que
posso falar com você por
meio desta obra. Do mesmo
modo, também creio que, à
medida que você ler estas
páginas e aplicar esta mensagem em sua vida, fará
com que cada parte sua seja
completa.”
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Uma visão fotográfica cujo propósito é
dar cor ao que é falado em um dos livros mais
enigmáticos e menos compreendidos da Bíblia.
3968
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ante mais de 30 anos, o maior esdo Novo Testamento navegou e cau milhares de quilômetros, levando
as-Novas às mais longínquas regiões
adas pelo Império Romano.
ponsável por implementar dezenas
ão dizer centenas de igrejas, Paulo
homem ímpar. Viveu seu chamado
amente, desde que o Senhor lhe apapróximo a Damasco, até a sua prisão
oma. Ele tinha um alvo: anunciar o
ressurreto.
mpanhe um pouco da vida majestoapóstolo que enalteceu o Nome
nhor Jesus, da sociedade da época e
safios enfrentados por ele durante sua
ornada. Descubra que quem é convopor Deus e obedece a Seu chamado
ta as mais difíceis lutas, porém é mais
e vencedor em todas elas (Rm 8.37).
e voc seja inspirado a se doar ainda
ara a causa do Evangelho! Que Crisça e nós diminuamos!
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O propósito deste livro foi reunir, sem
ser exaustivo, temas importantes para
o dia a dia do leitor. “Muito mais se
poderia falar, mas estou certo de que os
versículos escolhidos irão ao encontro de
suas necessidades”.
O livro Para os momentos de necessidade
lhe dará, através das Sagradas Escrituras,
todo o suporte para enfrentar toda e
qualquer adversidade.

A trajetória de Paulo – Nos passos de um
herói da fé nos mostra como o apóstolo
dos gentios combateu o bom combate,
cumpriu sua carreira e guardou a fé nAquele
que nos transportou do império das trevas
para o Reino do Filho do Seu amor, Cristo
Jesus. Leitura imprescindível a quem deseja
aprender mais sobre a contribuição de Paulo
à Igreja de Jesus.
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Escritor experiente e dominador da técnica da pesquisa,
Abraão de Almeida nos mantém em constante estado
de interesse pela empolgante exposição que faz de alguns
principais momentos históricos do cristianismo.
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Teu é o Reino é uma obra desafiadora
que edifica e evangeliza. O autor
enfatiza que, se não buscarmos em
primeiro lugar o Reino de Deus, então,
só teremos dificuldades em nossa vida
financeira, emocional e espiritual.

Nesta obra, Abraão de Almeida
faz uma bela apresentação da
Bíblia, salientando os pontos mais
significativos da Sua comovente
história, desde como a Palavra começou
a ser escrita até as mais recentes
traduções e as impressionantes tiragens
de nossos dias, além de apontar lindos
testemunhos do incompatível poder
transformador e regenerador do Senhor.
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Os especialistas em casamento, Dr. Gary e
Barbara Rosberg, revelam seis segredos que ajudarão
os casais a recriarem a relação que sonharam, alicerçando
um amor para toda a vida!

4797

girão conflitos em seu casamento, mas, sim,
uitos casais não sabem como lidar com esses
audável e, por isso, vivem um relacionamenão resolvidas, raiva e ressentimento latentes.

ar as feridas no seu casamento!

marras dos conflitos, praticando o amor intas em casamento, Dr. Gary e Barbara Rosdoria bíblica um passo a passo, que o levará
mo ao perdão. As histórias, os diagramas e
áveis em Meu amor, eu te perdoo! ajudarão

eage às feridas.
mágoas ainda não resolvidas levam
mento.
los diferentes de resolver conflitos.
brace o perdão e a cura.
o conflito.
ça.

ança, a harmonia e a intimidade em seu ca-

2312

DR. GARY & BARBARA ROSBERG MEU AMOR, EU TE PERDOO!

ERIDO NO SEU CASAMENTO?
O lIDOU COM ISSO?

3387

Meu amor, eu
te perdoo.

VOCÊ SABE QUAIS SÃO AS NECESSIDADES
DO SEU CÔNJUGE E AS COMPREENDE?

Seu cônjuge já feriu você?
Seguramente, sim. Você já
Nesta
causou sofrimento na vida do
seu importante obra, Dr. Gary Rosberg e sua esposa, Barbara,
compartilham
sua pesquisa inovadora, mostrando aos casais como
parceiro? Com certeza. Em
todo
conhecer
relacionamento conjugal,
marido ee suprir as necessidades mais profundas do cônjuge, a
fim de viverem
um amor real, fundamentado na Palavra de Deus
mulher ofendem e são ofendidos,
são
e capaz
os causadores e os sofredores
da de
dorproteger o casamento das investidas do inimigo.
conjugal. Não há exceções. Então, o
que fazer quando isso acontece?
Gary fala às esposas sobre:

Dr. Gary e Barbara Rosberg
- As cinco principais necessidades dos maridos
Este livro apresenta três-passos
integram o ministério America's
O segredo da sexualidade masculina
fundamentais
que ajudarão
Family Coaches, que prepara
e
- A necessidade de amor incondicional do homem
marido e mulher a edificarem, no
incentiva as famílias americanas
conjugal,
o que fala aos maridos sobre:
a viverem bem todas asrelacionamento
fases
Barbara
de amor indulgente. Eles
da vida. Casados há maischamamos
de 30
- O que as esposas entendem por intimidade
aprenderão a resolver conflitos –
anos, Gary e Barbara têm uma
- Como livrar o seu casamento das tentações
grandes e pequenos – antes que se
mensagem especial para casais.
- O queuma
significa quando uma mulher se isola emocionalmente
acumulem e cresçam erguendo
Gary, que fez o seu doutobarreira entre eles. À medida que
rado em educação na Drake
esse amor se tornar uma expressão
“Toda vez que ouço Gary falar, meu coração é tocado.
University, aconselha casais
diária da vida a dois, passos
e famílias há mais de 25maiores
anos. serão dados na direção do O seu também será com a leitura deste livro.”
Max
Lucado, autor de renomadas obras da literatura cristã
Ele é fundador e treinador
fortalecimento do matrimônio.
do ministério Cross Trainers,
“Um guia excelente para compreender o amor da sua vida.”
que promove reuniões semaDr. Gary Smalley, diretor do Smalley Relationship Center
nais e é frequentado por mais
de 400 homens.
“Uma fonte de pesquisa cheia de exemplos de vida
e conselhos maravilhosos!”
Cuide dos pequenos ressentimentos Barbara é graduada em Belas
Artes pela Drake University,
Bill McCartney, presidente do ministério Promise Keepers
e evite grandes feridas no casamento
autora do livro Connecting with
your wife [Conectando-se com a
“Gary e Barb falam uma linguagem que todos precisamos ouvir.
sua esposa] e coautora de dez
Acredite, eles sabem o que estão falando!”
Patsy
Clairmont,
autora e palestrante do Women of Faith
livros com Gary. Ela apresenta
a série de vídeos Extraordinary
978 85 7343 99
women [Mulheres extraordinárias] da Associação Americana
de Conselheiros Cristãos.

DR. GARY & BARBARA

ROSBERG

A maioria das pesquisas sobre
casamentos revela que resolver o
conflito e a mágoa, por meio da
comunicação, é o maior desafio entre os
casais. No livro Meu amor, eu te perdoo,
o primeiro de Dr. Gary e Barbara Rosberg
pela Graça Editorial, os especialistas em
casamento extraem da sabedoria bíblica
um passo a passo que ensina os leitores
a resolver conflitos e, principalmente,
chegar ao perdão.

9 788573 4399
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E foram felizes
para sempre

Você e o seu casamento
são vítimas em potencial do
diabo. Como o casamento é
de alta prioridade na lista de
Deus, não surpreende que
também esteja no topo da lista
do inimigo. Não tem nada
que Satanás gostaria mais de
fazer do que desanimar você e
enfraquecer o seu casamento,
acrescentando outra família
decadente ou desfeita aos seus
registros. Por isso, afirmamos
que o seu casamento e a sua
família são o seu ministério.
Vamos declarar em alto e
bom som que o divórcio vai
parar, agora, a começar pela
nossa casa e pela sua. Vamos
dar um basta e dizer a quem
tiver ouvidos para ouvir: Eu
e a minha casa serviremos ao
SENHOR (Js 24.15b). Vamos
remover juntos todos os
obstáculos à construção de
lares cristãos em prol do nosso
casamento, da próxima geração
e da causa de Jesus Cristo.

No livro E foram felizes para sempre, o
casal Rosberg foca no casamento, amor,
na família e na união tudo que um casal
precisa saber para driblar as crises que,
porventura, surjam no relacionamento.
Uma lição para ser seguida por todos
os homens e todas as mulheres que
desejam tornar o seu matrimônio feliz e
duradouro por meio das armas da fé.
Dr. Gary e Barbara Rosberg
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Nesta obra, você conhecerá o coração de um homem que clamou a Deus
em favor dos outros, orando com poder e eficácia pela cura e provisão
espiritual – financeira, emocional e física. Ainda hoje, suas palavras ressoam
poderosamente e inspiram uma fé incrível naqueles que as ouvem.
0311
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Crê
somente

Atreva-se
a crer

E n tre n o pod er d a vi d a pel a f é !

O Senh or am a ch am ar as pessoas com uns e transform á-l as em ex em pl os
ext raordi nári os de fé e poder. E sse foi o caso de Sm i th W i ggl esw orth. Na
vi rada do sé cul o, D eus conqui stou a al m a desse h om em e o enche u do
E spíri to Santo. E sse fato l anç ou o encanador sem i nstruç ã o em um m i ni sté ri o m undi al de eva ngel i sm o e cura, o que o fez exe rcer papel -cha ve no
m ovi m ento cari sm áti co m oderno.
E m todos os seus serm õ es, W i ggl esw orth equi l i brou o seu consel h o de
c rer som en te – ter f é – com l em bretes para ouv i r e segui r o Al tíssi m o, l endo
a Bíbl i a e prestando atenç ã o à voz di vi na. Atreva- se a crer é um a col eç ã o
convi ncente de trecho s dos m el hor es ensi nam entos de W i ggl esw orth , que
conti nuam a agi tar a pai xã o por D eus no coraç ã o de m ui tos cri stã os. C ada
uma das
meditações inspiradoras reforça o desafio de iggles orth
atreva -se a crer. O m ateri al supl em entar i ncl ui pensam entos para o di a, a
sabedori a da E scri turas, questõe s a consi derar e oraç õe s em resposta.

lesworth ensinou que, se os cristãos pudessem
nte, Deus faria milagres por eles: o surdo
o andaria, e o pecador de coração mais duro
Em suas reuniões, aconteciam milagres, e os
vitórias estão registrados em Crê somente!
er a leitura dessas devocionais, você sentirá
xonado de Wigglesworth pelo Senhor e pelo
r este livro é o que mais se aproxima do estar
a das suas reuniões e ouvi-lo falar com poder
pírito Santo.

Smith Wigglesworth ensinou que, se
os cristãos pudessem crer somente,
Deus faria milagres por eles. O surdo
ouviria, o coxo andaria, e o pecador de
coração mais duro se converteria. Em
suas reuniões, muitos milagres eram
vistos. Esses relatos estão registrados
nesta fantástica obra compilada por
Wayne Warner.

O Senhor ama chamar pessoas
comuns e transformá-las em exemplos
extraordinários de fé e poder. Esse foi o
caso de Smith Wigglesworth. Na virada do
século, o Senhor conquistou a alma desse
homem e o encheu com o Espírito Santo.
Esse fato lançou o encanador sem instrução
a um ministério mundial de evangelismo
e cura, o que o fez exercer papel-chave no
movimento carismático moderno.

Sm i th W i g g l esw orth ( 1859 -19 47) foi um fenô m eno no m ei o pentecostal . U m i ngl ês com um , que concordou em ser usado com o v aso do poder
sobrenatural de D eus. E sse renom ado pregador expul sou dem ô ni os, curou
os doentes e in amou a paixão pelo ai nos corações de milhares de pessoas.
Sua vi da e seus serm õe s foram condensados em l i vr os com o The Anoiting
of His Spirit; Ever I ncreasing F aith e F aith That P revails [ A unção do Seu
Espírito; U ma fé sempre crescente e A fé que prevalece] .
Ju d i th C ouc h m an é propri etári a da J udi th & C om pany , um a em presa
de redaç ã o e de consul tori a edi tori al . E l a é a autora de 14 l i vr os e m ui tos
arti gos de revi stas. Vi ve no C ol orado ( E U A) e é prel etora de conferênci as
para diversos profissionais.

er, diretor dos Arquivos das Assembleias de
ngfield, Missouri, e editor da revista Heritage
a denominação, compilou e editou vários
rmões de Smith Wigglesworth. Ele é o editor
of His Spirit [A unção do Espírito], também de
e o autor de Kathryn Kuhlman: the woman behind the
Kuhlman: a mulher por detrás dos milagres].
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plataforma do Olímpia tinha cerca de 2,5m de
altura e, certa noite, Smith estava mais “móvel”
do que nunca. Ao continuar o sermão, ele se
aproximou cada vez mais da beirada da plataforma. Com
a intensidade do seu fervor, aconteceu o inevitável. Ele
andou, perigosamente, até perto da beirada e oscilou para
a frente e para trás, durante alguns segundos, tentando
reaver o equilíbrio. Agitando os braços, Wigglesworth caiu e,
ainda se debatendo um pouco, conseguiu surpreendentemente
“aterrissar” e foi parar no corredor, com os braços girando como rodas de moinho,
em um esforço derradeiro para manter o equilíbrio.
Mesmo assim, conseguiu continuar a pregar. Em uma última tentativa de ficar
em pé, ele colocou a mão no ombro de um homem sentado próximo ao corredor. No
final da reunião, o homem foi à frente, explicando, muito empolgado, que a dor do
seu corpo, motivo pelo qual ele iria pedir oração, deixou-o imediatamente quando
a mão de Smith Wigglesworth pousou no seu ombro.

A

( Narrati v as i nternaci onai s, p. 29 1)
Si nai s e m arav i l h as caracteri zaram a v i da l onga e ch ei a de fé de Sm i th W i ggl esw orth :
salvação, curas milagrosas e até ressurreição de mortos. Desde o final do século , até
sua m orte, em 19 47, aos 87 anos, W i ggl esw orth , um encanador sem i nstruç ã o form al ,
pregou e orou ao redor do m undo. E l e aum entav a a “ tem peratura” da fé das pessoas para
as quai s pregav a, e, h oje, seus serm õ es i m pressos têm o m esm o efei to.
Neste v ol um e, W ay ne W arner e J oy ce L ee com bi naram 48 das m ensagens m ai s
poderosas de Sm i th W i ggl esw orth , com fotos ex cel entes, arti gos em rev i stas, trech os de
l i v ros e cartas, para dar aos l ei tores do sé cul o 21 um a i dei a v al i osa a respei to de Sm i th
e sua m ensagem . E l es querem apresentar-l h e Sm i th W i ggl esw orth e, m ai s do que tudo,
o seu D eus T odo-P oderoso.
W ay ne E . W arner é o di retor da F l ow er P entecostal H eri tage C enter ( C entro de
Anti gos Arqui v os das Assem bl ei as de D eus) em Springfield, Missouri
A . le
é tam bé m di retor da H eri tage [ H eranç a] , a rev i sta da h i stó ri a das Assem bl ei as de
D eus. Seus l i v ros anteri ores i ncl uem The anoiting of His Spirit [ A unção do Espírito] ,
Only believe [ Crê somente] e Kathryn Kuhlman: the woman behind the miracles
[ Kathryn Kuhlman: a mulher por trás dos milagres] .
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O essencial de Smith Wigglesworth
Nesta obra, os editores reuniram os 48 sermões mais poderosos
de Smith Wigglesworth. Os tópicos desta coleção falam sobre:
salvação, vida santa, adoração, evangelismo, batismo com o
Espírito Santo, cura e, naturalmente, fé.
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A mensagem contida neste livro é
relevante e real. Ela reforça ao leitor que,
mesmo em meio a uma terra esquecida com
inimigos ao redor, ainda assim, há salvação.
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Salmo 91 para mães

6231
Salmo 91 para
adolescentes

Este livro ajudará as mães
a suportarem as lutas e
tribulações diárias. Nele, as
leitoras serão guiadas em
um estudo explicativo de
cada versículo do Salmo 91,
destacando as promessas de
proteção, provisão e bênção do
Senhor para seus filhos.

Este livro é o maior presente que pode
ser dado, a fim de equipar a próxima
geração para enfrentar esses desafios.
As orientações desta obra darão aos
adolescentes – e àqueles que os amam
– refúgio e esperança na promessa de
aliança com Deus contida no Salmo 91.
Esse lindo texto descreve a proteção física
e a segurança espiritual que podem ser
encontradas quando se confia em Deus
diante de decisões importantes, as quais
têm o poder de mudar o curso da vida.

R$

24

,90

Autor: Peggy Joyce Ruth
Páginas: 284
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501529

R$

34,90

www.gracaeditorial.com.br

14/11/2019 14:58:27

0266
A gloriosa
oportunidade
da Igreja

Você já se perguntou sobre o que fazer para ter certeza de que seus
filhos seguirão a Deus na adolescência e quando forem adultos?
A parte I deste livro oferece orientação para sua caminhada espiritual com seus filhos, da infância à fase adulta. Se eles são adolescentes ou adultos e não estão servindo ao Senhor, você precisa da
ajuda divina.

Os conselhos dados pelos
autores são comoventes,
vivos, bíblicos e sábios. Não
deixe de lê-los. A vida do seu
filho pode estar em risco.

A parte II oferece inspiração, com verdades bíblicas para você
continuar lutando pela vida de seus filhos até conseguir a vitória.

Este livro revela o coração
do Pai quanto à colheita
das almas e à Igreja que
Ele equipou para libertar
os cativos.

Este livro impele os cristãos a
priorizar o desejo do coração
de Deus: salvar os perdidos.
Essa obra irá desafiar você.

Sobre os autores
Apesar de Jerry e Marilyn O´Dell ganharem milhões de pessoas para
o Senhor no mundo inteiro, o tema deste livro não é o crédito ministerial, mas, sim, como pais e filhos devem caminhar espiritualmente.
Todos os seis filhos do casal, hoje adultos, têm servido fielmente
ao Senhor, cinco deles exercendo o ministério em tempo integral.

Os conselhos de Jerry e Marilyn – que já experimentaram tanto a dor
da rebeldia de alguns de seus adolescentes como a alegria de vê-los
trabalhando ativamente para Deus – são comoventes, vivos, bíblicos
e sábios. Não deixe de lê-los, pois seu filho pode estar em risco!
E todos os teus filhos serão discípulos do
SENHOR; e a paz de teus filhos será abundante.
Isaías 54.13
Caixa Postal 3001
Rio de Janeiro - RJ
Cep 20010-974

Autor: Jerry O’Dell
Páginas: 112
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435631
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Lute pela
sua família

0265
Até que
nada mais
importe

ISBN 85-7343-562-3

Autor:Jerry e Dra. Marilyn O’Dell
Páginas: 176
Formato: 14x21cm
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Autor: Jerry O’Dell
Páginas: 98
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435658
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JUNTE-SE À GERAÇÃO REVOLUCIONÁRIA

Se Deus é bom,
então por que existe
tanta dor no mundo?
Por que coisas ruins
acontecem com gente boa?

Milagres para todos

Saber como ser usado em favor da obra de Deus, para produzir milagres
de cura em uma determinada localidade, irá torná-lo um membro valioso
da geração revolucionária que o Senhor está levantando no século 21.
Essa geração não terá dúvidas sobre o modo como os milagres acontecem
e os operará como os apóstolos fizeram, conforme lemos no Livro de Atos.
Se você deseja conhecer a Verdade que libertará a humanidade
sofredora, este livro é para você!

Algo pode ser feito, a fim
de prevenir tragédias?

Sobre os autores

Jerry e Marilyn O’Dell, há mais de 40 anos, têm demonstrado em
todo o mundo que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Já viram,
pelo poder de Deus, pessoas serem curadas de quase todos os tipos de
enfermidade. Eles fundaram o Ministério O’Dell e a Comunidade
Internacional Colheita, e iniciaram o Plano Colheita na Índia, que
já ganhou mais de 11 milhões de almas para Cristo. O casal O’Dell
também treina pastores por meio da Escola para Segadores.

Se Deus é bom então pq.indd 1

Jerry e Dra. Marilyn O´Dell

Caixa Postal 3001
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20010-974

C aix a P ostal 3 0 0 1
R io de J aneiro - R J
C ep 2 0 0 1 0 - 9 7 4

ISBN 85-7343-566-6

07/10/2014 10:07:44
Milagres para todos.indd 1

Untitled-2 2

22/09/2015 11:08:00

27/06/2014 12:23:30

0273

0275

1805

Se Deus é bom,
então por quê?

Milagres
para todos

O evangelho maravilhoso e
poderoso de Jesus Cristo

Na obra Se Deus é bom, então por quê?,
a pergunta-título e tantas outras são
respondidas!

Se você deseja conhecer a Verdade que
libertará a humanidade sofredora, este
livro é para você!

Você verá que os práticos e, às vezes, divertidos conselhos
da autora ajudarão o “novo na fé” a tornar prazerosa a sua
primeira jornada missionária.

Autor: Dra. Marilyn O’Dell
Páginas: 48
Formato: 9,5x14cm
ISBN:8573435860

Autores:Jerry e Dra. Marilyn O´Dell
Páginas: 184
Formato: 14x21 cm
ISBN:8573436395
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Autor: Marilyn O’Dell
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435666
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Rogai ao Senhor da seara
A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois,
ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Lucas 10.2
A instrução que Jesus deu aos Seus discípulos, depois que avistou as
multidões perturbadas e desesperadas, como ovelhas sem pastor, saiu do
Seu coração compassivo. Ele sabia que todas as gerações precisariam de
obreiros fiéis nos campos e de pessoas íntegras para orarem pelas almas
pedidas. Marilyn O’Dell escreveu no capítulo oito deste livro:

27,90

R$

10,90

Por que eles não choram?
A Igreja precisa conscientizar-se das almas que
entram na eternidade sem nunca terem ouvido
falar do Evangelho.
Autor: Jerry O’Dell
Páginas: 96
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435674

R$

13,90

Dra. M . J . O´ Dell

R$
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Sobre a autora
Jerry O’Dell, esposo de Marilyn, tem servido à obra de Deus na
linha de frente do evangelismo há quatro décadas, e Marilyn tem
ministrado ao seu lado em 30 nações e pregado o Evangelho para
milhões de pessoas na Índia.
Jerry e Marilyn O’Dell são os fundadores dos Ministérios O’Dell,
da Associação Internacional de Ceifeiros e da Escola para Ceifeiros
em Honduras (América Central). Eles também estão na vanguarda
do Plano de Colheita da Índia, uma das “máquinas” de colheita
mais bem-sucedidas da Terra, que já ganhou mais de 10 milhões
de pessoas para Cristo.
C aix a P ostal 3 0 0 1
R io de J aneiro - R J
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ROGAI AO SENHOR DA SEARA

“Não somos meros seres mortais. Temos o Espírito do Criador do Universo habitando em nós para nos ajudar a auxiliar os obreiros! Nossas
orações, súplicas e intercessões, guiadas pelo Espírito, não são apenas
parcialmente responsáveis por enviar obreiros para os campos maduros
da humanidade, mas também fazem com que aqueles obreiros sejam
mais eficientes! Números incontáveis de almas estarão no céu, não-condenadas ao inferno, porque dedicamos algum tempo orando!”

capa Rogai ao Senhor da Seara.indd 1
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0264

Primeiro amor - A chave para a
recompensa celestial

Rogai ao Senhor da Seara

Verdades fundamentais

Nesta obra você encontrará respostas
bíblicas para as mais diversas questões sobre
a eternidade.

Os autores falam sobre a necessidade de orar ao
Senhor para que mais pessoas sejam enviadas para
ajudar em Sua obra.

Este livro visa despertar o cristão para a simplicidade
da fé. Tem também o objetivo de abrir e enriquecer o
entendimento daqueles que estão batalhando pela fé
que lhe foi dada.

Autor: Jerry e Marilyn O’Dell
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ISBN: 857343564X
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Você irá para o céu
quando morrer?
A autora esclarece, à luz da Bíblia, esse questionamento que, certamente, ocupa nossa mente.

Autor: Marilyn O’Dell
Páginas: 32
Formato: 9,5x14 cm
ISBN: 8573435879
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Aceitei ser mãe

Abrace a maravilhosa
bênção da maternidade.
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Os passos da mulher que serve a Deus

é

ç

ISBN 978-85-7343-758-4

Caixa Postal 3001
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20010-974

R$

34,90

Autora: Faith Bogdan
Páginas: 240
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500508
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Este livro de Joyce Thompson é um
guia para a mulher cristã viver e
produzir frutos piedosos em um
mundo impiedoso.

Os sete passos para a mulher
tornar-se radiante na presença
do Senhor.

R$

Perigosamente
apaixonada

30
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Autora: Marian Jordan
Páginas: 224 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439601

R$

32,90

3958
Deus, por quê?

1889

Esta obra traz consolo e coragem a
todos aqueles que tiveram suas vidas
abaladas por alguma tragédia ou
decepção.

Espante a irritação ‘’daqueles dias’’
e aprenda a conviver com a TPM e a
menopausa.

À flor da pele

CAPA A FLOR DA PELE 2013.indd 1

Autora: Karen Jensen
Páginas: 304 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500249
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Davi foi um homem que
teve um tremendo relacionamento com o Altíssimo,
a ponto de ser chamado
de homem segundo o
coração de Deus (At
13.22). Seus salmos e
poemas nos inspiram a
adorar o Senhor na
beleza da Sua santidade.
Mesmo com seus “altos e
baixos”, ele não deixou
que seu coração se distanciasse do Senhor; sempre
buscou Seu auxílio e Sua
misericórdia nos momentos
de guerra, dor e sofrimento, e O louvou continuamente pelos Seus feitos.
Maravilhosamente
complexo, Davi foi músico
e também guerreiro; foi
capaz da maior lealdade
e do pecado mais vil.
Nele enxergamos o
melhor e o pior da
espécie humana.
Conhecer a trajetória
desse homem permite-nos
conhecer a nós mesmos e,
principalmente, a
misericórdia, a majestade
e o poder de Deus
operando.

0314
Até quando esperar?
Praticamente todo aquele que lê este livro
questiona: “Por que não obtive esta informação antes?”. Descubra você também a
verdade sobre a sexualidade!
CAIXA POSTAL 3001
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20010-974

Autora: Shelia Cooley
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Os passos da mulher
que serve a Deus

Autora: Joyce Thompson
Páginas: 240 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437584
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Beth Moore é escritora e
professora de consagrados estudos bíblicos que
são ministrados por ela em
todo o território norte-americano. Esposa dedicada
de Keith e mãe de
Amanda e Melissa, ela é
graduada pela Southwest
Texas State University, na
qual conheceu seu
marido. Beth mora em
Houston, Texas, onde
ensina na escola dominical da First Baptist Church,
frequentada por mais de
duas mil mulheres.
A autora publicou vários
livros, dentre eles: A
woman’s heart: God’s
dwelling place [O
coração feminino – a habitação de Deus]; Whispers
of hope [Sussurros de
esperança]; To live is
Christ [O viver é Cristo];
Jesus, the One and Only
[Jesus, o Único]; The
beloved disciple [O discípulo amado]; Breaking
free [A oração que
liberta]; Living beyond
yourself [Saia do buraco];
e Praying God’s word [A
oração da vitória], estes
três publicados no Brasil.
Ela também é autora de
uma coletânea autobiográfica de poemas e ilustrações chamada Things
pondered [Coisas refletidas]. Beth acredita que
seu chamado é voltado
para o conhecimento da
Bíblia: levar cristãos a
amarem e viverem a
Palavra de Deus.

0344
Um coração igual ao Teu
Nesta história repleta de romance,
mistério, intriga, amor e grandeza, é
possível aprender que Deus nem sempre
escolhe pessoas bem-sucedidas, mas
busca corações quebrantados.

Autora: Beth Moore
Páginas: 326 Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439038
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Mulher, descubra cinco opções
estimulantes que podem torná-la
vencedora por toda a vida.
Autora: Daisy Osborn
Páginas: 194 Formato: 14x21cm
ISBN: 8573430478
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0045
A mulher e sua autoestima

0044
A mulher que crê

Nunca permita que alguém, um sistema,
dogma, uma influência, doutrina ou sociedade
faça com que você se esqueça de que é um
membro distinto e vital, de linhagem divina.

O livro escrito por Daisy Washburn Osborn, A mulher que
crê, ressalta que toda mulher na Terra tem possibilidades
ilimitadas em Deus. Qualquer mulher que se torna nova
criatura em Cristo pode torna-se Sua cooperadora e
representante em qualquer nível de ministério particular ou
público.Seja você também uma mulher que crê!

Autora: Daisy W. Osborn
Páginas: 256 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438659

Autora: Daisy Osborn
Páginas: 288 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438444

R$
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0046
Nova vida para
a mulher

0043
Mulher sem limites

Jesus Cristo é o único que tem as marcas dos
cravos em Suas mãos. Essas chagas comprovam
o valor que Deus atribui a nós, mulheres. Esta
obra fala sobre a Nova vida que o Pai celestial
tem pra você.
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No livro Mulher sem limites , Daisy
Washburn Osborn, explica que o conceito
usual do ministério cristão é fazer o bem às
pessoas, ajudar, soerguer, curar e salvar a
humanidade. Por certo, Deus nos escolheu
para essa maravilhosa tarefa.

Autora: Daisy Osborn
Páginas: 272 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500577

Autora: Daisy Osborn
Páginas: 256 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438789

R$

30,20

30,20
43

14/11/2019 15:04:53

5596

500 Esboços de
estudos bíblicos
Em meio à escuridão moral e espiritual que nos cerca, uma boa
opção para guiar a meditação bíblica são os 500 Esboços de estudos
bíblicos, que aumentam nosso conhecimento a respeito de Cristo, o
qual é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Autor: F. E. Marsh
Páginas: 480
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500935

R$

45,90

Após vencer o inimigo,
Jesus declarou firmemente,
em Mateus 28.18, que todo
o poder nos Céus e na Terra
havia sido dado a Ele. O
apóstolo Paulo, mais tarde,
elucida essa profunda afirmação do Senhor quando diz
em Filipenses 2.9-11: Pelo que
também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome
que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se
dobre todo joelho, nos céus,
na terra e debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus
Cristo é Senhor, para glória de
Deus Pai.

Existe um inimigo atuante, destrutivo e
inteligente, que fará de tudo para desviar você
e impedi-lo de alcançar todo o seu potencial
e cumprir o propósito que Deus traçou para
sua vida. Esse adversário adapta ciladas e
tentações às suas inclinações naturais e aos
seus desejos, e muda truques para se adequar
ao seu estilo de vida. Ele enfrenta você e lhe
resiste para se colocar no caminho e impedir
as respostas às suas orações. No entanto, a
boa notícia é que Deus lhe deu autoridade
para destruir o adversário!
Em Desmascarando as artimanhas do
inimigo, o Pr. Pedro Okoro despertará sua
alma com este guia de batalha espiritual
e vitória em Jesus Cristo. O autor aborda
temas importantes, como:
• Quem somos em Cristo Jesus?
• Quem é o inimigo?
• Que autoridade temos sobre o adversário?
• O que é batalha espiritual e quais são as
estratégias que podemos usar?

Para aqueles que aceitaram Jesus em seu coração o
Senhor deu autoridade sobre
toda obra do diabo. Cristo
não poderia ter sido mais
claro do que quando disse
em Marcos 16.17, após Sua
ressurreição: Estes sinais hão
de acompanhar aqueles que
creem: em meu nome, expelirão demônios; falarão novas
línguas.

Esta obra fará com que você leve Deus a
sério e viva segundo a Sua Palavra, porque
esta batalha não pode ser vencida pela força
física, e sim com inteligência espiritual!

02/10/2013 14:30:53

3262
Desmascarando as
artimanhas do inimigo

5508
Vivendo melhor do que nunca

Existe um inimigo atuante, destrutivo e
inteligente que fará de tudo para desviar o
ser humano e impedi-lo de alcançar todo
o seu potencial e cumprir o propósito que
Deus traçou para a sua vida.

Nesta obra, Pedro Okoro apresenta sete valiosas práticas
que inspirarão o leitor a viver melhor. A principal delas é
entender que o impossível deve ser deletado do pensamento e da visão de mundo dos cristãos. O autor ainda explora
temas como: Descobrindo o seu propósito; Deixe a visão
guiá-lo; Desate o seu potencial; Acredite que você pode e
terá andado metade do caminho; Aprenda a perseverar e
tenha expectativas de coisas miraculosas.

Autor: Pedro Okoro
Páginas: 256
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439960

Autor: Pedro Okoro
Páginas: 80
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500881
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0319
O batismo no Espírito
Santo - como recebê-lo

0320
A maior reunião de
todos os tempos

Leia e entenda a
importância de ser batizado
no Espírito Santo.

Ensinamentos, com base
bíblica, sobre a maior Reunião
de todos os tempos – o Dia
do Juízo. Onde as coisas que
estão ocultas serão reveladas .

Autor: W. V. Grant
Páginas: 160
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500614

Autor: W. V. Grant
Páginas: 64
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573436573
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0316
Cristo, Aquele que cura
Antes de tentar exercer a fé para a cura, você precisa
conhecer o ensino claro das Escrituras: Deus deseja
curar o corpo humano tanto quanto deseja salvar a
alma. Esta obra destaca e explica os textos bíblicos que
firmarão para sempre essa verdade em seu coração.
Autor: F. F. Bosworth
Páginas: 304 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439670
R$
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Paixão por Jesus

0330
Os sete pilares da saúde

0318
O sangue fala

Independentemente dos seus
fracassos, do seu temperamento
ou da sua personalidade, Deus é
totalmente apaixonado por você.

Nesta obra, o leitor terá a oportunidade de
incorporar pilares valiosos no seu dia a dia
que lhe trarão excelentes benefícios à saúde.

Esta obra ensina sobre o real significado do
sangue de Jesus e a materialidade divina
que ele representa na vida do cristão. Por
meio dele, será possível descobrir a vida e o
poder do sacrifício do Senhor.

Autor: Mike Bickle
Páginas: 264 Formato: 16x23cm
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Como lidar com mágoas, traumas, amargura
e outras dores da alma.
9 788573 437577

3303
Um futuro
moldado por Deus

2317

O poder das últimas
palavras na cruz

0342
O que fazer no
pior dia de sua vida?

0343
Lutando
contra o medo

Autor: Ron Phillips
Páginas: 224
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500027
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0279
Feridas satânicas
Autor: Carroll Thompson
Páginas: 128
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437577

R$
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a revelação que abrirá os seus olhos e
judá-lo a “ver da forma que Deus vê”.

-se para uma mudança! Este livro inspirador contém as
e que você precisa para alcançar seus objetivos naturais,
mo os espirituais. Você conhecerá histórias de homens e
que andaram além de suas visões e descobriram algo
aior.
tiver pronto para iniciar uma jornada com base no
o que o Criador tem para seu futuro, leia esta obra.

renderá:
mo a visão de Deus afeta seu caráter, sua motivação,
s pensamentos e suas decisões.
er bem-sucedido todo o tempo.
egredo da oração produtiva.
mo a realidade espiritual afeta a física.
orma de alcançar o inalcançável.
que um homem com uma visão não pode morrer!

Rick Thomas é pastor e líder do Centro
Cristão Vida Abundante em Margate, Flórida
(EUA), onde ministra para milhares de pessoas toda semana. Internacionalmente conhecido
como pastor, professor e preletor, Dr. Thomas
tem servido no conselho de regentes da Universidade Oral Roberts e no Conselho da Igreja do Crescimento Internacional do Dr. David
Yonggi Cho em Seul, Coréia do Sul.
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Rio de Janeiro - RJ
CEP 20010-974

0322
O poder de suas palavras

0326
Capturando a mente
de Deus

As palavras erradas nos afastam
das promessas de Deus!

O autor nos desafia a descobrirmos a
verdadeira visão de Deus para nossa vida.

Autor: Rick Thomas
Páginas: 168
Formato: 14x21cm
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Guerreiros de joelhos
Um corajoso guia que lhe ensinará como se
lançar na batalha espiritual contra Satanás e
reivindicar as promessas de Deus para sua vida.
Autor: David Ireland
Páginas: 248
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500157

R$

36,80
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0345
Dons espirituais
Perguntas e respostas

0325
Desvendando os segredos da
reencarnação

0321
Vampira até o sangue
de Jesus

Autor: Howard Carter
Páginas: 232
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438963
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ISBN: 8590455718
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Obras maiores!
Autores: Ralph & Allene Wilkerson
Páginas: 198
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573436875

22,90

R$

29,90

R$

R$

Quem está procurando o seu
conselho e encorajamento?

Conley
do Cottonwood
n Center (Centro
de Cottonwood)
Alamitos,
nia, e preletor
te em conferências
ao redor do
Seu programa
isão é transmitido
os os Estados
na rede de TV
Fox Family,
ça a Europa, Ásia
, Oriente Médio,
ia, Nova Zelândia,
ico e Filipinas.

Bayless Conley confronta uma das maiores preocupações do
mundo de hoje, tanto na vida natural quanto na espiritual. Em
linguagem clara e inconfundível, extraída da própria experiência
de vida e fundamentada em princípios bíblicos convincentes,
ele desafia você a ser um verdadeiro pai ou mãe espiritual de
alguém que precise de você.
Em Guia bíblico de paternidade espiritual, o Pr. Conley aborda:
 Sete áreas-chave de influência
 Cristianismo em roupas de trabalho
 Cinco requisitos para servir a Deus
 Seis lições para estimular as “crianças” a aprenderem e a
crescerem
 Quando exercitar a cautela
Em nossa sociedade de hoje, existe uma tremenda necessidade de modelos
funcionais de piedade. Bayless Conley faz um trabalho excepcional,
compartilhando a respeito do impacto poderoso que cada pessoa pode fazer na
vida de outra. Creio que esse livro dará uma perspectiva equilibrada de como
você pode deixar um legado de valor duradouro!
Joyce Meyer
Joyce Meyer Ministries

Você já teve o desejo de ser uma testemunha mais efetiva de Cristo, mas teve
de ouvir que talvez ainda não estivesse pronto, não tivesse suciente maturidade, ou
ainda não fosse espiritual o suciente? Há quem acredite que Deus escolha e use
apenas vasos especiais. Alguns evangélicos acreditam que não são bem informados,
treinados ou bem qualicados para serem realmente usados por Deus para alcançar
as vidas de outras pessoas.
Em Revestimento – Por que todos os cristãos podem fazer as obras de Cristo?,
David Horton, explica de um jeito fácil como é possível ser uma testemunha
efetiva, sem importar o tempo de vida cristã. Ao desmascarar formas tradicionais
de pensamento, que têm impedido tantos evangélicos de serem ousados em sua
fé, Revestimento leva o leitor a uma jornada de conança. O livro demonstra uma
verdade de encorajamento sobre como somos capacitados e revestidos com o
poder do Alto.
Ao nal da leitura, o leitor poderá começar a experimentar o mesmo tipo de
resultados ministeriais que os primeiros seguidores de Cristo experimentaram.
Esta obra desaa os evangélicos a fazerem mais por Deus e estabelecerem um
propósito para sua caminhada cristã, ao mesmo tempo em que ajuda a preencher
o vazio existencial.

David Horton é um evangelista
internacional que passou a maior parte
do seu ministério, tanto em sua nação
como em países estrangeiros, tentando
alcançar aqueles que tiveram pouca
ou nenhuma chance de ouvir o Evangelho. Suas reuniões feitas em tendas
nas cidades do interior, as quais têm
sido mostradas na Trinity Broadcasting Network [Rede de Comunicação
Trindade], são marcadas por grandes
sinais, maravilhas e milagres.

compromisso prático de servir ao Corpo de Cristo, bem como pela sua paixão pastoral e
rdia evangelizadora para amar, cuidar e alcançar pessoas destruídas, Bayless Conley já tem sido
do – primeiramente por Deus – porém, mais recentemente, por setores crescentes da Igreja em
undo. É um servo líder para a Igreja do novo século.
Jack W. Hayford, Doutor em Literatura
Pastor/ Diretor
The Church of the Way
The King’s Seminary

honrada quando o Pr. Bayless Conley me pediu que revisasse alguns dos capítulos do Guia
a paternidade espiritual. Esse é um assunto que não é muito popular, mas creio profundamente
mos de voltar para Jesus e ver como Ele orientou 12 homens, e o impacto que isso teve no
nteiro. A revelação do Pr. Conley sobre o papel do orientador pode verdadeiramente fazer de nós
madores do mundo.
Marilyn Hickey
Presidente
Marilyn Hickey Ministries

Guia bíblico de paternidade espiritual revela o coração amoroso de Deus. Encontrar e ouvir um
como Bayless leva alguém à presença do Senhor. O coração do nosso Pai Celestial está refletido
ão de Bayless, e ler este livro é uma tremenda bênção.
Reinhard Bonnke
Evangelista
Christ for All Nations

David Horton é um evangelista internacional com uma paixão de ver os cristãos
encontrarem seu propósito verdadeiro e cumprirem seu destino. Seus programas
ministeriais têm sido uma espécie de campo de treinamento para muitos evangélicos
que desejam ver o cumprimento das instruções de Jesus em Marcos 16.15-20:
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.E estes
sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demônios; falarão novas
línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes
fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor,
depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus.E
eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e
conrmando a palavra com os sinais que se seguiram.
David e a esposa, Cherié, têm demonstrado os sinais no ministério deles ao
redor de todo o mundo em cruzadas evangélicas, seminários e multimídia por mais
de 20 anos. David Horton pode ser visto pela rede de televisão Trinity, na Inspiration
series [Séries inspiradoras] e ouvido diariamente na estação de Rádio Reality, no
programa chamado Reality radio with David Horton [Reality rádio com David Horton].
Ele publica uma revista trimestral, Empowerment [Revestimento]. David, a esposa e
os lhos moram atualmente em Tulsa, Oklahoma.
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Embarque em uma viagem rumo à identidade
de seus filhos em Cristo
A Bíblia não impõe limite de idade para os dons
espirituais. Portanto, se os cristãos podem tê-los (conforme
as Escrituras afirmam claramente), ao educar as crianças, é
fundamental ajudá-las a descobri-los e dar-lhes oportunidades
de colocá-los em prática. Contudo, se você for como a maioria
dos pais, a qual acha que não possui as ferramentas necessárias
para estimular esses dons em seus filhos, este livro ampliará
sua visão a fim de mudar esse quadro.
Nesta prática obra, você encontrará evidências bíblicas
relacionadas aos dons espirituais das crianças nas histórias
de Davi, Maria, Samuel e Jesus – jovens que demonstraram
os dons de Deus em sua vida e os praticaram. Além disso,
por meio de uma avaliação sugerida, você conseguirá
identificar os dons de seus filhos. Por fim, achará meios que
o auxiliarão a servir no Corpo de Cristo com suas aptidões e
a experimentar o poder do Espírito Santo, edificando sua fé e
aproximando-se cada vez mais do Senhor em sua caminhada.
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O que você possui tem poder
para uma incrível colheita

O

s princípios ensinados nesta obra são básicos para sua relação
com Deus.
Rick Thomas declara que a sua semente representa um momento
decisivo – uma clara afirmação de fé de que você não será mais refém
das circunstâncias.
Este livro abre a porta para extraordinários feitos, satisfação
pessoal e bênçãos eternas.

Ofereça aos seus filhos
a plenitude do Evangelho!

ADAM STADTMILLER
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Nesta obra, o autor explica qual o papel central dos cristãos no
mercado. Segundo ele, a promessa de Jesus de que os cristãos seriam
cheios do Espírito Santo, expulsariam demônios, neutralizariam
ameaças ocultas (serpentes), sobreviveriam a planos malignos (se
bebessem alguma coisa mortífera) e curariam os enfermos (ver
Marcos 16.17,18) se aplica, principalmente, ao ministério exercido no
ambiente empresarial.

DESCUBRA OS DONS ESPIRITUAIS DE SEUS FILHOS
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Ungido para os negócios

Nós, pais cristãos, impedimos
nossos filhos de viverem
poderosamente segundo o
Espírito Santo com os dons
espirituais concedidos a eles –
por mais jovens que sejam –,
quando não cremos que podem
fazê-lo. Temos de entender
uma coisa: Deus quer que lhes
ensinemos a terem fé, sem
os limitarmos. Não podemos
achar que não são capazes de
assimilá-la, pois, assim como
nós, eles possuem um chamado
ministerial! Esse tipo de
discipulado só ocorre quando
compartilhamos como eles o
ministério ímpar para o qual
Deus os chamou. Por essa razão,
desenvolver os dons espirituais
dos nossos filhos é de suma
importância.

Você aprenderá:
Os dez princípios da semeadura

•

As declarações que trazem abundância

•

Como sua semente, sua alma e seu espírito estão ligados

•

A chave para produzir a cem por um

•

As quatro qualidades de importância

•

O que fazer, hoje, para garantir uma colheita eterna
Rick Thomas é pastor e líder do Centro Cristão Vida Abundante em Margarete, Flórida
(EUA), e exerce um ministério na televisão
chamado Caminhando sobre as pedras para
a grandeza. Internacionalmente conhecido como pastor, professor e conferencista,
Dr. Thomas faz parte da comissão de diretores
da Universidade Oral Roberts e da Igreja do
Crescimento Internacional, dirigida pelo Dr.
David Yonggi Cho, em Seul, Coreia do Sul.
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Kathy Koch é PhD, fundadora
e presidente da Celebrate
Kids, Inc.. Suas obras têm
como públicos-alvo pais,
educadores e crianças
de todas as idades. Koch
publicou ainda três outros
livros: Finding authentic hope
and wholeness [Encontrando
a esperança e plenitude
autênticas], How am I smart?:
a parent’s guide to multiple
intelligences [Como eu sou
inteligente? Um guia para
pais sobre inteligências
múltiplas] e No more perfect
kids [Filhos perfeitos nunca
mais], escrito em coautoria
com Jill Savage.

•

O tempo gasto com a tecnologia está substituindo
rapidamente o tempo em família. Os adolescentes têm sido
afetados diretamente, dependendo do modo como a usam.
Neste livro, a Dra. Kathy ajuda os pais a entenderem
questões relacionadas a essas mudanças e lhes fornece
instruções para agir nesses casos. Para isso, a autora:
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A autora reúne experiência e habilidade em relatar fatos
que o ajudarão a se aproximar de seus filhos. Portanto,
sublinhe frases, circule palavras e escreva anotações nas
margens do livro, chamando atenção para determinado
assunto. Prepare-se para manter a sua família conectada!
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“Com seus rápidos avanços,
o mundo tecnológico está
moldando a personalidade, o
caráter e a trajetória de vida
dos mais jovens, de maneiras
positivas e negativas.
Este livro não trata de
tecnologia, e sim da sua
influência nas crenças e no
comportamento desta geração.
Além disso, mostra como os
pais devem conectar-se com
seus filhos para orientá-los
positivamente. Ser honesto
e reconhecer o poder da
tecnologia são atitudes capazes
de ajudá-lo a melhorar a
relação com eles.”
Kathy Koch

* expõe as mentiras que a tecnologia pode
ensinar ao seu adolescente;
* guia os pais a contestá-las com verdades
bíblicas e práticas;
* compartilha histórias de sucesso de famílias
que reduziram o uso de tecnologia e priorizaram
um ao outro.
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Dê as chaves aos
seus filhos
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Inspirei longamente o ar indiano. O quarto estava escuro e calmo. Tenho
apenas mais uma coisa a dizer:
“Deus, estou nessa. Estou nessa para valer”.
Daquele dia em diante, tornei-me um estudioso do movimento que estava
transformando aquela nação.
Quando Matthew Cork, pastor líder de uma igreja na agradável Orange County, nos
Estados Unidos, encontrou-se pela primeira vez com os dalits (intocáveis) em uma visita
a Hyderabad, Índia, foi profundamente impactado. Crianças esmolando no aeroporto;
idosas varrendo sarjetas e famílias morando dentro de tubulações de cimento descartadas.
Ele conheceu as amarras sistemáticas às quais esse povo tem estado preso por milhares
de anos.

Hoje, um novo movimento está percorrendo todo o globo, com o objetivo de libertar
o povo oprimido pela escravidão, pelo tráfico sexual, pela pobreza e injustiça social
e política. Antes que seja tarde é um convite – e um desafio – a unir esforços para levar
liberdade e esperança aos que sofrem em todo o mundo.
Talvez Deus tenha incitado em você a paixão de ajudar os pobres e combater a injustiça.
Esta história mostra o que acontece quando estamos dispostos a responder a esse chamado.

Na pacata Charlevoix (Michigan),
quatro adolescentes têm suas
vidas tragicamente modificadas
após a chegada de uma quadrilha
de narcotráfico à cidade. Brent,
Jed, TJ e Jackson são amigos de
infância, época em que se tornaram
conhecidos como “invencíveis”.
Três deles também fazem parte
do time de basquete do colégio.
Durante a temporada do esporte,
alguns
bandidos
forasteiros
participam de um tiroteio que fere
o grande astro da equipe. Em
meio às adversidades, os garotos
descobrem o poder da fé e o valor
da amizade!

Matthew Cork
exerceu vários
papéis na obra
de Deus ao
longo de muitos
anos na Friends
Church, em
Orange County,
Bam! Bam! Bam! Três tiros
Califórnia, incluindo ministro
rápidos, e o carro sai a toda velocidade
de louvor, pastor-executivo
e o atual cargo, pastor líder.
ao som de gritos.
Também assumiu a produção
Brent Fencett se vê no lugar
executiva do filme Antes que
errado na hora errada. Agora, a vida
seja tarde, cuja temática está
do seu amigo está em perigo, sua
vinculada a este livro. Matthew
temporada de basquete, à beira de
mora em Yorba Linda com sua
seusMardi,
melhores
um desastre, e Brent encontra-se relutante em tentar ajudar
esposa,
e seus três filhos:
amigos a desvendarem o crime que ele próprio cometeu. Nolan, Sophie e Ella.

À medida que eles chegam cada vez mais perto de encontrar respostas,
Brent tem de enfrentar a escolha mais profunda de sua vida – confessar
Kenneth Kemp
tudo ou encobrir a própria culpa. Apenas uma escolha o libertará.
tem escrito desde
que ganhou
reconhecimento
por uma história
sobre Natal,
quando ainda
cursava o sétimo
ano. Confesso amante das
letras, trabalha como diretor de
desenvolvimento da regional
americana da Operation
Mobilization. Ken viu sua
esposa, Carolyn, dar à luz seus
três filhos e ficara maravilhado
desde então. Hoje, o casal dá as
“Eu sempre respeitei pessoas que demonstram a força e a habilidade de fazer
o que é certo
em
boas-vindas
aos netos.
Ele mora
todas as situações, principalmente quando estão sob pressão para fazer oem
contrário.
OrangeInvencíveis
County, Califórnia.
é uma história inspiradora sobre essas escolhas. Encorajo todos a lerem esta obra.”

John Grooters

Conforme ficava face a face com tal sofrimento, Matthew se convencia de que Deus o
compelira a ajudar. Sabia que a maior esperança para os dalits reside na educação de seus
filhos – algo por muito tempo a eles negado. Então, o Senhor deu a Matthew uma visão
que transformaria sua vida e sua igreja, levando-os a uma jornada do conforto de um
subúrbio americano às favelas e cidadezinhas da Índia.

John Grooters é o escritor e
diretor de The frontier boys, filme
lançado em 2013, no Brasil,
pela Graça Filmes, com o título
Invencíveis. Além de fundador e
presidente da Grooters Produções,
é o idealizador e apresentador
do The Frontier Boys: Explore
Curriculum [Garotos da Fronteira:
Currículo exploratório]. Seu
trabalho tem sido premiado
nacional e internacionalmente por
sua excelência em termos de
criatividade e produção. John é um
ávido fã de esportes, um técnico
relativamente bem-sucedido da liga
mirim de beisebol, um estudante
apaixonado da Bíblia e um
seguidor de Jesus Cristo.
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Em um quarto de hotel em Bangalore, um pastor da Califórnia lutava com
Deus e consigo mesmo...

(cada título)

0341
Deus irá

0339
Mas Deus

Trezentos milhões – esse é
o número de pessoas presas
ao jugo da escravidão, ao
tráfico para exploração
sexual, à discriminação e à
extrema pobreza na Índia,
e corresponde a toda a
concentração populacional
dos EUA. Trata-se dos dalits,
os intocáveis.
Quando Matthew Cork,
um pastor californiano,
encontrou-se pela primeira
vez com os dalits, sentiu-se
impelido a estabelecer uma
parceria entre sua igreja e a
Dalit Freedom Network, a
fim de construir 200 escolas
ao longo de dez anos,
compromisso cujo custo
ultrapassa 20 milhões de
dólares. Tal iniciativa vem
sendo concretizada e ganhou
tanta notoriedade, que o
filme Antes que seja tarde foi
produzido e tem sido um dos
instrumentos para divulgar
essa causa.
Este livro conta uma
história de quebrantamento
e esperança, opressão e
liberdade, que convoca
o leitor a juntar-se ao
movimento de libertação
e restauração. Os dalits
precisam da sua ajuda.
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– Kirk Cousins, quarterback – Washington Redskins

livro Invenciveis.indd 1

Antes que seja tarde.indd 1

27/03/14 10:34

13/12/2017 11:59:46

Caixa postal 3001
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20010-974

0307
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Dois tornam-se um
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Antes que seja tarde

3827
Invencíveis

Um livro que aborda os princípios de Deus no casamento
e como alcançar a bênção
familiar em sua totalidade.

De maneira direta e prática,
esta obra foi escrita para
trazer grandes benefícios
a todos os que se uniram
matrimonialmente.

Talvez Deus tenha colocado em seu
coração o desejo de ajudar os pobres
e combater a injustiça. Esta história
mostra o que acontece quando estamos
dispostos a responder a esse chamado.

Uma história
emocionante que
ensina o verdadeiro
valor da amizade.
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3936
O medalhão perdido

0262
O preço não é maior do
que a graça de Deus

Embarque nesta fantástica aventura,
experimente as poderosas verdades
escondidas nela e entenda o quanto a
sua vida é preciosa para Deus.

A esposa do Reverendo Hagin compartilha momentos preciosos vividos
ao lado do marido em mais de 50 anos.
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Muitas aventuras

com o Midinho e sua turma em:
As viagens missionárias de Paulo!
Curta aventuras emocionantes
com esta galerinha, passando
por lugares onde o apóstolo
Paulo pregou a Palavra de Deus!
3962
DVD Vol. 01

Midinho é desafiado a participar de um concurso de perguntas sobre o apóstolo
Paulo, cujo prêmio é uma viagem para conhecer às origens desse homem de
Deus. Mas, para ganhar essa competição, é necessário muito conhecimento
bíblico e honestidade, características de nosso pequeno missionário.
Dividido em 4 episódios:
* O concurso
* A infância de Paulo
* A caminho de Jerusalém
* A fuga do templo de Jerusalém
R$

3971
DVD Vol. 02

Neste DVD, Midinho e sua turma
aprendem uma riquíssima lição
de fé com Estêvão, que deu
sua vida por amor a Deus. E,
nessa jornada pelas Escrituras,
eles acompanham de perto o
momento em que Paulo teve um
encontro com o Senhor, e Sua luz
o curou da cegueira espiritual.
Dividido em 4 episódios:
* O martírio de Estêvão
* A luz do Senhor
* A fuga de Damasco
* O único Deus
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DVD Vol. 03

4213
DVD Vol. 04

4470
DVD Vol. 05

Dividido em 4 episódios:
* Siga em frente
* Providências divinas
* A cura do aleijado
* O rito mosaico

Dividido em 4 episódios:
* Chamada à Macedônia
* A conversão de Lídia
* A cura da adivinhadora
* O batismo do carcereiro

Dividido em 4 episódios:
* Paulo em Tessalônica e Bereia
* O Areópago
* O tribunal de Gálio
* O naufrágio do navio

R$

R$

R$

Midinho e sua turma visitam
os lugares por onde o apóstolo
Paulo pregou o Evangelho e
continuam aprendendo muitas
lições importantes com Paulo
e Barnabé que, após serem
expulsos da cidade de Antioquia,
seguem em frente com a alegria
do dever cumprido e a confiança
da provisão de Deus.

29,90

Essa turma aprenderá que todas
as respostas estão em Deus.
Além disso, Maíra perceberá
quão grandioso é o papel das
mulheres no cumprimento do
plano divino. E, continuando a
jornada, essa turma entenderá
que fugir da aparência do mal
e adorar a Deus são o princípio
para alcançar a liberdade.

29,90

Midinho e seus amigos chegam
a Tessalônica e Bereia. Nesses
lugares, aprendem sobre a jornada de Paulo e Silas, que foram
perseguidos por pregar a Palavra
de Deus.Por meio de experiências
fantásticas, a garotada aprende
a crer em Deus e confiar em Suas
promessas, mesmo em meio às
adversidades.

29,90

4548
DVD Vol. 06

Em viagem à ilha de Malta,
Midinho e seus amigos voltam no
tempo e contemplam o milagre
de cura feito por intermédio
de Paulo.
Na volta para casa, todos passam
por uma situação difícil no avião,
e algo tão esperado por eles
acontece.
Dividido em 4 episódios:
* Paulo na ilha de Malta
* A prisão e as cartas de Roma
* O legado de Paulo
* A volta para casa

R$

29,90
25/11/2019 15:24:24

1181
DVD Vol. 01
Daniel na cova dos leões e
outras histórias
Midinho, o Pequeno Missionário,
chegou para nos ensinar a Bíblia.
Em histórias animadas do Antigo
Testamento, ele e sua turma nos
mostram, de uma forma divertida,
como superar e resolver os problemas do dia a dia por meio da Palavra
de Deus. Diversão e aprendizado
garantidos para toda a família!
Dividido em 4 episódios:
* Daniel na cova dos leões;
* Daniel no palácio do rei;
* A estátua de ouro;
* A escritura na parede.

Coleção

R$

Antigo Testamento

R$

R$

19

,90

19

,90
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19,90

1182
DVD Vol. 02

1183
DVD Vol. 03

1184
DVD Vol. 04

Davi e Golias e outras
histórias
Midinho, o Pequeno Missionário,
chegou para nos ensinar a Bíblia.
Em histórias animadas do Antigo
Testamento, ele e sua turma
nos mostram, de uma forma
divertida, como superar e resolver
os problemas do dia a dia por
meio da Palavra de Deus.
Diversão e aprendizado garantidos
para toda a família!

A sabedoria do Rei Salomão
e outras histórias
Neste DVD, Midinho, o Pequeno Missionário, e seus amigos nos trazem
histórias que falam de sabedoria,
força, sacrifício e confiança em Deus.
Mais uma vez, você irá se divertir e
se emocionar com essa turminha
enquanto aprende a Palavra do
Senhor.
Você conhecerá quatro lindas
histórias.

Jonas e o grande peixe e
outras histórias
Neste DVD , veremos que a Palavra
de Deus traz lições maravilhosas
para nossa vida e como é importante cultivar a obediência, a
misericórdia e a esperança, tendo
como pano de fundo a infinita
bondade do Senhor, que jamais
desampara aqueles que nEle
creem. Um dos episódios – Jonas e
o grande peixe – ensina como Deus
cuida de seus filhos com amor.

Dividido em 4 episódios:
* Saul e os espíritos malignos
* A consagração de Davi
* Davi e Golias
* Davi perdoa a Saul

R$

19

,90

Dividido em 4 episódios:
* A sabedoria do Rei Salomão
* O sacrifício de Ana
* A viúva de Serepta
* Sansão e Dalila

R$

19,90

Dividido em 4 episódios:
* Jonas e o grande peixe
* Jonas na cidade de Nínive
* A cura de Naamã
* A coroação de Roboão

1185
DVD Vol. 05

1186
DVD Vol. 06

1187
DVD Vol. 07

A travessia do Mar Vermelho
e outras histórias
Você irá conhecer um dos mais
fascinantes personagens bíblicos:
Moisés, um homem escolhido por
Deus para livrar Seu povo do cativeiro
e guiá-lo à Terra Prometida.
Prepare-se para ver um mar se
abrindo, dando passagem ao povo
do Senhor, e tantos outros prodígios
que só o Todo-Poderoso é capaz de
realizar na vida daqueles que nEle
confiam.

A jumenta de balaão e
outras histórias
Você descobrirá que desavenças
entre irmãos podem ser superadas
quando existe a bênção do perdão
e verá que, nem sempre, aquilo
que nos soa bem é a verdade.
Além disso, aprenderá que a
obediência a Deus e a fé em Seus
ensinamentos afastam de nossa
vida todos os males e nos tornam
pessoas vitoriosas.

José no Egito e outras
histórias
Midinho, o Pequeno Missionário,
e sua turma ensinarão a você que,
confiando no Senhor, é possível
vencer qualquer situação, por mais
difícil e estranha que pareça.
Junte-se a eles em mais
quatro aventuras inéditas e bom
aprendizado!

Dividido em 4 episódios:
* O salvamento de Moisés
* Deus fala com Moisés
* Deus fala com o Faraó
* A travessia do Mar Vermelho

R$

19

,90

Dividido em 4 episódios:
* A jumenta de Balaão
* A história do rei Acabe
* O exército de Gideão
* Esaú e Jacó

R$

19,90

Dividido em 4 episódios:
* A capa de José
* José e o sonho do Faraó
* José no Egito
* O fruto proibido
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R$

R$

R$

19

,90

19,90

19

,90

1188
DVD Vol. 08

1189
DVD Vol. 09

1190
DVD Vol. 10

A arca de Noé e outras
histórias
Midinho, o Pequeno Missionário e
sua turma nos trazem mais quatro
divertidas histórias do Antigo
Testamento.
Nos episódios deste volume, você
aprenderá como confiar ainda
mais no Senhor, mesmo diante
dos mais terríveis perigos.
Venha, com Midinho e sua
turma, descobrir um mundo de
aventuras!

A vida de Jó e outras
histórias
Midinho, o Pequeno Missionário e
sua turma vêm nos ensinar como
é importante confiar no Senhor,
mesmo que, aparentemente, as
coisas não pareçam tão boas.
Venha aprender a Palavra em
mais quatro episódios divertidos e
cheios de aventura!

A escolha de Rute e outras
histórias
Em mais um DVD, sempre
contando belas histórias cheias de
aventuras, Midinho, o Pequeno
Missionário e sua turma vêm
nos divertir e ensinar a Palavra
de Deus.
Nestas animações, aprenderemos
lições preciosas de humildade, fé e
lealdade, que ficarão para sempre
em nossos corações.

Dividido em 4 episódios:
* A arca de Noé
* O desafio de Elias
* Eliseu e os siros
* A tomada de Jericó

R$

19

,90

Dividido em 4 episódios:
* A torre de Babel
* A rainha Ester
* A vida de Jó
* A história de Joás

19

Dividido em 4 episódios:
* A história de Neemias
* Mefibosete
* Josias e o livro da lei
* A escolha de Rute

1191
DVD Vol. 11

1192
DVD Vol. 12

1193
DVD Vol. 13

Os dez mandamentos e
outras histórias
Midinho, o Pequeno Missionário
vem nos lembrar o quanto é importante seguir os mandamentos
do Senhor e obedecer aos Seus
ensinamentos.
Vamos, com Midinho e sua turma,
aprender a Palavra de Deus de
maneira muito divertida!

Terra de gigantes e outras
histórias
Midinho e sua turma nos mostram
que, quando a situação parece
perdida, se confiarmos no Senhor,
ela se resolverá.

A vitória do Rei Ezequias e
outras histórias
Midinho, o Pequeno Missionário
e seus amigos trazem para você
mais quatro episódios incríveis
em A vitória do Rei Ezequias
e outras histórias. Com eles,
você aprenderá a confiar ainda
mais no Senhor, mesmo que a
situação pareça bem complicada.
Junte-se a essa turma e descubra
a Palavra de Deus de maneira bem
divertida!

Dividido em 4 episódios:
* Os dez mandamentos
* A história de Jefté
* Jacó e Labão
* Davi e Jônatas

Dividido em 4 episódios:
* O pedido do rei Salomão
* A história de Josué
* Terra de gigantes
* A charada de Sansão

R$

19,90

R$

19,90

Dividido em 4 episódios:
* A vitória do rei Ezequias
* O êxodo
* O dízimo
* Chibolete

1194
DVD Vol. 14

1195
DVD Vol. 15

1196
DVD Vol. 16

A idolatria de Manassés e
outras histórias
Midinho, o Pequeno Missionário
nos apresenta outras quatro edificantes e divertidas histórias. Em
cada uma delas, você aprenderá
importantes lições, como o valor
da humildade, a importância de
obedecer ao Senhor, a responsabilidade de nossas escolhas e a
certeza da infinita misericórdia
de Deus. Junte-se a essa turma e
bom divertimento!

O bezerro de ouro e outras
histórias
Neste DVD da série Antigo
Testamento, você irá se emocionar
com os importantes exemplos
de transformação e amizade.
Aprenderá, também, que seguindo a Palavra do Senhor, a fé fará
morada em seu coração e grandes
bênçãos lhe serão acrescentadas.
Estas belas lições irão tocar a sua
vida e transformá-lo em vaso de
honra nas mãos do Senhor.

Elias no monte Horebe e
outras histórias
No último DVD da série, você irá
se emocionar com histórias de
transformação e amizade, contadas
pelo nosso grande amigo Midinho.
A turminha também! Por isso, ela
resolveu fazer uma surpresa para
o nosso Pequeno Missionário.
Participe dessa aventura e descubra
que Midinho não será o único a se
surpreender!

Dividido em 4 episódios:
* A idolatria de Manassés
* As árvores escolhem um rei
* O voto de Saul
* O orgulho de Uzias

R$

19

,90

Dividido em 4 episódios:
* O bezerro de ouro
* O vaso novo
* A ostentação de Ezequias
* Velas vermelhas
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R$

,90

R$

19

,90

Dividido em 4 episódios:
* A sedição de Miriã e Arão
* A história de Sara
* Elias no monte Horebe
* Uma surpresa para Midinho

51
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\
1232
DVD Vol. 01

O nascimento de Jesus e
outras histórias
A marcante história da
chegada do Rei. O volume 1
do Novo Testamento promete
muita diversão, tanto para as
crianças que já conhecem esse
material como para os novos
amigos de Midinho, O Pequeno
Missionário.

Coleção

Novo Testamento

1244
DVD Vol. 05

A parábola de Lázaro e o
rico e outras histórias
Aprendemos, por meio dos ensinamentos de Jesus, que nunca
devemos dar grande importância
às riquezas do mundo e podemos
superar todas as dificuldades.
Viaje em mais esse volume da
série e divirta-se!!!
Dividido em 4 episódios:
* A parábola de Lázaro e o rico
* A parábola do juiz iníquo
* O milagre da multiplicação
dos peixes
* A grande ceia
R$

24,90

52
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1247
DVD Vol. 06

O pedido de Tiago e João e
outras histórias
Midinho e sua turma nos
mostrarão que podemos
alcançar todas as bênçãos
prometidas na Palavra de Deus
e como desagradamos a Deus
quando fazemos acepção
de pessoas e usamos nossos
talentos de forma errada.
Dividido em 4 episódios:
* A mulher adúltera
* A cura da mulher hemorrágica
* A parábola dos dez talentos
* O pedido de Tiago e João
R$

24,90

1235
DVD Vol. 02

1238
DVD Vol. 03

O centurião de Cafarnaum
e outras histórias
Este segundo volume da série
Midinho, O Pequeno Missionário
– Novo Testamento apresenta
mais quatro divertidos
episódios, que irão entreter e
emocionar toda a família! Por
meio deste DVD .

O bom samaritano e
outras histórias
Este volume trata com a garotada de questões importantes,
como a consciência ecológica.
Midinho ensina também que a
solidariedade e a humildade são
sempre os melhores caminhos
a percorrer.

Dividido em 4 episódios:
* O nascimento de Jesus
* O batismo de Jesus
* O menino Jesus no templo
* Jesus é tentado pelo diabo

Dividido em 4 episódios:
* O endemoniado gadareno
* Os apóstolos de Jesus
* Os samaritanos não recebem
a Jesus
* O centurião de Cafarnaum

Dividido em 4 episódios:
* O bom samaritano
* O rico insensato
* A parábola do semeador
* A pesca maravilhosa

R$

R$

R$

24,90

1253
DVD Vol. 07

Jesus anda por cima do
mar e outras histórias
Midinho ensina que uma doação
feita de coração vale mais do
que qualquer fortuna e que,
mesmo aquilo que parece ser
absurdo pode ser conseguido
por meio da fé no Senhor!
Dividido em 4 episódios:
* Jesus anda por cima do mar
* Jesus acalma a tempestade
* A questão do tributo
* A oferta da viúva pobre

R$

24,90

24,90

1257
DVD Vol. 08

24,90

1260
DVD Vol. 09

1242
DVD Vol. 04

Os magos do Oriente e
outras histórias
Neste DVD, Midinho e sua
turma ensinam às crianças,
dentre outros assuntos, que
não devemos tirar conclusões
precipitadas a respeito dos
outros, pois a verdade sempre
aparece. Viaje em mais uma
série de episódios e divirta-se.
Dividido em 4 episódios:
* Os magos do Oriente
* A vocação de Mateus
* A blasfêmia dos fariseus
* Jesus cura no sábado
R$

24,90

1262
DVD Vol. 10

A parábola de dois filhos e
outras histórias
Vamos aprender a importância
da obediência, da fé e da
regeneração. Por meio deste DVD
veremos Midinho, juntamente
com sua turma, mostrando que
devemos perseverar na Palavra
de Deus e nos preparar para a
volta de Jesus.

Jesus lava os pés dos
apóstolos e outras
histórias
Os episódios deste DVD ensinam
às crianças que todas as profissões
têm valor e que a humildade é uma
qualidade indispensável.
Com os jogos interativos, a
garotada irá se divertir com mais
este volume da série!

A parábola da ovelha
perdida e outras histórias
Em A parábola do filho pródigo,
aprenderemos lições preciosas
sobre o perdão, a fé e a escolha
certa para o futuro, que ficarão
para sempre em nosso coração.
Aprenda sobre os ensinamentos
de Jesus em mais quatro episódios
divertidos e cheios de aventura!

Dividido em 4 episódios:
* A parábola dos dois filhos
* O pedido de Jairo
* Zaqueu, o publicano
* A parábola das dez virgens

Dividido em 4 episódios:
* Jesus encoraja seus discípulos
* A parábola do credor incompassivo
* Jesus lava os pés dos apóstolos
* O fermento dos fariseus e saduceus

Dividido em 4 episódios:
* A parábola da ovelha perdida
* A ressurreição de Lázaro
* A parábola do filho pródigo
* Jesus visita Marta e Maria

R$

R$

R$

24,90

24,90

24,90
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1269
DVD Vol. 11

1270
DVD Vol. 12

1884
DVD Vol. 13

A mulher de Samaria e
outras histórias
Midinho - O Pequeno Missionário
e seus amigos nos trazem
histórias que falam de atos de
bondade e da importância de
darmos frutos e confiarmos
em Deus.

A pecadora que ungiu os pés
de Jesus e outras histórias
Todas as pessoas têm direito a
uma segunda chance e a aprender que, seguindo fielmente os
ensinamentos de Jesus, nunca
serão enganadas por falsas
aparências.

O cego de Jericó e outras
histórias
Midinho e sua turma irão
mostrar-nos por que devemos
amar a todos como a nós
mesmos além de explicar
o verdadeiro significado da
Santa Ceia.

Dividido em 4 episódios:
* A mulher de Samaria
* A parábola do tesouro escondido
* Alguns gregos desejam ver Jesus
* Jesus ensina no templo na festa
dos tabernáculos

Dividido em 4 episódios:
* A figueira seca
* A pecadora que ungiu os pés
de Jesus
* A vida eterna
* Jesus expulsa os vendedores
do templo

Dividido em 4 episódios:
* A parábola a cerca da
providência
* O cego de Jericó
* A Santa Ceia
* O paralítico de Cafarnaum

R$

R$

R$

24,90

2387
DVD Vol. 17

24,90

2413
DVD Vol. 18

A cura dos dez leprosos e
outras histórias
A galerinha descobrirá a
importância de fazer
o bem ao próximo e demonstrar
gratidão. Além disso, as aventuras
mostram o perigo que corre quem
se afasta do caminho de Deus ao
se viciar em jogos e desejar bens
materiais em excesso.

As bem-aventuranças e
outras histórias
Aprenderemos que ser cristão nem
sempre é uma escolha fácil, no
entanto, o mais importante é saber
que nossa força vem de Deus.
E quando as coisas não vão bem
- as notas da escola, por exemplo
-, estudar e orar com fé podem
ser a solução.

Dividido em 4 episódios:
* A cura dos dez leprosos
* O sol da terra e a luz do mundo
* A parábola do servo vigilante
* A parábola do mordomo infiel

Dividido em 4 episódios:
* As bem-aventuranças
* Ananias e Safira
* Elimas, o encantador
* A cura de um lunático

R$

R$

24,90

24,90

24,90

3166
DVD Vol. 19

1885
DVD Vol. 14

1886
DVD Vol. 15

Dividido em 4 episódios:
* Jesus o bom Pastor
* A traição de Judas
* Fariseus e o publicano
* Jesus perante Pilatos

Dividido em 4 episódios:
* Pedro nega Jesus
* A crucificação
* A ressurreição de Jesus
* A dúvida de Tomé

Petencostes e outras
histórias
O Pequeno Missionário mostra
a importância de aceitarmos
o Senhor Jesus como o nosso
Salvador. As crianças aprenderão,
de maneira muito divertida, lições
essenciais para qualquer cristão,
como demonstrar seu amor por
Deus, perdoar ao próximo e ajudar
na evangelização.
Dividido em 4 episódios:
* A cura de uma jovem adivinhadora
* Estêvão, o mártir
* A conversão de Saulo
* Pentecostes

R$

R$

R$

Jesus o bom pastor e
outras histórias
Midinho e seus amigos trazem
histórias lindas que mostram que
devemos limpar nosso coração,
não julgar os nossos semelhantes
e fortalecer a nossa fé para
conseguirmos sempre fazer o que
é certo, mesmo quando isso não
parece fácil.

24,90

3271
DVD Vol. 20

A porta estreita e outras
histórias
O Pequeno Missionário e sua
turma ensinam que escolher
fazer o que é certo é a melhor
decisão, mesmo que isso lhe
custe algo, pois é Deus quem
nos dá a recompensa.

A parábola do cego que
guiava outro cego e
outras histórias
Esta galerinha mostrará que,
antes de apontar o erro do seu
próximo, é necessário olhar para
si, pois, com a mesma medida
que você medir será medido.

Dividido em 4 episódios:
* A porta estreita
* O novo nascimento
* Trabalhadores na vinha
* A cura do menino pertubado

Dividido em 4 episódios:
* A parábola do cego que guiava
outro cego
* O sermão acerca da esmola
* A parábola dos primeiros assentos
* O batismo de João

R$

24,90

R$

24,90
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A crucificação e outras
histórias
Este DVD traz um dos acontecimentos mais importantes: o
momento em que Jesus entregou Sua vida para nos salvar.
Descubra, ainda, como é
possível perceber a presença
de Deus em cada detalhe da
natureza!

24,90

3386
DVD Vol. 21

2386
DVD Vol. 16

24,90

3824
DVD Vol. 22

Os bereanos e outras
histórias
Às vezes, a garotada pode se
sentir inferiorizada, mas o Pequeno Missionário e sua turma
ensinam que somos iguais para
Deus. Saiba que, nós, filhos de
Deus, devemos perseverar para
conquistar as bênçãos que Ele
nos reservou.

A vinda súbita do Reino de
Deus e outras histórias
Midinho e sua turma ensinam
que a volta de Cristo será repentina e, por isso, é importante
estarmos sempre preparados,
mantendo-nos fiéis e obedientes
aos ensinamentos que Jesus nos
deixou, pois, desta maneira, não
teremos o que temer.

Dividido em 4 episódios:
* A mulher cananeia
* O perseguidor torna-se perseguido
* Paulo prega em Éfeso
* Os bereanos

Dividido em 4 episódios:
* O jovem rico
* A vinda súbita do Reino de Deus
* A tradição dos anciãos
* O jugo de Deus

R$

R$

24,90

24,90
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O ENSINO DA FÉ CRISTÃ

para
Ve rsão a da pta da
o púb lic o infantil
0351
Salmos para
crianças
Formato: 13,5x17cm
Páginas: 100
ISBN: 9788573439186
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R$

24

,90

Quarenta versículos
adaptados e ricamente
ilustrados que irão encantar
pais e filhos.
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SÁBIOS CONSELHOS

Volume
2

31

VERSÍCU
LOS DO
LIVRO D
PROVÉR
E
BIOS CO
M DIVER
SAS
ATIVIDA
DES

6061
Livro Sábios Conselhos
Vol. 2
Formato: 20,2x27,5cm
Páginas: 68
ISBN: 9788543501413

11

,90

R$

3253
Livro Parábola - Semear

A parábola bíblica do semeador sob uma positiva e vibrante narrativa
Formato: 21x21cm
Páginas: 20
ISBN: 9788543500010

12

R$
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BÍBLIA SAGRADA DO

MIDINHO
CAPA ALMOFADADA

3941
Bíblia Sagrada
do Midinho
Formato: 11,5x16,5
Páginas: 1.248
ISBN: 7898521806705
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R$

39

,90

Quadrinhos
Resumo dos livros
Planejamento de leitura
Curiosidades

www.gracakids.com.br

25/11/2019 15:25:55

3840

Para
as
meninas
Edição
capa dura
almofadada
Formato: 12x17cm
Páginas: 1.248
ISBN: 7898521806705 (Meninas)
ISBN: 9788531108068 (Para toda a turma)

Para
TODA A
TURMA
3841

R$
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,90
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R$

6909
2380
DVD
Tugger – O jipinho
que queria voar
Poderá seu sonho se
tornar realidade?

R$

24,90

29,90

O amor de uma mãe.
O vício de um filho.
A fé que supera.

1205
DVD O encontro
perfeito

1206
DVD Eu & você, Nós
para sempre...

1203
DVD A chamada

1200
DVD A busca

1202
DVD A diretoria

Se você recebesse a seguinte
mensagem: “Você está
convidada para um jantar
com Jesus Cristo”,
o que você faria?

Um cristão que sente a dor de
um divórcio busca respostas em
um grupo de apoio. Durante as
terapias, ele se lembra de sua
primeira namorada, e, 30 anos
depois, decide reencontrá-la.

Após perder o controle que
acredita ter sobre sua vida, um
homem misterioso revela a
ele o segredo sobre um velho
telefone que faz chamadas
para o passado.

Acrescente uma guerra por
causa do testamento e você terá
A busca, uma hilária comédia
de família que fará você dar
boas risadas e mostrará a sua
posição em Deus.

É um drama que expõe, de
maneira simples e objetiva,
aquilo que acontece no mais
íntimo de uma pessoa. O filme
lhe mostrará como Deus fala à
sua alma quando você medita
a respeito da eternidade.

R$

24,90

R$

24,90

1204
DVD O verdadeiro
tesouro

1201
DVD Amigos
para sempre

1216
DVD Missão
secreta

Cliff vive uma incansável busca
por um lendário carregamento
de ouro perdido. Porém, quando
Henry –um neto com deficiência
visual– chega, sua vida começa a
mudar drasticamente.

Após a perda de sua esposa,
um advogado tem de
enfrentar um futuro solitário,
até que, de repente, uma
virada do destino.

Um jovem que diz adeus
à fazenda e vai para
Hollywood em uma
missão secreta.

R$

24,90
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R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

1217
DVD Segredos

1234
DVD A escolha

1224
DVD Inabalável

Confira o que acontece
com nove amigos quando
o passado vem à tona.

Diante da mais importante
escolha de sua vida, ele será
forte o bastante para viver
a verdade, não importando
quais sejam as consequências?

Com fé e coragem, Amy
enfrenta o maior desafio
de sua vida: um câncer, e
seu caso chama a atenção
de todos.

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90
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R$

24,90

6397

1225
DVD Além do Sol
Ao receber uma proposta de
emprego, Jenna Peterson
(Melyssa Ade), empolgada com
sua nova fase, decide seguir
para um país de cultura e
credos diferentes de tudo o que
ela acredita e defende.

R$

24,90

1218
DVD Uma carta
ao pai

1223
DVD Ester e
o Rei

1228
DVD As histórias de
Jonathan Sperry

O detetive Ramsey não
percebe que recebeu uma
nova oportunidade que
determinará o seu futuro.

Baseado em fatos reais, um homem
aprisionado às lembranças de
traumas e frustações vividos na
infância decide escrever ao pai uma
carta para expor seus sentimentos,
liberar perdão e seguir sua vida.

Quando uma garota moderna
chamada Amélia enfrenta um
grande desafio na vida, sua
mãe a ensina sobre o poder do
jejum através da história de uma
heroína bíblica (Ester 2-8).

Um crente feliz é aquele
que pratica o que conhece.
Um filme inspirador para
todas as idades.

R$

24,90

1237
DVD O poder
das águas

Quem nunca ouviu sobre o pequeno
rapaz que apenas com uma
pedrinha derrotou um gigante?
A história bíblica, Davi e Golias,
narrada no livro de 1 Samuel é um
exemplo de fé e coragem.

Será que o poder das
águas poderá lavar feridas tão profundas, feitas
ao longo do tempo?

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

1229
DVD Não é tarde
para recomeçar

O tempo pode
destruir um
grande amor?

R$

24,90

1202
DVD A diretoria

1230
DVD O primeiro
natal

1239

1219
DVD Irã
Um brado de fé

É um drama que expõe, de maneira
simples e objetiva, aquilo que acontece
no mais íntimo de uma pessoa. O filme
lhe mostrará como Deus fala à sua
alma quando você medita a respeito
da eternidade.

Uma história de Natal como
você nunca viu antes, através
da imaginação de uma menina
que descobre que “mais bemaventurada coisa é dar do que
receber” (Atos 20.35b).

Clancy é uma garota de 12 anos que
já sofreu maus-tratos. Nick é um
veterano de guerra mal-humorado.
Eles descobrirão que uma grande
amizade poderá mudar a vida deles.

Um documentário que
narra a trajetória heroica e,
ao mesmo tempo, trágica do
proeminente líder evangélico
iraniano Haik Hovsepian.

R$

24,90

R$

24,90
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24,90

1220
DVD Num piscar
de olhos

1236
DVD Davi e
Golias

R$

R$

DVD Clancy - O poder
de um coração sincero

R$

24,90

R$

24,90
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6277

R$

1233
DVD
A letra que mata

Quando a religiosidade
toma o lugar do Espírito
Santo na igreja.

R$

24,90

1231
DVD O presente
perfeito
Um filme tocante no ponto de vista
social, que traz uma mensagem
animadora sobre amizade e
comprometimento.

R$

24,90

1240
DVD O livro
de Rute

Um manual de instruções
sobre compromisso
e relacionamentos
familiares.

R$

24,90

1264
DVD Decisão
de uma vida

1245
DVD Johnny

1243
E se... você tivesse
uma segunda chance?

O que vale mais:
a carreira ou a
família?

Mesmo doente,
Johnny poderá levar
conforto e esperança
a uma família.

Como seria
maravilhoso receber a
oportunidade de fazer
tudo novamente!

R$

24,90
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R$

24,90

R$

24,90

1241
DVD Wesley

1249
DVD A jornada

A linda jornada de um
jovem que entregou seu
coração ao Senhor e pôde
ser usado por Ele para
impactar milhares de vidas.

Levado a um século à frente de
seu tempo, um mestre de Bíblia vê
com os próprios olhos o desastre
que crenças teológicas nada
convencionais a respeito de Jesus
e das Escrituras, impressas em seu
livro, causarão às próximas gerações.

R$

24,90

R$

24,90

24,90

1246
DVD O impostor
A banda de rock cristão
mais badalada está no
topo, mas seu vocalista
está em queda livre em
sua vida pessoal.

R$

24,90

1248
DVD No corre-corre

1255
DVD Um outro
encontro

1254
DVD Um brilho
na escuridão

Três dos principais atores cristãos
compartilham o palco e contam
suas histórias em um stand-up
comedy que mostra, de forma
clara e divertiva, a inútil tentativa
do homem de fugir de Deus.

O que você faria se pudesse
estar face a face com Deus?
Este DVD, uma sequência do
filme O encontro perfeito,
fala sobre a continuação da
história da família Cominsky.

Uma história
emocionante a qual
nos ensina que o amor
ao próximo transforma
vidas.

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90
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6552

R$

24,90

1258
DVD O diabo no
banco dos réus

1259
DVD
Perdoado

1272
DVD O caminho
para a eternidade

1268
DVD Não
identificado

1273
DVD
Encontro de casais

1267
DVD O fim
da colheita

Um thriller jurídico
de alto conceito que
deixará você sem
fôlego e vibrando.

Aprenda que o amor é
muito mais poderoso que
o ódio, e a redenção é
mais preciosa que o ouro.

Em uma estrada deserta,
cinco estranhos refugiam-se
em uma lanchonete, onde
encontrarão muito mais do
que abrigo e comida.

Você acredita que
há vida em outro
planeta?

Romântico e leve, este filme
mostra, de maneira prática,
como reviver ou salvar
um casamento.

O fim do
mundo está
próximo?

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

1274
DVD
Encontros

1275
DVD A Diretoria
peça feminina

1883
DVD Por que
eu, Senhor?

2383
DVD Apóstolo Pedro
e a Última Ceia

2388
DVD
Invencíveis

Nos sete episódios desta série,
alguns dos mais importantes
ensinamentos de Cristo são
revisitados, testemunhando
como Seu amor é incondicional.

Se sua alma tivesse seis integrantes
(mente, coração, emoção, memória,
vontade e consciência) e eles travassem
uma verdadeira batalha interior, quem
ganharia?

Será que você tem
vivido os sonhos de
Deus para sua vida?

Premiado pela Fundação
Dove – Selo de Aprovação
da Família –, o filme
reconta a história do poder
salvífico do Evangelho.

Uma história que fala
sobre o poder da fé e o
valor da amizade.

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90
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R$

24,90

R$

24,90

2384
DVD Amor
incondicional
Uma bela e emocionante
história que exalta o
amor incondicional do
Senhor e o Seu perdão
pelos nossos erros.
R$

24,90
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6611

R$

3282
DVD A história de Ester
Ester, uma linda e jovem judia que,
de modo brutal, teve sua família
despedaçada, agora se torna a nova rainha
do Império Persa. Contudo, ela jamais
esqueceu suas origens. Prova disso foi o
fato de colocar sua própria vida em risco
para salvar seu povo.
R$

24,90

29,90

2336
DVD Contagem
regressiva

3254
DVD Paraíso
perdido

2871
DVD Tráfico de
inocentes

3316
DVD Tudo é
possível

Baseado no best-seller de John Hagee,
este filme destaca a realidade de um
conflito inevitável entre Israel e o islã.

Neste suspense de tirar o fôlego, seis
pessoas são surpreendidas com a
última chance para a redenção.

Uma caçada perigosa e emocionante
para resgatar a inocência roubada
pelo submundo do tráfico de seres
humanos.

Quando depositamos nossa fé em
Deus e confiamos nEle, descobrimos
que tudo é possível.

R$

24,90

R$

3821
DVD Resgatados
pela graça

3350
DVD Parada inesperada

Uma história comovente que fala
de amor e perdão. Assista a este
filme e compreenda o significado da
misericórdia de Deus e entenda como,
mesmo sem merecermos, somos
resgatados pela graça de Jesus.

Drª. Lisa Leland é uma brilhante
cirurgiã que vivencia grandes
confusões e descobre que o verdadeiro
segredo da vida é o amor.

R$

R$

24,90

62
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24,90

24,90

3401
DVD Conexões

R$

24,90

R$

24,90

Consumido pela sede de vingança,
Michael (Philip Bulcock) está prestes
a se encontrar com o homem que, de
forma brutal, tirou a vida de sua amada
esposa e sua inocente filha. Diante desse
encontro, resta-lhe a difícil escolha:
atirar ou perdoar. O que você faria?

3934
DVD O Medalhão
perdido

3849
DVD Antes que
seja tarde

Mais do que uma história, O medalhão
perdido é uma narrativa sobre
sacrifício, bem versus mal e sobre
como aprender que cada um de nós é
um tesouro para Deus.

Um filme emocionante que conta
a história de um jovem mimado,
cujos valores são completamente
modificados, quando se depara com
a realidade cruel da pobreza e da
escravidão.

R$

R$

24,90

24,90

R$

24,90
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R$

29,90

6661

4063
DVD
Lição de vida

4110
DVD
Um elo de amor

3938
DVD
Deus não está morto

4018
DVD
Questão de escolha

4475
DVD A redenção
de Jackson

6338
DVD
Reflexos da fé

Um filme emocionante,
baseado em histórias reais,
que nos estimulará a sermos
sal da terra e luz do mundo.

Ao enxergar o mundo
através dos olhos de Jimmy,
você nunca mais o verá da
mesma maneira.

O que fazer quando a nossa fé
é desafiada? Uma história
empolgante a qual nos mostra
que Deus está VIVO e nunca
perde o controle.

Os sucessos e fracassos que vivemos são frutos das nossas escolhas.
Assista a este filme e entenda que a
maior batalha travada pelo homem
acontece em sua mente.

Jackson (Rusty Martin) é um
jovem problemático que culpa
a Deus por todas as tragédias
de sua vida. Vítima do medo de
uma morte iminente, ele luta
contra uma doença fatal.

Um drama difícil, que
leva o espectador a uma
jornada pessoal, tocando
seu coração e sua alma.

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

4661
DVD
À moda antiga

4715
DVD
Marcado pela promessa

4796
DVD
Guerra interior

4885
DVD
Adrenalina

4911
DVD
Policarpo

Uma história emocionante que
nos prova que o verdadeiro amor
é paciente. Importante: vencedor
do prêmio de melhor filme cristão
de 2015.

Brady Gray é o filho predileto, assim
como José da história bíblica, e acaba
despertando o ódio de seus irmãos,
que cometem um crime imperdoável
para afastá-lo do pai.

Na própria alma, o
casamento dele
encontrará seu destino.

A história de superação de um
piloto de drag racing, que teve a
vida virada de cabeça para baixo
após um trágico acidente de carro
que o deixou paraplégico.

Anna, uma jovem escrava, é resgatada
e adotada por cristãos em Esmirna, no
segundo século, e ajudada pelo Bp.
Policarpo. Enquanto é ensinada por ele
e sua nova família, ela se esforça para
conciliar sua crença com a dos cristãos.

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90
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R$

24,90

R$

24,90
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R$

29,90

6739

4983
DVD Coração
redimido

5103
DVD Mais que
vencedor

5167
DVD Dinheiro
não é tudo

5292
DVD
O recomeço

5368
DVD Prisioneiras
nunca mais

Há um tempo
certo para cada
propósito.

Deus está falando.
Você está ouvindo?

Uma jovem e talentosa executiva,
cujo objetivo é só ganhar dinheiro,
experimentará uma transformação
espiritual enquanto procura fechar o
“negócio de sua vida”.

Um homem que, depois de perder
tudo o que havia alcançado com
seu trabalho, começa uma árdua
viagem de volta à própria vida.

Duas irmãs são levadas para
o exterior e vendidas como
escravas pelo próprio pai. Uma
caçada mundial é iniciada com o
objetivo de resgatar as meninas.

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

5409
DVD À procura
da liberdade

5450
DVD O último
encontro

5495
DVD Um lar
verdadeiro

5559
DVD Em busca
da verdade

Embora sejam de séculos
diferentes, dois homens têm
o mesmo objetivo: alcançar
a liberdade.

Em uma viagem noturna,
uma mulher receberá as
respostas que procura ao
encontrar-se com Jesus.

Um jovem, rejeitado e sem
amor, frequenta um grupo de
apoio e aprende importantes
lições de vida sobre humildade,
respeito e recomeços.

Um detetive investiga um
caso de roubo na igreja, e a
confissão de um homem o
ajuda a restaurar sua fé.

R$

24,90

64
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R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

5618
DVD Direito à vida
Uma jovem descobre que está
grávida e decide abortar. Deus
Se manifesta a ela e inicia-se
uma luta entre vida e morte.
Qual será a escolha dela?

R$

24,90
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R$
6792

29,90

Três histórias diferentes, três
pessoas buscando a mesma resposta para seus dilemas: como
traçar um novo rumo na vida?
1843

DVD Três histórias,
um destino
R$

18,99

3282

Blu-ray Três histórias,
um destino
R$

39

,90

5902
DVD O Salvador
O mundo estava antecipando
esse momento da História,
mas ninguém imaginava Deus
tocando Sua criação na forma de
um bebê chamado Jesus.

R$

5990
DVD Emblema de fé

5674
DVD Pendragon

Um policial se encontra em um
mundo totalmente novo, depois
de ter sido agredido por dois
fugitivos, ficando paralisado do
pescoço para baixo.

Um jovem guerreiro deve fazer
uma difícil escolha: a garota que
ama ou as pessoas que ele é
chamado para defender.

R$

24,90

R$

24,90

5742
DVD Meu filho
amado
O longa mostra que, ainda que as
circunstâncias pareçam contrárias,
Deus sempre Se manifesta, de alguma
maneira, na vida de quem abre o
coração para a Sua Palavra.

R$

24,90

www.spovo.com.br
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24,90

5770
DVD Uma nova chance
Após uma experiência que quase
terminou em morte, Jonathan
Wright (Bradley Snedeker)
embarca em uma jornada
espiritual ao encontro da verdade.

R$

24,90

6440
DVD A oração
não falha
Uma história
emocionante, a qual
nos revela o grande
poder que há na oração.

R$

24,90

5953
DVD Quando tudo
parece perdido

Tentou até acabar com a
vida, mas Jesus foi ao seu
encontro.

R$

24,90
65
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6913
CD Tua chance
Kelly Benigno
6030
CD É só crer
Kelly Benigno

,90 ,90
1919

R$ R$

O primeiro CD de Kelly Benigno pela Graça Music foi produzido por Rogério Vieira.
6030
O álbum reúne 12 músicas que retratam temas como
fé, graça, vitória, celebração,
arrependimento e entrega. O que dita o ritmo musical
é o louvor congreCDdoÉprojeto
só crer
gacional, mas o público também encontrará pop, Kelly
rock e atéBenigno
country music. As letras
são assinadas pelo Missionário R. R. Soares, em parceria com a cantora Lilian Lopes.

19,90

R$

1893

CD Minhas canções
na voz de Danielle Rizzutti

R$

15,90

5732
CD Deus fará
Danielle Rizzutti

R$

19,90

3320
CD Boas-Novas
pra você Danielle Rizzutti

R$

17,90

1161

CD Minhas canções
na voz de
Dayane Damasceno

R$

15,90

1126
DVD Vai brilhar
Mariana Valadão

R$

29,90
1115
CD Mariana Valadão
Vai brilhar

1109
CD
Mariana Valadão

Disponível em PB

Disponível em PB

R$

66
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17,90

1044
CD De todo meu coração
Mariana Valadão

R$

15,90

R$

15,90

www.gracamusic.com.br
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6339

CD Deus é comigo
Lilian Lopes

19,90

R$

Lilian Lopes se sente realizada com o projeto Deus é comigo,
seu primeiro álbum pela Graça Music. Com 12 músicas bem congregacionais, o disco foi produzido por Rogério Vieira, marido
da artista. O trabalho tem composições do Pr. Lucas, da própria
Lilian, de Tony Ricardo, do Missionário e de outros importantes
parceiros musicais da cantora, como Renato César e Flávio Cris,
que assinam a música de trabalho que dá nome ao CD.

5705
CD Deus faz além
Bruna Olly

1025
CD Mais perto de Deus
Bruna Olly

1106
CD Feliz pra sempre
Bruna Olly

Disponível em PB

R$

17,90

6321
CD Ele está vivo
Bruna Martins

R$

1000
CD Te adorar
Bruna Olly

Disponível em PB

15,90

5300

CD Força e poder
Bruna Martins

R$

15,90

3923

CD O novo de Deus
Bruna Martins

R$

15,90

1113

CD Minhas canções na
voz de Bruna Martins
Disponível em PB

R$

19,90

R$

17,90
www.spovo.com.br
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R$

15,90

R$

15,90
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5971
CD Basta acreditar
Sarah Beatriz

19,90

R$

Disponível em PB

1173
CD Minhas canções na
voz de Sandrinha

15,90

R$

1020
CD Pra ficar na história
Sandrinha

15,90

R$

Disponível em PB

1005
CD Sandrinha e a
garotada – Vol. V

Disponível em PB

68
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15,90

R$

1110
CD Minha esperança
Soraya Moraes

R$

Neste CD, Sarah Beatriz
traz 12 faixas no estilo pop
congregacional, com uma pitada
de black e rock.

15,90

Disponível em PB

0990
CD Entrega
Sandrinha

15,90

R$

1077
CD O tempo de Deus
Nova Jerusalém
R$

15,90

www.gracamusic.com.br
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6410
CD Vittoria
Valeria Azerrad

O CD da cantora Valeria
Azerrad contém 12 músicas
em italiano e uma faixa
bônus em português.

19,90

R$

Disponível em PB

1026
CD O universo adora
Giselle Di Mene

15,90

R$

1059
CD O tempo
Giselle Di Mene

15,90

15,90

R$

15,90

R$

Disponível em PB

1073
CD Dependente
Dany Grace

Disponível em PB
1089
CD Adoradores
Giselle Di Mene

R$

1004
CD Tempo de colher
Mauricea

15,90

15,90

R$

R$

www.spovo.com.br
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15,90

R$

Disponível em PB

Disponível em PB

1028
CD Na hora certa
Dany Grace

1022
CD Bem-aventurados
Giselle Di Mene

Disponível em PB

1078
CD Milagre
Mauricea

15,90

R$

69
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4990

CD De vitória em vitória
Rick e Renan
R$

17,90
1057
CD Mega 10
Ritmos nordestinos

1052
CD Mega 10
Romântico

9,90

1060
CD Mega 10
Pentecostal

9,90

R$

9,90

R$

1068
CD Mega 10
Comunidades e
ministérios

1034
CD Mega 10
Pop Rock

R$

R$

R$

1029
CD Mega 10
Adoração

9,90

9,90

1820
DVD Rit acústico
Vol. I - Ao vivo
R$

34,90

1154
DVD Rit acústico
Vol. 2 - Ao vivo
R$

34,90

9,90

R$

1169
DVD Os melhores
clipes da Graça Music
R$

19,90

1037
CD Mega 10
Infantil

9,90

R$
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4422

4365

CD Instrumento Teu
Ronaldo André

CD Tua presença
Ronaldo André

17,90

15,90

R$

R$

Disponível em PB

1796
CD Românticos
Graça Music

1101
CD Voz do Espírito
Fabiano Motta

Disponível em PB

R$

15,90

R$

1132
CD Sob as asas do
Espírito - Instrumental

15,90

R$

15,90

1076
CD Teus planos
Rafael Araújo

R$

15,90

1032
DVD Nossa história
Banda & voz

R$

29,90
1031
CD Nossa história
Banda & voz

1104
CD Família
Banda & voz
Disponível em PB

R$

15

,90

www.spovo.com.br
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R$

15,90

0991
CD Ao primeiro
amor
Banda & voz

R$

15,90
71
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6652
CD Um novo tempo
Ravel
R$

3953
CD Abençoado
Felipão

15,90

R$

1152
CD É desse jeito
Felipão

15,90

R$

1039

1175
CD Não pare!
Disco Praise

CD Se eu me humilhar
Disco Praise

15

15

,90

R$

19,90

R$

,90

1121
CD Como se não
houvesse amanhã
Disco Praise
Disponível em PB

15,90

R$

1082

1139
DVD duplo ao vivo Uma história
escrita pelo dedo de Deus
Thalles
R$

DVD Na sala do Pai
Thalles

49,90

29,90

R$

1054

1122
CD Duplo - Uma história
escrita pelo dedo de Deus
Thalles

CD Na sala do Pai
Thalles

15,90

34,90

R$

R$

Disponível em PB

1095
CD Raízes - Vol. 1
Thalles

15,90

R$
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1174
CD Raízes - Vol. 2
Thalles

15,90

R$

2262
CD Sejam cheios do
Espírito Santo
Thalles

15,90

R$

www.gracamusic.com.br
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5905
CD Diante da Tua glória
Tiago Peres
R$

19,90

1894
CD Tudo Novo
Jó 42

15,90

1040
CD Em direção ao Céu
R$
Jó 42

15

R$

1017
CD Separados
Ministério Unção
de Deus

15,90

R$

,90

1075
CD Estou pronto
Ministério
Unção de Deus

1018
CD Para chamar Tua
atenção Ministério
Unção de Deus

15,90

R$

Disponível em PB

Disponível em PB

1027
CD Estante da vida
Heloisa Rosa

1024
CD Andando na luz
Heloisa Rosa

15,90

R$

1030
CD Liberta-me
Heloisa Rosa

Disponível em PB

15,90

R$

15,90

R$

www.spovo.com.br
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15,90

R$
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6545
CD Tua presença
Catarina Santos

19,90

R$

5248

DVD Uma trajetória
de alegria
Sandro Nazireu

R$

1072

CD Evangeliza
Sandro Nazireu
Disponível em PB

34,90

R$

15,90

4891

1157

CD Uma trajetória
de alegria
Sandro Nazireu

R$

CD Misturado com Deus
Sandro Nazireu
Disponível em PB

15,90

R$

CD Alegria
Sandro Nazireu
R$

15,90

1120

1021
DVD Maravilhado
Joe Vasconcelos

R$

15,90

3942

CD
Sempre confiarei
Joe Vasconcelos

29,90

R$

15,90

Disponível em PB

1023
CD Maravilhado
Joe Vasconcelos

R$

74
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1850

CD
None like You
Joe Vasconcelos

15,90

R$

15,90

3843

CD Passos de fé
Joe Vasconcelos

17,90

R$

www.gracamusic.com.br
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6643
CD Deus pode tudo
Eliezer de Tarsis

19,90

R$

1046
CD Aqui estou
eu David Fantazzini

1038

DVD Fé

André Valadão

R$

15,90

29

,90

R$
Disponível em PB
Disponível em PB

1079

1035

CD Fé

André Valadão

15,90

R$

CD Minhas canções
na voz de André
Valadão

1117
CD Minhas canções
na voz de David
Fantazzini

15,90

15,90

R$

R$

Disponível em PB

1036
CD Entre o desespero
e a esperança
Ao Cubo

1063
DVD Respire fundo
Ao Cubo

R$

15,90

29,90

R$

1062
CD Respire fundo
Ao Cubo

R$

1056
CD Um por todos
Ao Cubo

15,90

15,90

R$

www.spovo.com.br
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1112
DVD Videoclipes
Ao Cubo

R$

29,90
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6003
CD Esse Deus é tremendo

4180
CD Deus é a Resposta

Fernandes Lima

Fernandes Lima

1045
CD Minhas canções na voz de

Fernandes Lima - Vol. 1
Disponível em PB

19,90

R$

15,90

17,90

R$

R$

1006
CD Fernandes Lima

1172
CD Minhas canções - Vol. 2

Fernandes Lima

Vol. 4
Disponível em PB

15,90

15,90

R$

R$

1103
CD Forró do Fernandes
Fernandes Lima

0977
CD Determinação
Fernandes Lima

15

R$

,90

15

R$

,90

0986
CD Fernandes Lima
Vol. III
Disponível em PB

15,90

R$

www.gracamusic.com.br
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JAYME
DE AMORIM
CAMPOS
PR.

1160

CD Minhas canções na voz
do Pr. Jayme de Amorim - Vol. 3

15,90

R$

1058

CD Minhas canções na voz
do Pr. Jayme de Amorim - Vol. 2

15,90

R$

1007

CD Minhas canções na voz
do Pr. Jayme de Amorim - Vol. 1

15,90

R$

6851

R$
CD Coração de adorador
Pr. Jayme de Amorim

15,90

2347

CD Crer é a saída

Pr. Jayme de Amorim

15,90

19

R$

4826
CD Quero Te louvar
David Soares

,90

R$

2348
CD Minhas canções na
voz de David Soares Vol. 1

1159
CD Minhas canções na voz
de David Soares Vol. 2
Disponível em PB

17,90

R$

15,90

R$

www.spovo.com.br
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15,90

R$
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2716
CD A volta da vitória
Missionário R. R. Soares

R$

19,90

0983

CD Hinos clássicos com
Missionário R. R. Soares - Vol. 2
R$

0981
R$
CD Cânticos de fé
Missionário R. R. Soares
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15,90

15,90

0984
CD Acende uma luz R$
Missionário R. R. Soares

15,90
18/11/2019 10:22:15

15,90

0995
CD Grandes louvores R$
Vol. V - Missionário R. R. Soares

15

,90

1003
CD Grandes louvores R$
Vol. 7 - Missionário R. R. Soares

15,90

0998
CD Grandes louvores R$
Vol. 6 - Missionário R. R. Soares

15,90

1014
CD Grandes louvores R$
Vol. 8 - Missionário R. R. Soares

1019
0996

CD
Minhas canções na
voz dos melhores
Vol. I

R$

15,90

1061

CD
Minhas canções na
voz dos melhores
Vol. 2

R$
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15,90

CD
Minhas canções na voz
dos melhores Vol. 3

R$

15,90

1107

CD
Minhas canções na
voz dos melhores
Vol. 4

R$

15,90

18/11/2019 10:22:25

1168

1129

CD
Deus é glorioso
Pr. Antônio Cirilo

CD
Descanso de Deus
Pr. Antônio Cirilo

Disponível em PB

R$

15,90

3397

R$

15,90

1142

15,90

R$

CD
Cetro de justiça
Pr. Antônio Cirilo

19,90
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Pg 80-81 - Graça Music - 21.indd 80

15,90

CD
Adoração intíma
Pr. Antônio Cirilo

R$

CD/DVD

Tú és tão lindo
Pr. Antônio Cirilo

15,90

R$

15,90

R$

R$

15,90

1141

CD/DVD
Toca-me Senhor Jesus
Pr. Antônio Cirilo

15,90

CD e DVD
Eu sou de Deus
Pr. Antônio Cirilo

R$

24,90

R$

CD
Eleva-me
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

15,90

15,90

R$

CD
Calice Della Salvezza
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

1166

CD
Inocente
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

CD
Poderoso Deus
Pr. Antônio Cirilo

R$

CD
Mais de Deus
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

1123

1124

CD
E o fogo arderá
Pr. Antônio Cirilo

CD
Eu estou disponível
Pr. Antônio Cirilo

1145

1148

CD Coração em
arrependimento
Pr. Antônio Cirilo

Mais fogo mais glória
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

1149

CD/DVD

1165

1167

1155

1170

1153

R$

15,90

1140

CD
Faz-me fluir
Pr. Antônio Cirilo

R$

R$

CD
A essência é Jesus
Pr. Antônio Cirilo

1146

CD Canção da
eternidade
Pr. Antônio Cirilo

1171

1144

15,90

CD
A presença da Glória
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

www.gracamusic.com.br
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1158
DVD Rasgue os céus e desce
Pr. Antônio Cirilo
R$

1176
DVD Músicas e
mensagens
Pr. Antônio Cirilo

34,90

1150
CD Rasgue os céus e desce
Pr. Antônio Cirilo
R$

15

1134

R$

,90

29,90

1138
DVD Encontro de
avivamento
Pr. Antônio Cirilo

R$

34,90

R$

34,90

1097

DVD Live in Orlando
Trazendo a Arca

R$

1143
DVD Deus de MilagresMinist. Santa Geração
Pr. Antônio Cirilo

1136
DVD Adoração como
arma de ataque
Pr. Antônio Cirilo

R$

1137
DVD Adoração como
arma de defesa
Pr. Antônio Cirilo

34,90

R$

34,90

1100

1093

29,90

1147

CD Live in Orlando
Trazendo a Arca
R$

CD
Pra tocar no manto
Trazendo a Arca

15,90

13,90

1065

CD
Ao vivo no Japão
Trazendo a Arca

15,90

R$

15,90

R$

1114

R$

R$

1069

CD
Maracanãzinho Vol. 2
Trazendo a Arca

15,90

15,90

R$

1074

CD
Maracanãzinho Vol. 1
Trazendo a Arca

CD
Salmos e cânticos
Trazendo a Arca

Disponível em PB

R$

1090

CD
Entre a fé e a razão
Trazendo a Arca

15,90

CD
Luiz Arcanjo

R$

1043

15,90

0985

Disponível em PB

CD Minhas canções na
voz de Os Gauchinhos
de Deus

R$

15,90

Disponível em PB

CD Mora em mim
Os Gauchinhos
R$
de Deus

www.spovo.com.br
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15

,90

CD Denian e
Dianini - Vol. 2

R$

15,90
81
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1227

Kit do DVD Jovem Bytes
Edição especial da série Jovem Bytes, este kit traz uma
síntese do trabalho eficaz e apaixonado desenvolvido
por Chad Daniel, o qual, por meio de linguagem simples
e dinâmica, oferece uma ferramenta fundamental para
todos aqueles que desejam alcançar e tocar o coração
da geração atual.
Áudio: Português/Inglês
Classificação: Livre
Tempo de duração: Aprox. 150 minutos
5 dvds

110,00

R$

1250
Kit do DVD
Jovem Bytes - Vol. 2
Áudio: Português/Inglês
Classificação: Livre
5 dvds
Tempo de duração: Aprox. 150 minutos

119,90

R$

1261
Kit do DVD
Jovem Bytes - Vol. 3
Áudio: Português/Inglês
Classificação: Livre
5 dvds
Tempo de duração: Aprox. 150 minutos

119,90

R$

www.gracaeditorial.com.br
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É muito importante que o cristão conheça
o Santo Espírito, aprenda o papel dEle na Trindade e
o Seu propósito na vida de quem crê no Senhor.
6612
Autor: Kenneth E. Hagin
Formato: 14 x 21cm
Páginas: 80

13,90

R$
www.spovo.com.br
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Madureira: Praça Armando Cruz, 120 – Loja 7 – Shopping Tem Tudo – Telefone: 2488-1513
São Paulo: Av. São João, 815 – República – São Paulo – Telefones: 3362-0525 –

(21) 99031-9875

Central de Atendimento ao Consultor: (21) 3094-5194 / 2488-1513 / 3262-2505
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