CATÁLOGO

David Soares

6413
A trajetória de Paulo

3968
As 7 igrejas do Apocalipse

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.

Uma visão fotográfica cujo propósito é dar cor ao
que é falado em um dos livros mais enigmáticos
e menos compreendidos da Bíblia. O livro mostra,
por meio de fotografias e breves relatos, o que
o apóstolo João enfrentou em seu tempo e o
contexto das Igrejas da Ásia.

Autor: David Soares
Páginas: 148
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543501611

Autor: David Soares
Páginas: 200
Formato: 20x20cm
ISBN: 9788543500225

Autor: David Soares
Páginas: 232
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439205
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0346
Para os momentos
de necessidade!
O livro Para os momentos de necessidade!
lhe dará, através das Sagradas Escrituras,
o suporte para enfrentar toda e qualquer
adversidade.

32,90

3937
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
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36

,80
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Livros que iluminam.

Livros

R. R. SOARES
0056
Como tomar
posse da bênção

0075
Exija seus direitos
Esta 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.

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.

R$

17,90

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

R$

28,90

0078
Considerai-vos como
mortos...

0104
Rute, a decisão
acertada

No livro Considerai-vos como mortos…, o
Missionário R. R. Soares ensina que o segredo
para uma vida de vitória é morrer para o
pecado. O autor enfatiza que essa morte
está relacionada apenas ao pecado. A partir
disso, Satanás não pode mais oprimi-lo, em
hipótese alguma, porque você foi liberto do
império das trevas e transportado para o
Reino do Filho do Seu amor (Cl 1.13).

R$
6

22

,90

Autor: R. R. Soares
Páginas: 120
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438932

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.

R$
www.gracaeditorial.com.br

Autor: R. R. Soares
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438116

29,90

Autor: R. R. Soares
Páginas: 352
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439328

0066
Morte, para onde iremos?

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.
Autor: R. R. Soares
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438857

R$

29,90

R$

25

7023
Balaão: Deus transforma
a maldição em bênção

0061
Medo, feche esta
porta

Ninguém deve duvidar da Palavra do Senhor.
Se Deus havia dito aos israelitas que lhes
entregaria a Terra Prometida e supriria todas
as suas necessidades, sendo Inimigo de seus
inimigos e Amigo de seus amigos, como Ele
permitiria uma maldição sobre Seu povo? O
mesmo se estende a nós, que cremos nEle e
guardamos os mandamentos.

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.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 184
Formato: 14x21cm
ISBN: 978-65-990540-51

Autor: R. R. Soares
Páginas: 52
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439083

R$

6,98

4141
Oração da fé

0070
A importância
de crer

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.

R$

6,98

,00

Autor: R. R. Soares
Páginas: 48
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788543500331

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

R$
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22,90

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

Livros
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.

ISBN: 9788573438437

R$

R$

8

ISBN: 9788573438772 ISBN: 9788543500041

8,00

7,98

Autor: R. R. Soares
Páginas: 376
Formato: 16x23cm

R$

45,90

0083
Perguntas e respostas
sobre o dízimo

0065
Sete virtudes
do vencedor

Para que você entenda melhor
esse assunto, não deixe de ler esta
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

7,98

R$

0060
Os três estágios da
bênção

0053
Vencer, o que, onde
e como?

Os três estágios destacados nesta 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

Autor: R. R. Soares
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437638

R$
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28,90

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.

R$

7,98

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.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 64
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439915

R$

7,98

0051
Os profetas das
grandes religiões

4231
Questão de escolha
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.
Esta obra vai ajudar quem busca fazer a
escolha certa e, então, livrar-se de diversos
sofrimentos.

Mirando-se no exemplo de corajosos
defensores da Verdade, esta obra
tem por objetivo esclarecer e alertar o
leitor, à luz das Escrituras, quanto às
sutis filosofias. Uma leitura altamente
recomendada àqueles que estão em
busca da Verdade.

R$

30,20

Autor: R. R. Soares
Páginas: 292
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500669

R$

29,90

0073
Onde está Deus
que me fez?

22,90

Autor: R. R. Soares
Páginas: 240
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500263
0086
O juiz iníquo
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.

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.

R$

Autor: R. R. Soares
Páginas: 32
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439571

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

R$
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7,98

Autor: R. R. Soares
Páginas: 56
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788543500409
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Livros que iluminam.

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

5449
Autor: R. R. Soares
Páginas: 224
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500805
R$

R$

29,90

33,90

0067
Manual de evangelismo

0068
Ganhar almas

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 esta preciosidade
que certamente fará muita diferença em
sua vida.

Esta obra tem como principal objetivo
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.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 200
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439762

Autor: R. R. Soares
Páginas: 256
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439267

R$

30,20

0082
Adriana , Isa e Sara

0054
Espiritismo – a magia
do engano

Um romance que ensina o
significado da verdadeira amizade
e um verdadeiro amor: o de Deus.
Cada uma dessas personagens
amou, sofreu, buscou um propósito
de vida, mas reconheceu que só
existe um Caminho para ser feliz: o
Senhor Jesus.

R$

10

22,90

Autor: R. R. Soares
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438833

Nesta obra, o autor aborda o espiritismo de
uma forma diferente daqueles que versam
sobre esse tema. Ele consegue, com muita
facilidade, analisar essa falsa doutrina “de alto
a baixo”. Esta é uma leitura indispensável,
uma obra que precisa ser lida e divulgada. Um
convite à verdadeira luz que existe em Jesus ,
em oposição às tenebrosas trevas.

R$
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28,90

Autor: R. R. Soares
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573430346

R$

R$

8,99

22,90

0069
Resgate dos filhos
de Deus

0103
Três histórias, um
destino

Todo salvo é um príncipe ou uma princesa,
pois é filho do Rei dos reis, e, portanto, mais
privilegiado do que os soberanos de qualquer
nação. O que a libertação do povo de Israel nos
ensina? É preciso que os filhos do Senhor se
lembrem de que a redenção foi completa –
espírito, alma e corpo – e comecem a viver de
modo digno, provando que tudo o que a Bíblia
fala a nosso respeito é verdade.

Três histórias diferentes, três pessoas buscando
a mesma resposta para seus dilemas: como
traçar um novo rumo na vida? Cada um pode
trilhar a própria história e ir ao encontro de seu
destino. Mas, às vezes, durante esse percurso, as
circunstâncias parecem nos engolir e nos perdemos
no caminho. Esta é uma obra tocante, que fala do
infinito amor de Deus pelo ser humano e de todas
as consequências desse amor inigualável.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 76
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439069

Autor: R. R. Soares
Páginas: 248
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573436743

R$

19,90

0072
Presente - A dádiva que
abençoa a quem o dá

0062
Eneias, Jesus Cristo
te dá saúde

O livro Presente - A dádiva que abençoa a 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.

De acordo com as Escrituras Sagradas, Eneias
era paralítico e ficou confinado a uma cama
durante oito anos por não saber que o mesmo
Jesus que o salvara também o havia curado.
Aquele homem simboliza muitos dos que
fazem parte do povo de Deus, os quais, apesar
de terem aceitado a obra de Cristo em favor
deles, não foram ensinados a usufruir dos
benefícios conquistados por ela.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439427

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

R$

7,98

0063
Arrepender-se para
não cair

0064
Grudar-se em Jesus
para
vencer
Para
o autor,
só há duas alternativas: ou a

Aquele que professava ser discípulo de Cristo,
quando teve oportunidade de testificar,
mentiu, dizendo que não O conhecia. Pedro
deu lugar ao diabo e, para poupar a própria
vida, negou conhecer o Senhor. Esse estudo é
fundamentado em sua maior parte no capítulo
22 de Lucas e será de grande valor para aqueles
que desejam resistir às tentações do maligno e
não cair nas armadilhas do mal.

R$

8,99

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

Palavra se assenhoreia de nós, ou jamais
faremos progresso em nossa jornada cristã,
experimentando, assim, uma vida de derrotas.
Devemos seguir a Palavra de Deus e deixar
de avançar conforme determina a nossa
vontade. Aprenda a grudar-se em Jesus para
ser vencedor, pois você não foi criado para ser
derrotado, e sim viver no mais alto nível.

R$
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6,98

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

R$

28,90

Livros
0052
As bênçãos
que enriquecem

0076
Os segredos
para a vitória

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.

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 à
Sua Palavra e nunca, nunca duvidar
de todas as promessas que o Senhor
nosso Deus nos fez.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439632

Autor: R. R. Soares
Páginas: 272
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437621

R$

30,20

0085
A sogra de Pedro

0059
A sua saúde depende
do que você fala

O que podemos aprender com a cura
da sogra de Pedro? A importância de
convidar o Senhor a entrar em nossa
casa, já que Ele não age por força. A
plena visão de Jesus e a transformação
ocorrem quando permitirmos Sua
entrada em nossa vida.

R$

7,98

Não existe nada mais importante em nossa
vida do que aquilo que sai dos nossos lábios.
Para R. R. Soares, a confissão que devemos
fazer em todos os momentos em que
alguma provação vier sobre nós é repetir
o que Deus nos revela sobre o assunto nas
Escrituras. Deus garantiu: Eu velo sobre a
minha palavra para a cumprir (Jr 1.12b).

Autor: R. R. Soares
Páginas: 60
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439052

R$

8,99

0164
As virtudes do cristão

R$

12

22,90

Autor: R. R. Soares
Páginas: 80
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573438826
0087
Como não ter falta
de nada

Davi, um homem segundo o coração
de Deus, soube usar as poderosas
armas que o Altíssimo lhe concedeu
e se tornou o maior rei de Israel.
Neste livro, aprenderemos sobre as
armas usadas pelos heróis do Antigo
Testamento, as quais ainda estão
disponíveis na Nova Aliança.

Com base nas Sagradas Escrituras,
o autor explica que para aquele que
respeita o que Deus diz não falta amor
no casamento, na saúde, prosperidade
ou em outra coisa qualquer. Esta é uma
leitura indispensável para todos aqueles
que desejam ter uma vida plena.

Autor: R. R. Soares
Páginas: 140
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438987

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

R$
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7,98

Coleção

Bênçãos das Estações
7203

As mensagens desta coleção
encherão e renovarão o seu
interior, alinhando o seu
pensamento com a Palavra de
Deus e trazendo orientação
para você desfrutar de uma
vida plena de acordo com o
poder divino.
Autor: R. R. Soares
Páginas: 368
Formato: 14x21cm
ISBN: 9786599054044
R$

Páginas: 368
ISBN: 9786599054075

50,00

Páginas: 384
ISBN: 9786599287107
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CADA

Páginas: 368
ISBN: 9786599287176
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Livros que iluminam.

Livros

STEVE GALLAGHER

0282
No altar da idolatria
sexual

0283
Irresistível a Deus

0284
Viver em vitória

Esta é uma obra fundamental,
inspiradora e confrontadora que todos
que sofrem com compulsão sexual
deveriam ler.

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!

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!

Autor: Steve Gallagher
Páginas: 320
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439472

Autor: Steve Gallagher
Páginas: 200
Formato:14x21cm
ISBN: 8573437200

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

R$

R$

R$
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35,70

29,90

www.gracaeditorial.com.br

32,70

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

0287

0281
Liberte-se das paixões
deste mundo
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.

Autor: Steve Gallagher
Páginas: 256
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500867
R$

32,70

0285
Quando o pecado secreto dele despedaça o seu
coração
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.

R$

30,20

0286
Das profundezas do
pecado sexual
Das profundezas do pecado sexual é a
história envolvente de um homem que
lutou corajosamente para sair das trevas.
Após conhecer este livro, o leitor entenderá
definitivamente que o Senhor pode transformar
a vida mais miserável e enchê-la de dignidade.

Autora: Kathy Gallagher
Páginas: 248
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500898

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

R$

R$

30,20
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35,30
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Livros

DEREK PRINCE
0297
A vontade de Deus
para a sua vida

4441
Separados para
Deus

R$

29,90

Tenha uma vida de santidade e seja
transformado pelo livro de Derek Prince.

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.

Autor: Derek Prince
Páginas: 232
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500317

Autor: Derek Prince
Páginas: 56
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438185

R$

9,99

0304
Percorrendo os Salmos

0306
Guia profético para o
final dos tempos

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.

R$

16

32,90

Autor: Derek Prince
Páginas: 228
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438512

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.

R$

www.gracaeditorial.com.br

31,90

Autor: Derek Prince
Páginas: 220
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439106

1812
Vivendo pela fé

0301
Deus forma casais
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?

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)

R$

25,00

Autor: Derek Prince
Páginas: 208
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573438031

R$

22,60

0296
A porta para as bênçãos de Deus

R$

25,90

0303
Maridos & pais

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.

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
Páginas: 168
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438307

Autor: Derek Prince
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438505

R$

28,90

0298
As três palavras
mais poderosas

R$

7,98

Autor(es): Derek Prince e Ruth Prince
Páginas: 232
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438291

0295
Casados para sempre

Esta 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
ISBN: 9788573438239

Autor: Derek Prince
Páginas: 52
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573438147

R$
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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.

0289

R$

18

6,98

Autor: Derek Prince
Páginas: 248
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438024

R$

30,20

0294
Com os pés na Rocha

0302
O jejum

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.

Autor: Derek Prince
Páginas: 40
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573438154

Autor: Derek Prince
Páginas: 56
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573438246

R$

www.gracaeditorial.com.br

7,98

R$

R$

5,99

5,99

0293
Orando pelas
autoridades

0299
Órfãos, viúvas, pobres
e oprimidos

O livro Orando pelas autoridades
fundamenta-se na passagem bíblica
citada na obra, deixando claro que, se
a Igreja cumprir as quatro condições
expostas nela, o Senhor sarará a Terra.

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: 36
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573438192

Autor: Derek Prince
Páginas: 48
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573438130

R$

6,98

0291
A escolha do cônjuge

0292
A primeira milha

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!

Autor: Derek Prince
Páginas: 14
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788543501222

Autor: Derek Prince
Páginas: 24
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788543501215

R$

5,99

0305
Recebendo o melhor
de Deus

R$

9,99

0300
Salvação completa

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.

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
Páginas: 96
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573438215

Autor: Derek Prince
Páginas: 80
Formato: 10x15cm
ISBN: 97873438253

R$
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GORDON LINDSAY
0121
Orações que
transformam o
mundo

0109
Como receber o
batismo com o Espírito
Santo

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.

R$

35,30

R$

20

7,98

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 352
Formato: 14x21cm
ISBN:  9788573438680

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

R$

9,99

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

0110
Sinais da próxima vinda
de Cristo

0112
O caminho para
a vida eterna

O fim está próximo! Esteja atento aos sinais
dos tempos. A humanidade precisa mais
do que nunca conhecer o Senhor.

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

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 36
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573430311

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 240
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573430303

R$

www.gracaeditorial.com.br

7,98

0113
Casamento, divórcio e novo casamento

Este livro aborda, de modo compassivo e bíblico, um assunto que afeta
a maioria das pessoas: casamento, divórcio e novo casamento.
Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 128
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439557

R$

22,90

0119
Oração e jejum – a
chave mestra para o
impossível

6554
Como receber a cura
Nesta obra, o autor se propõe a responder
diversas questões sobre a cura, tendo as
Escrituras como sua fonte principal.

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

R$

17,90

R$

9,99

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 104
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437829

R$

9,90

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

0111
Oração que
transporta montes

0120
O ministério
carismático

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

Uma fonte vital de orientação e conselho
para o sobrenatural ministério cristão.

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438680

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 292
Formato: 14x21cm
ISBN: 857343340X

R$
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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

Vol. I - 0115
R$

35,30

R$

9,99

Vol. II- 0116
R$

Volume II - Páginas: 328 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438376

Vol. III - 0117

35,30

R$

40,30

Volume III - Páginas: 392 Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438383

0107
Como se tornar um
cristão bem-sucedido

0118
Os fatos sobre o
sétimo dia

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.

Você obterá respostas para todas as
controvérsias adventistas a respeito
da observação do sábado.

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439618

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 56
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438109

R$

9,99

0106
As maravilhosas
promessas de
Jesus

0114
Os segredos da oração
que transporta montes
Este livro trata-se de um clássico a respeito
da oração, pois reúne a essência dos ensinos
de Lindsay sobre esse assunto.

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

R$

22

9,99

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

R$

www.gracaeditorial.com.br

28,90

Autor: Gordon Lindsay
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437768

P

or meio da série Heróis do Antigo Testamento
– Retratos dos personagens notáveis –, de

Gordon Lindsay, você será inspirado pela vida e pelo
legado de homens e mulheres que ousaram crer.
Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de
espada; andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras,
desamparados, aflitos e maltratados. (homens dos quais o
mundo não era digno), errantes pelos desertos, e montes, e
pelas covas e cavernas da terra.
Hebreus 11.37,38

0122
Adão e Eva
Vol. 1
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573434309
R$

9,99

0123
Enoque e Noé
Vol. 2

0124
Abraão: o amigo
de Deus - Vol. 3

0125
Ló e sua esposa
Vol. 4

0126
Isaque e Rebeca
Vol. 5

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435461

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501307

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573434330

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 857343449X

R$

9,99

R$

9,99
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9,99

R$

9,99
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0127
Jacó - O suplantador
que se tornou um
príncipe com Deus Vol. 6
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573434481
R$

0128
Jacó e seu filho
José - Vol. 7

0129
José e seus
irmãos - Vol. 8

0130
Moisés, o
libertador - Vol. 9

Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435488

Páginas: 56
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573434465

Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573434457

R$

9,99

0131
Moisés, o
legislador - Vol. 10

0132
Moisés e a Igreja no
deserto - Vol. 11

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573434473

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 857343550X

R$
24
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9,99

R$

9,99

R$

9,99

0133
Moisés e seus
contemporâneos
- Vol. 12
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435518
R$

www.gracaeditorial.com.br

9,99

R$

9,99

0134
Josué, o conquistador de
Canaã - Vol. 13
Páginas: 72
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435526
R$

10,90

0135
Gideão e os
primeiros juízes
- Vol. 14
Páginas: 60
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435534
R$

9,99

0139
Saul, o primeiro
rei de Israel Vol.18
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435577
R$

9,99

0136
Jefté e Sansão Vol. 15
Páginas: 60
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435542

R$

0137
Rute, a respigadeira, e o menino
Samuel - Vol.16
Páginas: 56
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500836

9,99

R$

9,99

0138
O profeta Samuel
- Vol. 17
Páginas: 64
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500829

R$

10,90

0140
Saul e Jônatas
Vol. 19

0145
O jovem Davi
Vol. 20

0147
Davi alcança o
reino - Vol. 21

Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435739

Páginas: 56
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435755

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435895

R$

9,99
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R$

9,99
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0148
Davi: colhendo
tempestades Vol. 22
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435909
R$

0149
Os últimos dias
de Davi e seus
contemporâneos Vol. 23
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435917
R$

9,99

0152
Os primeiros reis
de Israel - Vol. 26

0153
Elias, o profeta do
turbilhão - Vol. 27

Páginas: 60
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435941

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501291

R$
26

9,99
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9,99

R$

9,99

0150
Salomão e
Roboão - Vol. 24
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435925
R$

9,99

0154
Elias, o homem
que não morreu
- Vol. 28
Páginas: 40
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435968
R$

www.gracaeditorial.com.br

7,98

0151
Os primeiros
reis de Judá e a
revolução- Vol. 25
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435933
R$

9,99

0155
Eliseu, o homem
que recebeu a
porção dobrada Vol. 29
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501284
R$

9,99

0156
Eliseu, o profeta
do sobrenatural Vol. 30

0157
A revolução e
suas consequências - Vol. 31

0158
Declínio e queda
de Israel e Judá
Vol. 32

0159
Esdras e Neemias o retorno da
Babilônia - Vol. 33

Páginas: 56
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500904

Páginas: 56
Formato: 14x21cm
ISBN:  9788543500782

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500768

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN:  9788543500850

R$

9,99

R$

9,99

0160
Isaías, o profeta
messiânico Jeremias, o
profeta “chorão” Vol. 34

0161
Os profetas
menores Oseias,
Joel, Amós,
Obadias, Jonas e
Miqueias - Vol. 35

Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500843

Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500812

R$

9,99

R$

9,99

R$

9,99

0162
Os profetas
menores Naum,
Habacuque,
Sofonias, Ageu,
Zacarias e Malaquias - Vol. 36
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501246

www.spovo.com.br

R$

9,99

R$

9,99

0163
Os 400 anos
de silêncio Vol. 37
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573436034

R$

9,99
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T. L. OSBORN
0017
Ganhando almas

0008
Você é o melhor de
Deus

O Evangelho do Reino de Deus precisa ser proclamado
em toda a Terra. Enquanto isso não se cumprir, estaremos adiando a segunda volta de Cristo. A expectativa
de vida do santo está pautada no retorno do Senhor
Jesus, e a Bíblia nos alerta que esse acontecimento
só será possível depois que toda criatura ouvir falar
sobre o Salvador. Diante dessa realidade, a Igreja não
pode ficar acomodada. Deve se levantar com poder e
autoridade para que todos conheçam o maravilhoso e
redentor amor de Deus.

R$

35,30

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 288
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439090

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.

R$

22,90

0003
Impacto

0019
Por quê? Tragédia,
trauma, triunfo

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

R$

28

17,90

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 112
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439656

A tragédia é universal e ocorre de
muitas formas. Que este livro possa
capacitá-lo a superar os traumas e
triunfar na vida!

R$

www.gracaeditorial.com.br

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439724

39,90

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 336
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573434333

Muitos têm sido curados ao agirem
conforme as verdades reconhecidas
durante a leitura desta obra.

0001
Autor: T. L. Osborn
Páginas: 400
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573438086

R$

0002
Conquistando almas

R$

23,90

42,80
0016
Como receber a
cura milagrosa

A Igreja nasceu nas chamas da
evangelização pessoal, em uma
operação de casa em casa e de pessoa
a pessoa. Ao reavivar essa paixão, ela
alcançará seu clímax, quando os leigos
escreverem o último capítulo da história
da igreja antes da volta de Cristo.

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

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 152
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438550

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

R$
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R$

35,30
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0010
A vida abundante

0013
O novo nascimento

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 70
nações do mundo.

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

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 320
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573431016

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 160
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439410

R$

24,90

0018
A mensagem
que opera

0005
A cura de Cristo
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.

R$

R$

30

11,90

24,90

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 96
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437713

Através de A mensagem que opera,
milhões de pessoas têm sido libertas do
desespero, das enfermidades, das ilusões
e da derrota. Essas verdades devem ser as
diretrizes fundamentais para os ministros
do Evangelho; as balizas inspiradas para os
estudantes da Bíblia, e as sementes vitais das
bênçãos miraculosas que Deus tem para você.

R$

40,30

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 384
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438451

0009
Ajunta-te a esta
carruagem

0011
Como desfrutar da
abundância

Nesta obra, é apresentada uma série de
orientações dadas pelo autor, nos seus
Institutos da Conquista de Almas, em todas
as partes do mundo. Que as verdades dessas
lições possam inspirá-lo a sair do santuário e
compartilhar Cristo com aqueles que nunca
frequentaram a Igreja e ajudá-lo a ganhar
almas para Ele onde você estiver.

Neste livro, você descobrirá um novo estilo
de vida. Antes de terminar de lê-lo, você
terá experimentado um milagre. O seu ódio
se tornará em 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.

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 160
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573430206
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0006
O propósito do
Pentecostes

0012
3 chaves para o
livro de Atos

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

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.

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 120
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500621

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 80
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439731
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0027
Fé, o que a Bíblia ensina?

0020
Cristãos em ação

Fé é crer que Deus fará aquilo que
prometeu em Sua Palavra. Se você não
sabe o que Ele disse acerca de restaurar os
enfermos, nunca terá fé para ser curado.
Por isso, você precisa compreender as
Escrituras e seus ensinamentos, tomando
posse, pela fé, de todas as promessas do
Senhor.

O livro Cristãos em ação revela que o
verdadeiro cristão é aquele que renasceu
para uma nova realidade: a consciência
de que a vida e o amor de Cristo agora
habitam nele para que, por meio da sua
nova vida, Cristo seja anunciado.

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 72
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573436824
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0041
Ministério Osborm: A
chamada e os resultados

0030
O fim do cativeiro

O Calvário foi a proclamação da
emancipação de tudo o que era contrário
à vontade de Deus para os homens. Você
deve agir de acordo com essa declaração e
falar de acordo com ela.
Confesse que o domínio de Satanás sobre
você findou no Calvário, porque foi lá que
Deus liberou você! Leia este poderoso
livreto e conheça toda a Verdade sobre a
sua proclamação de liberdade.

O que o Senhor realizou é um exemplo do que
Ele anseia fazer em favor de todas as nações.
O Ministério de T. L. Osborn causou, e ainda
causa, um impacto transformador na vida de
milhares de pessoas pelo mundo.. Adquira
este incrível livro e conheça um pouco
mais das maravilhas que Deus realizou por
intermédio de Tommy Lee e Daisy Osborn.
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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$

27,90

0007
O melhor da vida

T. L. Osborn escreveu este livro para que
todos saibam o valor que cada um tem
diante do Senhor. De maneira clara e
objetiva, o autor leva o leitor a compreender
o motivo desse amor. Durante a leitura desta
obra, descubra como ter um estilo de vida
próspero e feliz, tendo como base a vontade
do Senhor. Não abra mão dessa graça!

Muitas pessoas rendem-se a Cristo, mas
não conseguem ter uma vida plena.
Acreditam que só no Céu haverá um
refrigério para elas. Esse entendimento
é fruto de um grande engano. Cristo
conquistou na cruz o melhor da vida
não apenas para a eternidade. Guarde
as verdades contidas neste livro em seu
coração e viva O melhor da vida hoje!

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 72
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788543500638
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Páginas: 240
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0004
O testemunho da fé
Se a fé pudesse falar, o que ela diria? E
é exatamente, em nossa confissão, que
estão as chaves para receber e reter a cura
e outras bênçãos celestiais que já nos
foram outorgadas por Deus. Este livro é
essencial para aquele que pretende ser
mais que vencedor pelo poder da Palavra.

T. L. Osborn e sua esposa testemunharam
os efeitos devastadores da religião sobre
a mente de milhares, principalmente na
vida de cristãos piedosos, que deixaram de
desfrutar da plenitude divina em virtude do
negativismo religioso. Osborn ensina que
quando o nosso desejo está de acordo com
a vontade de Deus, o poder do amor divino
cria em nós o melhor da vida.
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0015
O grande plano
do amor

0014
O poder do desejo
positivo
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Autor: T. L. Osborn
Páginas: 272
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500553
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Páginas: 96
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ISBN: 9788573437720

0039
Fatos sobre a cura divina

0022
Uma nova vida
de milagres agora

A doença não é mais natural do que o
pecado. Deus criou tudo muito bom.
Portanto, não devemos procurar remédio no
pecado ou na doença natural, mas em Deus,
que nos criou felizes, fortes, saudáveis e em
comunhão com Ele. O pecado e a doença
entraram no mundo por meio da queda
do primeiro homem. Hoje, o Altíssimo nos
proporciona a cura de ambos por intermédio
do Salvador.
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Autor: T. L. Osborn
Páginas: 60
Formato: 9,5x14 cm
ISBN: 9788573436999

Seja qual for sua condição social ou
econômica, naturalidade ou crença, as
incontestáveis verdades contidas nas
páginas desta obra podem gerar em você
uma nova perspectiva de Deus e guiá-lo
para Uma nova vida de milagres agora!
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0025
A unção da Igreja

0024
A cura em Nome de Jesus
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Este livreto é uma ferramenta indispensável para
todos os que sofrem de alguma enfermidade.
T. L. Osborn alerta os leitores sobre o poder que há
no Nome de Jesus. Cristo nos deixou Seu Nome, e,
por isso, temos o direito de usá-Lo. Toda criatura
deve se dobrar diante do Nome de Jesus. Este
Nome exerce controle absoluto sobre Satanás e
todo o seu reino. Leia este livreto e compreenda os
direitos que você tem por meio do Nome de Jesus.

Deus nunca ordena que os homens façam o que
não podem realizar. Adquirir o cumprimento
da promessa é sempre mais uma questão de
obediência do que de fé. Devemos fazer o que
Deus ordena e, então, esperar que Ele cumpra o
que prometeu. Isso é fé. Deus derramou sobre a
Sua Igreja a unção para curar enfermos e liberar
cativos. Para que essa obra seja real, precisamos
crer nas Escrituras, pois a fé na Palavra de Deus
sempre nos trará a resposta.

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 44
Formato: 9,5x14cm
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A oração da fé
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Autor(es): T. L. Osborn e
LaDonna Osborn
Páginas: 208
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573437146

0029
Fé e confissão,
a base da cura

Muitas pessoas consideram que a oração
da fé sempre significa uma resposta
imediata. Acham que, se os resultados não
se manifestarem no mesmo instante, não
fizeram a oração da fé.
Sem dúvida, muitas não recebem a cura
de Deus, porque querem exigir dEle
exatamente como e quando desejam ser
abençoadas.

Poucos cristãos reconhecem a importância da
confissão e o seu valor em sua vida. Esta obra
nos traz o entendimento da importância do ato
de confessar. Sempre que a palavra confissão é
empregada, automaticamente pensamos em
confissão de pecados, fraquezas e fracassos.
Leia o livro Fé e confissão e tenha as suas
declarações transformadas.

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 52
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 978-85-7343-945-8
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0037
Espinho na carne
Uma vez que a fé significa crer que Deus fará o que prometeu ou esperar o cumprimento de
Sua promessa, como os doentes podem receber fé para serem curados quando o pregador
evita a parte da Palavra de Deus que trata das promessas divinas de cura? Se as pessoas nunca
ouvem falar nas promessas de Deus para curar, não podem receber fé para que Deus cumpra
Sua promessa e restaure-as.

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 60
Formato: 9,5x14 cm
ISBN: 9788573436952
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0031
A Palavra que liberta

0032
Exercitando a fé

Em A Palavra que liberta, o autor nos mostra
a importância da Bíblia na vida de todo
cristão. A autoridade da Palavra de Deus é
inigualável, pois as Escrituras nos mostram
como o Senhor Jesus falaria se estivesse
aqui. Quando consultamos a Bíblia, convém
lembrar-nos de que é o Livro em que o
Senhor habita. Ela é como o seu Autor:
eterna, invariável e viva. A Palavra são
os sopros, a mente e a vontade do Altíssimo.

Frequentemente, as pessoas cometem o erro
de orar pedindo fé. Nunca devemos fazer isso.
Os duvidosos oram clamando o que já
possuem. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela
palavra de Deus (Rm 10.17). Esta é a única
prescrição para recebermos fé. Com o auxílio
desta obra, você saberá exercitar a sua fé e
não será enganado pelas ciladas do inimigo.

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 44
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788543500485
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0033
Fale a verdade

0034
A origem das doenças

A fé verdadeira sempre se agarra à
confissão da Palavra, enquanto os sentidos
físicos se detêm à declaração de dores
e sintomas. Se você aceitar a evidência
física em vez de a Palavra de Deus, estará
anulando as Escrituras. Estude esta
poderosa verdade sobre a Palavra de Deus
e firme-se em sua confissão.

Em A origem das doenças, T. L. Osborn aborda
algo muito mais profundo do que a cura do
corpo. O autor desmascara as astutas ciladas
do diabo, as quais têm mantido homens e
mulheres encarcerados no engano do pecado.
Um pequeno livro que traz grandes verdades
sobre a guerra espiritual. Leia esta obra e saiba
identificar como os demônios têm agido para
destruir a humanidade.

Autor: T. L. Osborn
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0035
Saúde para os filhos de
Deus

0036
Atitudes certas
e erradas

Em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, e,
como filhos, temos o direito de desfrutarmos
de uma vida plena. Deus não planejou que
fôssemos oprimidos por forma alguma de
enfermidade ou opressão. Jesus, conforme as
palavras do profeta, veio para deixar ir livres os
oprimidos (Is 58.6).

Algumas atitudes corretas levam-nos
à vitória. Agora, você precisa conhecer
alguns fatores que podem conduzi-lo à
derrota. Você não edificará a sua fé, se não
colocar em prática a Palavra. Não formará
uma vida de oração, que é algo mais do
que palavras religiosas, se nunca
agir conforme às Escrituras e deixá-la viver,
habitar, ocupar seu lugar justo em você.

Autor: T. L. Osborn
Páginas: 92
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788543500461
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0023
Receba a sua cura

0038
Salvação e cura
em Nome de Jesus

No mundo de hoje, as doenças e as
enfermidades estão ceifando vidas
espantosamente. A despeito da ciência
médica estar demonstrando suas grandes
realizações, a doença continua devastando
os seres humanos em todo o mundo. O único
motivo pelo qual a doença tem feito tantos
estragos é a incredulidade do homem. Tenha
a sua mente renovada sobre a vontade de
Deus para você e Receba a sua cura!
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Autor: T. L. Osborn
Páginas: 60
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439939

A chave para o entendimento da cura divina
está em reconhecer o paralelo quase idêntico
entre reclamar a fé para a cura e reclamá-la
para a salvação. Muitos cristãos aceitam com
facilidade a redenção na cruz para a remissão
dos pecados, e não se dão conta de que a
obra do Calvário foi completa. Adquira este
livreto e receba as chaves para a salvação e a
cura em Nome de Jesus.
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Por seus frutos os
conhecereis
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Autor: T. L. Osborn
Páginas: 52
Formato: 9,5x14 cm
ISBN: 9788573439861
0026
Os fundamentos
da cura divina

O que faz de nós verdadeiros cristãos? Será que
somente ter fé em Deus me torna Seu filho?
Existe um caminho a ser trilhado para que a vida
do Senhor seja gerada em nós. Depois de aceitar
seu lugar na vida como filho de Deus e seguidor
de Jesus Cristo, para desfrutar das bênçãos e
provisões dessa nova vida, você precisa dar frutos
que permaneçam. Leia este livro e saiba quais
frutos você deve manifestar ao mundo.

Antes de tentarmos exercer nossa fé
pela cura, devemos conhecer os seus
fundamentos. Para isso, precisamos
saber o que as Escrituras ensinam sobre a
vontade de Deus em nos curar.
Leia este poderoso livreto e saiba como
receber a cura divina.

Autor: T. L. Osborn
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Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573437014
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DAISY OSBORN
0045
A mulher e sua
autoestima

0044
A mulher que crê
O livro escrito por Daisy Washburn
Osborn, A mulher que crê, ressalta que
toda mulher 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!

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.
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Autora: Daisy W. Osborn
Páginas: 256
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438659
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Autora: Daisy Osborn
Páginas: 288
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438444

0046
Nova vida para
a mulher

0042
5 escolhas para as
mulheres que vencem

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.

Mulher, descubra cinco opções
estimulantes que podem torná-la
vencedora por toda a vida.

Autora: Daisy Osborn
Páginas: 256
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438789
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Formato: 14x21cm
ISBN: 8573430478
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Por todo o mundo, as mulheres deparam-se com
assuntos concernentes ao casamento, à maternidade, ao
emprego, empresariado, serviço público, envolvimento
no Corpo de Cristo e muito mais. Há muitas vozes,
dentro e fora da Igreja, que são bastante ávidas por
definir um “lugar apropriado” para as mulheres. Mas
a única Fonte para uma direção válida é a Pessoa de
Jesus Cristo, que sempre oferece esperança, dignidade e
estima para todos aqueles que vão a Ele.

Autora: LaDonna Osborn
Páginas: 72
Formato: 11x15cm
ISBN: 9788573439311
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0049

0043

Mulher sem limites
Neste livro, 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
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0048

Realidades fundamentais da redenção Todo
cristão precisa compreender os elementos
essenciais do plano redentor.

Este livro Descobertas que geram vida, de
Ladonna Osborn, irá ajudar o leitor a ter uma
consciência maior de quem ele é, do propósito
pelo qual foi criado e potencial que tem como
filho de Deus nascido de novo (Cl1.13).

Autora: LaDonna Osborn
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A. W. TOZER
6414
Voz de um profeta

5924
Vivendo como
um cristão

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.

34,90
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Autor: A. W. Tozer
Páginas: 248
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501574

Este livro ajudará você a abraçar
a sua posição em Cristo e lhe
mostrará como viver no centro
do amor redentor de Deus.
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5677
Deleitando-se em
Deus

6228
Preparando-se para
a volta de Jesus

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

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.

Autor: A. W. Tozer
Páginas: 280
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501048
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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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Páginas: 224
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501666
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3340
E Ele habitou entre nós

3886
Os perigos de uma
fé superficial

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.
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Páginas: 232
Formato: 14x21cm
ISBN: 97885430058

Este livro não somente identifica
certas questões que limitam o viver
em Cristo, como também estimula o
conhecimento do Senhor.
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5392
O poder de Deus
para a sua vida
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.
Autor: A. W. Tozer
Páginas: 304
R$
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500911
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3965
Recuperando
o cristianismo

4882
Fé transformadora

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.

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.

Autor: A. W. Tozer
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Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500256
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4527
Experimentando
a presença de Deus

2315
O propósito do homem
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.

Acompanhe Tozer nessa jornada
em busca da presença de Deus.
Você irá se transportar para um universo
repleto de revelações.
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Autor: A. W. Tozer
Páginas: 272
Formato: 14x21cm
ISBN: 97808543500447
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KENNETH E. HAGIN

0189
Curso de estudos da fé bíblica
Aprofunde-se nos ensinos bíblicos!
Aprimore sua fé e aprenda sobre as diversas
formas de ação do Espírito Santo na vida
dos cristãos.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 228
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500492
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0191
Curso de estudos da
oração bíblica

0187
O Espírito Santo
e Seus dons

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

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: 240
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501543

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 112
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501628
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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.
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6612
Autor: Kenneth E. Hagin
Formato: 14x21cm
Páginas: 80
ISBN: 9788543501642

R$

0169
O que fazer quando
a fé parece fraca e a
vitória perdida?

0183
A autoridade do CrenVocê 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.

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

R$

22,90

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 176
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501031
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0167
O nome de Jesus

R$

28,90

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.

R$

www.spovo.com.br

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 112
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438703
0178
A respeito dos
dons espirituais

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.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437683
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22,90

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 120
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437706
43

Livros que iluminam.

Livros
0213
Alimento da fé

0175
Crescendo
espiritualmente

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.

R$

38,00

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 376
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439991

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

R$

22,90

0202
O cristão que intercede

0179
A oração que prevalece para a paz

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!
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9,99

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437737

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 160
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438819

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.
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 112
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439519

0184
Sete passos vitais para
receber o Espírito Santo

0200
Guia para o
jejum equilibrado

O livro está dividido 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.

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

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

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 56
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437607
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9,99

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.
0168
Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437928

R$

8,99

R$

27,90

0219
Lançando suas ansiedades sobre o Senhor

0193
Ele concedeu dons
aos homens

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 bemhumorados do Rev. Hagin.

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.

Autor: Kenneth E. Hagin
Formato: 9,5 x14cm
Páginas: 72
ISBN: 9788573439274

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 256
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437614

R$

30,20

0181
Planos, propósitos
e práticas

0192
O dom da profecia
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.

R$

9,99

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438260

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.

R$
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 192
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438338
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Livros
6915
Como você pode
conhecer a vontade
de Deus

0235
Como obter resposta
à sua oração
Esta 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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27,90
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 80
Formato: 14x21 cm
ISBN: 9788573437997

Leia este livro com o coração
sedento e fortaleça o seu espírito.
Assim, você entenderá como
podemos conhecer a vontade de
Deus.
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13,90

0170
Redimidos da miséria, da
enfermidade e da morte

0182
Uma nova unção
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.

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.

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

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 72
Formato: 10X15 cm
ISBN: 9788543501741
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 120
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438536

0212
A unção da cura

0222
Cura física e a expiação

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.

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.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 204
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439946

Autor(es): Dr. Roy H. Hicks e
Kenneth E. Hagin
Páginas: 128
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435178

R$
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0177
Compreendendo como combater o bom
combate da fé
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.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 149
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438758

R$

11,90

R$
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0234
Fundamentos da fé

0215
Glória maior

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.

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.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 73
Formato: 14x21 cm
ISBN: 9788573437928

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439953

R$

9,99

0224
A imposição de mãos

0229
Como conservar
sua cura

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

R$

7,98

,90

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 60
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 8573435429

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.
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 60
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788543500140
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R$
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Livros
0221
A fé real

0194
Sermões clássicos

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
se tornou um exemplo de confiança nas
promessas de Deus.

Desfrute das ricas verdades desta
coleção de mensagens clássicas,
de Kenneth E. Hagin, que podem
transformar a derrota em vitória.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438765

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 296
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573430516

R$

30,20

0176
Compreendendo
a unção

0198
Eu creio em visões
Neste livro, o Rev. Hagin descreve, em
detalhes, suas maiores visões, as quais
influenciou seu ministério, de maneira
extraordinária, por mais de 60 anos.

O autor encaixou preciosas verdades em
Compreendendo a unção, uma obra que
todos os sérios estudiosos da Palavra
descobrirão ser leitura imprescindível
para compreender o poderoso avanço do
Evangelho, a fim de alcançar o mundo.
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 208
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438741
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26,90

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 159
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500584

0195
Os dons do ministério

0210
Jesus - A porta aberta

Ao conceder os dons ministeriais à Sua
Igreja, tinha o Senhor o propósito de
levar os santos ao aperfeiçoamento, cuja
maturidade não será atingida sem eles.

Em Jesus – a Porta aberta, você aprenderá
como cooperar com o Senhor para
experimentar as portas abertas de bênçãos
e de oportunidades em sua vida.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438543

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 176
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439298
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0199
Amor: o caminho para a vitória

O autor nos ensina a deixar o amor do Senhor dominar nossa vida, em vez de
permitir que nossa carne irregenerada nos governe. Busque o amor de Deus
e aprenda como inverter as situações, aparentemente, impossíveis – apenas
confiando no infalível amor de Deus.
Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 255
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438055
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25,90
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0197
Seguindo o plano de
Deus para a sua vida

0236
Receba a cura por
meio da Bíblia

Você está vivendo a carreira espiritual
que Deus tem colocado à sua frente?
Descubra os planos de Deus para
você e certifique-se de que esteja no
caminho de certo!

Aprenda a colocar a Palavra ungida
de Deus em seu coração e, assim,
andará em liberdade – não apenas
para alcançar a cura, mas também
qualquer outra bênção.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 165
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438635

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 88
Formato: 14X21 cm
ISBN: 9788573438079

R$

12,90

6780
Chaves bíblicas para
a cura

0203
Escrituras que curam
Após meditar nessa publicação incrível, o
leitor entenderá que a Palavra pode curar
qualquer doença e aprenderá que essa
mesma Palavra ungida pode tornar-se
vida e saúde para quem aprende a
exercitá-la.

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.

R$

13,90
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 80
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788543501710

R$

www.spovo.com.br

10,90

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 80
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500966
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Livros
0220
O ministério de
um profeta

0231
Sete passos para julgar
a profecia

Precisamos encontrar o nosso lugar no
Corpo de Cristo e saber o que Deus deseja
que façamos, porque Ele nos capacita
por meio do Seu Espírito, para atuarmos
dentro do nosso chamado.

Em Sete passos para julgar a profecia,
descubra como um cristão (até recémconvertido) pode aprender a distinguir os
líderes genuínos dos falsos e julgar suas
profecias à luz da Palavra de Deus.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435275

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 43
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439779

R$

9,99

0207
A Palavra de Deus –
Um remédio infalível
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0232
Um melhor concerto

No livro A Palavra de Deus – Um remédio
infalível, Kenneth E. Hagin revela que o
remédio capaz de curar enfermidades
e agir eficazmente em qualquer
adversidade pode ser encontrado nas
Escrituras Sagradas.

Neste livro, Kenneth E. Hagin aborda
temas como: A maior mentira de Satanás;
Por que os cristãos estão enfermos;
Bondade e maravilhas que Deus opera;
Os privilégios do Corpo de Cristo; O
amor como um novo mandamento e A
promessa de uma longa vida.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 64
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500942

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 56
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 8573435372

R$

7,98

0233
Os dons e o
chamado de Deus

0223
Sabendo o que
nos pertence

Este livro tem um olhar bíblico voltado
para o Corpo de Cristo nos dias de hoje.
O autor fala a respeito dos diferentes
tipos de dons e explica que nem todos
são chamados e capacitados para
determinados dons.

Em Sua enorme graça e sabedoria, o Pai
celestial já deu à Igreja instruções sobre
tudo o que iríamos precisar durante a
caminhada cristã, tornando-nos, assim,
ricamente dotados e fortes para qualquer
batalha.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 48
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 8573435364

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 52
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439250
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Fui ao inferno
O escritor descreve, detalhadamente, cada etapa desse acontecimento,
priorizando sempre a salvação da alma, fazendo com que nós leitores
compreendamos a importância de termos uma vida reta diante de Deus.
Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 52
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439533

R$
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0226
Sinais dos tempos

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

Nesta obra, são abordados os
seguintes temas:
. Escrituras seguras
. Angústia das nações
. Tempos trabalhosos
. Fim dos tempos

R$

6,98

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 52
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788543500676
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0201
Sete coisas que você
deve saber sobre
cura divina

12,90

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 96
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438901

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.

R$
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 240
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439717
6779
A cura nos pertence

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!

R$
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13,90

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 80
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788543501727
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Livros
0227
A piedade é
proveitosa

0230
Como liberar a sua fé
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.

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.

R$

6,98

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 38
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 8573435690
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6914
Orando para obter
resultados

0216
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.

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.
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 80
Formato: 10X15 cm
ISBN: 9788543501758

Autor: Kenneth E.Hagin
Páginas: 88
Formato: 8,5x15 cm
ISBN: 9788573439366
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438727

0180
Novos limiares da fé

0218
Como andar em amor

Compreender a verdadeira fé bíblica é a
chave para receber as promessas divinas.
Ganhar algo de Deus não está limitado
a tempo algum, mas é proporcional à
intensidade da nossa fé, a qual faz toda a
diferença entre a derrota e a vitória na vida
do cristão.

Como ser capaz de amar os nossos
inimigos como a nós mesmos? Somente
nascendo de novo e tendo o amor do Pai
em nós. Por meio desta obra, compreenda
essa verdade e experimente o amor
transbordante de Deus em seu coração.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 857343600X

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 52
Formato: 9,5x14 cm
ISBN: 9788573439748
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0186
Zoe: a própria
vida de Deus

0205
Bem-vindo à família
de Deus

Este importante clássico da literatura
devocional cristã mostrará a você como se
elevar ao nível dos assuntos do Espírito e
a triunfar diariamente sobre os domínios
do demônio.

A chave que abre todas as promessas
de Deus pode ser encontrada no ato de
alguém se tornar Seu filho. Jesus ensinou
sobre a necessidade do novo nascimento.
As declarações contidas neste livro o
ajudarão a descobrir os seus direitos como
filho de Deus.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 80
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438475

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439847
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0172
É necessário que os
cristãos sofram?

0206
Pensamento
certo ou errado

Neste livro, o Rev. Hagin de forma bem
objetiva põe fim às confusões sobre o
sofrimento vivido por muitos servos de
Deus, mostrando aos cristãos como vencer
as provações .

Renove sua mente, pois no que você crê é
o resultado do que você pensa. Se pensar
errado, crerá errado. Em Pensamento
certo ou errado, o Rev. Kenneth E. Hagin
examina as Escrituras e revela como você
pode: envolver-se na poderosa conexão de
pensar, crer e confessar.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 60
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438673

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438871

R$

9,99

2325
O espírito humano

0171
O homem em três
dimensões

Para Kenneth E. Hagin, treinar o espírito
humano é a chave do sucesso em todas as
áreas. O espírito cresce por meio do estudo
da Palavra de Deus. Aprenda a desenvolver
sua natureza espiritual ao pôr em prática
os princípios da Palavra de Deus e colherá
os benefícios.

R$

9,99

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 176
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438864

Depois de se dedicar intensamente à
oração e ao estudo bíblico, Hagin descobriu
que o homem é um espírito que possui
uma alma e habita em um corpo. Neste
livro, ele discute a natureza tríplice do
homem e nos ensina a pensar sobre nós
mesmos sob uma nova luz.

R$
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 52
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439434
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0204
A questão feminina

0211
Chaves bíblicas para a
prosperidade financeira

Com convicções fundamentadas na Palavra
de Deus e entendimento espiritual, toda
mulher pode crescer e tornar-se um vaso
poderoso nas mãos do Senhor! Leia esta
obra e se torne uma vencedora!

R$

13,90

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 96
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438628

Muitos cristãos jamais experimentaram
a prosperidade na dimensão que Deus
planejou para eles. Chaves bíblicas para a
prosperidade financeira lhe mostrará como
fazer isso.
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25,90

0185
El Shaddai

R$

R$
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Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 176
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439526
0174
O extraordinário
crescimento da fé

Esta obra foi escrita com base em um
dos sermões mais famosos de Hagin, o
qual demonstra que nosso Pai celestial é
um Deus de abundância e de vida longa.
Descubra, no livro El Shaddai, tudo quanto
o Senhor preparou para você.

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.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 56
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438468

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 128
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573430567
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22,90

0217
Não culpe Deus!

0225
NEle

É difícil para as pessoas que não manejam
as Escrituras entenderem que as leis
naturais que governam o mundo vieram
a existir depois que Adão pecou e a terra
ficou debaixo de maldição. Deus não é o
autor da morte e não deve levar a culpa
pelo mal que assola a humanidade.

Uma lei espiritual que poucas pessoas têm
em mente é a de que nossas confissões
nos governam. Com a ajuda deste livreto,
descubra o que diz a Palavra de Deus
sobre você e faça com que essa seja a sua
confissão.

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 60
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439830

Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 56
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788543500980

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

0173
Autor: Kenneth E. Hagin
Páginas: 176
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500003
R$

26,90
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KENNETH W. HAGIN
0261
Chamados por Deus

0260
Mantendo-se positivo
em um mundo negativo

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.

R$

R$

56

26,90

17,90

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 172
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438208

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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26,90

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 176
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437935

1807
Não desista! A sua fé
levará você à vitória

0257
Jesus, Nome sobre
todos os nomes

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 as mulheres
da Bíblia tiveram de enfrentar muitos
obstáculos, vencidos mediante a fé no
Todo-Poderoso.

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.

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 104
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437812

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 216
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437850

R$
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Receba poder!
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.
6437
Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas:180
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501604

R$

21,90
0245
Bem-aventurado...

4576
Executando os
fundamentos da cura

Por meio desta obra, você estudará
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.

O que fazer para enfrentar os sintomas
da doença em seu corpo? Como receber
a cura e andar em saúde divina? Em
Executando os fundamentos da cura,
Kenneth W. Hagin oferece soluções
simples para essas e muitas outras
perguntas.

R$

22,90

Autor: Kenneth W. Hagin
Formato: 14x21cm
Páginas: 136
ISBN: 9788543500393

R$

17,90

0247
Impossibilidade
humana - possibilidade divina

R$

13,90

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 128
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437898

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-na.

5250
Como cumprir o seu
destino divino
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.

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 96
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438802

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 136
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500775
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4949
Onde está Deus durante a minha tempestade?

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.
Autor: Kenneth W. Hagin
Formato: 14x21cm
Páginas: 164
ISBN: 9788543500607

R$

25,90

0258
Do coração de
um pastora

0243
Ouça o seu coração
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.

Este livro foi escrito de maneira clara, e
cada capítulo aborda situações diferentes
que você, ou um conhecido seu, possa
estar enfrentando. São mais de 60
tópicos que vão desde questões práticas,
como relacionamentos interpessoais,
até temas espirituais – a exemplo do
desenvolvimento da sua fé.

R$

38,00

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 312
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437843

R$

11,90

0251
Um outro olhar
sobre a fé

5840
Eu não posso ser
derrotado e não vou
desistir!

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.

R$
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Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 136
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501017

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 70
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437867

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.
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Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 280
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501062

0248
Voando como as águias

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!
Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437799

R$

9,99

0256
A chave para o
sobrenatural

0246
Como fazer o sonho
que o Senhor lhe deu
se tornar realidade

“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.

R$

R$

6,98

7,98

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: 44
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 8573435402

R$

9,99

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435038

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.

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 52
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439755

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 68
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438734

R$
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0259
Evite a armadilha da ofensa

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!
Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 200
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438017

R$

22,90
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1809
Depois da fé... vem
o quê?

0239
Fale com sua
montanha!

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.

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: 112
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437591

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 200
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438888

R$

29,90

0254
A resposta para
a opressão

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

Nesta 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.
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Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 40
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439236
www.gracaeditorial.com.br
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Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 152
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500478

0241
O plano divino
para a vitória

R$

24,90
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R$

7,98
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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.

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 152
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438482

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 42
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437874
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9,99

0244
Saia do vale!

0240
O poder disponível
no louvor

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.

Através desta obra, fundamentado 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.

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 32
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438277

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 152
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437881

R$

29,90

0255
Seu milagre está passando perto de você?

0252
Tenha intimidade
com Deus

Nesta obra, o autor aborda os
seguintes tópicos: A tua fé te salvou;
A fé consegue a resposta;
Lance fora o seu passado e
Hoje é o seu dia.

Neste livro, Kenneth W. Hagin aborda os
seguintes temas:
Conhecendo o Pai;
O sobrenatural versus o espetacular;
Entendendo a nossa herança;
Concordando com Deus e
Estar em paz.

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 36
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 8573435437

Autor: Kenneth W. Hagin
Páginas: 52
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439663

R$

www.spovo.com.br

6,98

61

Livros que iluminam.

Livros

ORETHA HAGIN
0262
Autora: Oretha Hagin
Páginas: 128
Formato: 14x21 cm
ISBN: 9788573433388

O preço não é maior do que a
Graça de Deus
A esposa do Reverendo Hagin compartilha momentos
preciosos vividos ao lado do marido em mais de 50 anos.

R$

22,90

LYNETTE HAGIN
0263
Autora: Lynette Hagin
Páginas: 328
Formato: 14x21 cm
ISBN: 9788573438093

R$
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Ei, Deus, por que as coisas
estão demorando tanto?
Pode parecer que seus sonhos estejam demorando
a se tornarem realidade, mas lembre-se: Deus irá
conduzi-lo, pela vida, uma etapa de cada vez.

ADAM E KARIE STADMILLER

4688
Dê as chaves aos seus filhos

3970
Descubra os dons espirituais de
seus filhos

O livro Dê as chaves aos seus filhos, de Adam e Karie
Stadtmiller, é um manual de direção. Nele, os pais
descobrirão como ser o copiloto, e não o motorista, para
ajudar os filhos a ter uma vida espiritual bem-sucedida.

Autores: Adam & Karie Stadtmiller
Páginas: 256
Formato: 14x21cm
R$
ISBN: 9788543500515

Nesta obra, os pais encontrarão evidências bíblicas relacionadas aos
dons espirituais das crianças nas histórias de Davi, Maria, Samuel e Jesus
– jovens que manifestaram os dons de Deus e os praticaram. Assim, os
pequenos serão edificados na fé e cada vez mais irão aproximar-se do
Senhor.

29,90
www.spovo.com.br

Autor: Adam Stadtmiller
Páginas: 208
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439380

R$

24,90
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Jerry e
Drª Marilyn O’Dell
0266
A gloriosa
oportunidade da
Igreja

0273
Se Deus é bom,
então por quê?
Na obra Se Deus é bom, então por quê?,
a pergunta-título e tantas outras são
respondidas!

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

R$

17,90

Autor: Jerry O’Dell
Páginas: 112
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435631

R$

6,98

0275
Milagres para todos

1805
O Evangelho maravilhoso e poderoso de
Jesus Cristo

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

R$
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Autores: Jerry e Dra. Marilyn O’Dell
Páginas: 184
Formato: 14x21 cm
ISBN:8573436395

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

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.

R$
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Autora: Marilyn O’Dell
Páginas: 48
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435666

R$

R$

13,90

30,90

0272
Por que eles
não choram?

0265
Até que nada mais
importe

A Igreja precisa conscientizar-se das
almas que entram na eternidade
sem nunca terem ouvido falar do
Evangelho.

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

Autor: Jerry O’Dell		
Páginas: 96
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435674

Autor: Jerry O’Dell
Páginas: 98
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435658

R$

13,90

0276
Rogai ao Senhor
da seara

0264
Verdades
fundamentais

A autora fala sobre a necessidade de orar
ao Senhor para que mais pessoas sejam
enviadas para ajudar em Sua obra.

Este livro visa a 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.

Autora: M. J. O’Dell
Páginas: 208
Formato: 14x21 cm
ISBN: 8573436409

Autor: Jerry O’Dell		
Páginas: 96
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435593

R$

13,90

6653
A fé que opera
milagres

0267
Primeiro amor A chave para a
recompensa celestial

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.

R$

28,90

Autor: Tommy O’Dell
Formato: 14x21cm
Páginas: 184
ISBN: 9788543501703

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

R$

www.spovo.com.br

12,90

Autores: Jerry e Marilyn O’Dell
Páginas: 88
Formato: 14x21 cm
ISBN: 857343564X
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A autora esclarece,
à luz da Bíblia, esse
questionamento que,
certamente, ocupa
nossa mente.
0274
Autora: Marilyn O’Dell
Páginas: 32
Formato: 9,5x14 cm
ISBN: 8573435879

5,99

R$

0269
Lute pela sua família
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.
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0268
Guia prático de
viagem ao Terceiro
Mundo
Dicas de viagem para aqueles que irão em missão
evangelística a países de Terceiro Mundo.

0270
Diário de um soldado
Nesse livro, a autora narra confrontos travados
com Satanás nas frentes de batalhas espirituais
ocorridas na Índia.

Autores: Jerry e Dra. Marilyn O’Dell
Páginas: 176
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435623

Autora: Marilyn O’Dell
Páginas: 48
Formato: 14x21 cm
ISBN:8573435615

Autora: Marilyn O’Dell
Páginas: 112
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435682
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22,60

9,99
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JIM GEORGE

1848
De Adão a Jesus
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.

Autor: Jim George
Páginas: 264
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439304
R$

24,90

5565
Um marido segundo o
coração de Deus

2713
Eu quero viver para
Cristo como Paulo

Jim George considera 12 itens que 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.

A partir da vida do apóstolo Paulo,
o autor explora os dez passos para a
eficiência extrema, enfatizando como
fazer a verdadeira diferença com base nas
Escrituras Sagradas.

Autor: Jim George
Páginas: 232
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500959

Autor: Jim George
Formato: 16x23cm
Páginas: 264
ISBN: 9788573439892

R$

29,90

www.spovo.com.br

R$

29,90
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PEDRO OKORO

3262
Desmascarando as artimanhas
do inimigo

68

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

R$

24,90

www.gracaeditorial.com.br

R$

19,95

ORAL ROBERTS

4167
Ainda fazendo o impossível

5081
O milagre da semente da fé

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.

Em O milagre da semente da fé, o autor apresenta a lei da
semeadura e da colheita, como também a conduta do dar
e do receber.

Autor: Oral Roberts
Páginas: 352
Formato: 16 x23cm
ISBN: 9788543500324

Autor: Oral Roberts
Páginas: 216
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500591

R$

29,90

R$

31,90
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6322
Se você precisa de
cura, faça estas coisas
Por meio deste livro, você aprenderá a
receber os milagres de cura que Deus tem
para todas as áreas da sua vida, como
também a todos que você ama.

Autor: Oral Roberts
Páginas: 80
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501079
R$

22,90
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ABRAÃO DE ALMEIDA

0332
Teu é o Reino

0331
Há uma luz no caminho

0333
História da Igreja Cristã

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.

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.

Autor: Abraão de Almeida
Páginas: 152
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437836

Autor: Abraão de Almeida
Páginas: 208
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437782

Autor: Abraão de Almeida
Páginas: 304
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573437805

R$

70

23,90

R$

30,90
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R$

35,30

PEGGY JOYCE RUTH

5892
Salmo 91 para mães

6231
Salmo 91 para adolescentes

0329
Salmo 91

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.

Esta obra é o maior presente que pode ser dado, a fim de
equipar a próxima geração para enfrentar esses desafios.
As orientações nela contidas darão aos adolescentes – e
àqueles que os amam – refúgio e esperança na promessa
de aliança com Deus vista 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.

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.

Autoras: Peggy Joyce Ruth e Angelia Ruth
Schum
Páginas: 152
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501192

Autoras: Peggy Joyce Ruth e Angelia Ruth
Schum
Páginas: 284
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501529

Autora: Peggy Joyce Ruth
Páginas: 280
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573437492

R$

24,90

R$

34,90
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R$

30,20
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SMITH WIGGLESWORTH
1810
Crê somente!

0309
Atreva-se a crer

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 em um ministério mundial de
evangelismo e cura, o que o fez exercer
papel-chave no movimento carismático
moderno.

Autor: Smith Wigglesworth
Páginas: 208
Formato: 14x21cm
R$
ISBN: 8573435763

30,90

Autor: Smith Wigglesworth
Páginas: 248
Formato: 14x21cm
R$
ISBN: 8573435593

1811
O essencial de Smith
Wigglesworth

0311
A unção do Espírito
Nesta obra, você conhecerá o oração 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.

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.

Autor: Smith Wigglesworth
Páginas: 512
Formato: 14x21cm
R$
ISBN: 8573435887
72

42,80

30,20

Autor: Smith Wigglesworth
Páginas: 256
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500652 R$

www.gracaeditorial.com.br

30,20

DR. GARY E
BARBARA ROSBERG

4797
6 Segredos para um
amor duradouro
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!

Autores: Dr. Gary e Barbara Rosberg
Páginas: 344
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500522
R$

42,90

2312
Meu amor, eu te perdoo!
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.

Autores: Dr. Gary & Barbara Rosberg
Páginas: 248
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439625
R$

24,90
www.spovo.com.br

3387
E foram felizes
para sempre...
Neste livro, 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.

Autores: Dr. Gary & Barbara Rosberg
Páginas: 336
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439222
R$

24,90
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PAIS MODERNOS
VALORES ETERNOS

R$

0347
Autoras: Melissa Trevathan &
Sissy Goff
Páginas: 254
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439229

74

24

,90

Pais modernos, valores eternos é uma ferramenta
poderosa que tem ajudado muitos pais na difícil tarefa
de educar. Melissa e Sissy apresentam estratégias claras
e possíveis para que os pais possam instruir os filhos e formar
neles um caráter íntegro, com base sólida em Deus. A fim de auxiliar na
compreensão de assuntos que desafiam a educação das crianças, as autoras
destacam os seguintes valores: bondade, integridade, boas maneiras, compaixão,
perdão, responsabilidade, gratidão, paciência e confiança.

0278
Preservando uma
semente de justiça

1888
Pai inteligente influencia
o filho adolescente

Criar filhos é uma das coisas mais importantes
da vida. Infelizmente, poucos pais
compreendem o privilégio que isso representa e
a responsabilidade diante do Altíssimo.

Em tempos em que os valores estão invertendo-se
e o amor tem-se esfriado, criar filhos se tornou uma
tarefa cada vez mais difícil. Saiba como influenciar
seu filho.

Autora: Joyce Thompson
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435143

Autor: Jaime Kemp
Páginas: 224
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439441

Autora: Dra. Kathy Koch
Páginas: 240
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543501185

R$

R$

R$

22,90

32,90
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6002
Redes e adolescentes
A autora ajuda os pais a entenderem às
mudanças desta fase e lhes fornece instruções
para agirem em determinados casos. Prepare-se
para manter a sua família conectada!

32,90

5676
Paixão por Jesus

Independentemente dos seus fracassos, do seu
temperamento ou da sua personalidade, Deus é
totalmente apaixonado por você.
Autor: Mike Bickle
Páginas: 264
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500973

R$

34

0319
O batismo no Espírito
Santo – como recebeê-lo

0318
O sangue fala
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.

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

R$

R$

24,90

10,90

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

,90

R$

22,90

Autor: Larry Huggins
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573436697

0320
A maior reunião de
todos os tempos

0345
Dons espirituais
Perguntas e respostas

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

O livro Dons espirituais – Perguntas & respostas
foi extraído de uma série de discussões no
Hampstead Bible College [Seminário Hampstead],
em Londres. Nele, Carter apresenta respostas a
perguntas que promovem um ensino simples e,
ao mesmo tempo, surpreendente acerca dos dons
espirituais. Prepare-se para receber e utilizar os
dons e o chamado que Deus tem para você!

Autor: W. V. Grant
Páginas: 64
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573436573

Autor: Howard Carter
Páginas: 232
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438963

R$

www.spovo.com.br

19,90

75

FERIDAS

Livros que iluminam.

Livros

SATÂNICAS
0279

Não são as pessoas que não sabem
lidar com as mágoas, os traumas,
a amargura e outras dores da
alma. Deus quer que sejamos
livres, mas enquanto você alimenta
sentimentos negativos, o inimigo
tem meios para te atormentar e
oprimir. Destrua todas as fortalezas
que te impedem de ir além. Este
livro ilustra como alguém pode
receber libertação interior e cura
no Senhor Jesus.
Autor: Carroll Thompson
Páginas: 104
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437577

R$
76
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CADA

0323
Obras maiores!

0321
Vampira até o sangue
de Jesus

Deus derramou sobre a Sua Igreja todos os
dons necessários para que o Reino dos Céus
fosse implantado aqui na Terra, e esses dons
estão sobre todos os filhos de Deus até que
Ele venha. Não duvide do agir do Espírito
Santo. Ele é a Fonte indispensável do poder
de Deus em nossa vida.

A história verídica de Débora Peixe retrata a
realidade vivida por inúmeros adolescentes.
Atraída pelo ocultismo, ela tornou-se alvo
fácil das artimanhas do diabo. Este livro
pode ser ainda uma importante ferramenta
de evangelização para aqueles que têm
sede de salvar almas escravizadas por
Satanás.

R$

22,90

R$

6,98

Autora: Shirley Newman
Páginas: 136
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500300

R$

29,90

0312
A tarefa nº 1 do Senhor

0313
Revestimento

Quando o Senhor estava para ascender aos
céus, Ele comissionou a Igreja. Essa tarefa
suprema deve ser a mais importante para
todo filho de Deus. Leia este livro e saiba o
que o Senhor espera de você.

Esta obra desafia os evangélicos a
estabelecerem um propósito para sua
caminhada cristã, ao mesmo tempo em
que são bem-informados, treinados ou
qualificados para serem realmente usados
por Deus para alcançar a vida de outras
pessoas.

Autor: David Horton
Páginas: 52
Formato: 9,5x14cm
ISBN: 9788573439359

Autor: David Horton
Páginas: 94
Formato: 12,7x17,7cm
ISBN: 9788543500997

R$

13,90

0325
Desvendando os
segredos da reencarnação

0322
O poder de suas
palavras
As palavras erradas nos afastam
das promessas de Deus!

O que acontecerá com todos os seres
humanos após a morte física? Este livro,
escrito por Adilson Soares, com base
na Bíblia Sagrada, revela tudo sobre
reencarnação, carma, mediunidade, vidas
passadas e horóscopo. O propósito desta
obra é esclarecer, à luz da Bíblia, esses temas.

R$

13,90

Autores: Ralph & Allene Wilkerson
Páginas: 198
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573436875

Autor: Dr. Adilson Soares
Páginas: 96
Formato: 14x21cm
ISBN: 8590455718

R$
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22,90

Autor: Billy Joe Daugherty
Páginas: 120
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439489
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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.

0316

R$

R$

78

34,90

26,90

Autor: F. F. Bosworth
Páginas: 304
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439670

R$

32

,70

6852
O poder de suas
palavras

3303
Um futuro
moldado por Deus

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.

Saia da sua zona de conforto! Abrace a
mudança e descubra uma nova visão para sua
vida! Um futuro moldado por Deus irá desafiálo a identificar o que o impede de progredir e
irá inspirá-lo a abraçar a vida que Deus deseja
para você. A diferença entre uma vida comum
e uma extraordinária é escolher obedecer a
Deus. Esteja pronto para a mudança que traz
renovação transformadora.

Autores: Don Gossett & E. W. Kenyon
Formato: 14x21cm
Páginas: 232
ISBN: 9788543501598

Autor: Ron Phillips
Páginas: 224
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500027

R$

32,90

2317
O poder das últimas
palavras na cruz

0342
O que fazer no pior
dia de sua vida?

Na cruz, Ele provou o Seu amor...
O poder das últimas palavras na cruz levará o leitor
a uma reflexão sobre os derradeiros momentos
de Jesus antes de expirar. Mesmo em meio à dor,
o Messias proferiu ao nosso respeito palavras de
perdão, arrependimento, cuidado, fé, sede de
Deus, entrega e salvação. Leia esta obra e veja o
tamanho do Seu amor por você.

Este livro é um guia para enfrentar o
dia mau e os tempos difíceis. Não pare
porque está escuro. Leia estas páginas e
siga os passos aprovados de um homem
que perdeu todas as coisas, mas viveu
para recuperar tudo.

Autor: Adam Hamilton
Páginas: 176
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439595

Autor: Brian Zahnd
Páginas: 156
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438567

R$
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23,90

0344
Um coração igual
ao Teu

0343
Lutando contra o medo
Vencer o medo é algo que nós todos
tentamos quando nos empenhamos em
fazer coisas novas, tais como ao assumirmos
um novo emprego, apaixonarmo-nos por
alguém, criarmos uma nova linha de produtos
ou darmos início a um negócio. Não podemos
ter progresso na vida sem nos arriscarmos.
Você não será bem-sucedido se ceder ao
medo. Não deixe o medo paralisar você!

R$

19,90

Autor: Jentezen Franklin
Páginas: 202
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573438598

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.

R$

34,90

1808
Guia bíblico de
paternidade espiritual

0307
Casamento e família
Um livro que aborda os princípios de
Deus no casamento e como alcançar
a bênção familiar em sua totalidade.

R$

40,30

Autor: Dr. Frederick K. C. Price
Páginas: 392
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573430265

Uma grande tragédia do mundo hoje é a
falta de pais espirituais, orientadores cuja
vida sirva de modelo para a geração mais
jovem − não somente aqueles que treinam,
preparam e instruem, mas também aqueles
que são modelos da arte de ter uma vida
santa. Que você seja inspirado a assumir a
responsabilidade de orientar com base na
Palavra seus “filhos espirituais”.

R$

27,90

0280
Alienação: lidando com
o problema básico do
homem

R$

22,90

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

R$

www.spovo.com.br

Autor: Bayless Conley
Páginas: 184
Formato: 14x21cm
ISBN: 857343662X
0326
Capturando a mente
de Deus

No Éden, o ser humano caído perdeu o
seu propósito original, o que o levou à
alienação, mas há esperança. Leia esta
obra e resgate a sua identidade!

Autor: Carrol Thompson
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573434244

Autora: Beth Moore
Páginas: 326
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439038

25,90

Autor: Rick Thomas
Páginas: 168
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437447
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Coleção Deus

0339
Mas Deus
Autor: Ken Hemphill
Páginas:100
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573439137

0334
O ciclo do sonho
O crescimento pessoal não é uma questão para
líderes ou pessoas super-realizadoras, mas
para todos. Este livro irá capacitá-lo a definir e
a realizar seu sonho, ensinando-lhe como dar
passos práticos e factíveis. Aprenda a identificar e
realizar o propósito de Deus para a sua vida.

Autor: Steve Moore
Páginas: 208
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438062
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R$

28,30

Por apenas

0340
Deus é
Autor: Ken Hemphill
Páginas:124
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573439120

0315
O plano de Deus para
a sua prosperidade
Nesta obra, o autor revela os princípios da
prosperidade, os quais mostrarão a você o
porquê de alguns cristãos serem capazes de
prosperar e outros não.

Autor: David Harris
Páginas: 128
Formato: 14x21cm
ISBN: 8573435747

R$

22,90
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R$ 14,90
(cada título)

0341
Deus irá
Autor: Ken Hemphill
Páginas:124
Formato: 10x15cm
ISBN: 9788573439113

0327
O retorno - Como
se beneficiar da lei
da semeadura
O livro O retorno – Como se beneficiar da lei
da semeadura vai revolucionar sua maneira
de pensar sobre dízimos, ofertas e presentes.

Autor: Rick Thomas
Páginas: 120
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437454

R$

22,90

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

R$

3936
Autores: Bill Muir e Alex Kendrick
Páginas: 304
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500188

Bam! Bam! Bam! Três tiros
rápidos, e o carro sai a toda velocidade
ao som de gritos.
Brent Fencett se vê no lugar
errado na hora errada. Agora, a vida
do seu amigo está em perigo, sua
temporada de basquete, à beira de
um desastre, e Brent encontra-se relutante em tentar ajudar seus melhores
amigos a desvendarem o crime que ele próprio cometeu.
À medida que eles chegam cada vez mais perto de encontrar respostas,
Brent tem de enfrentar a escolha mais profunda de sua vida – confessar
tudo ou encobrir a própria culpa. Apenas uma escolha o libertará.

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!

INVENCÍVEIS

“Eu sempre respeitei pessoas que demonstram a força e a habilidade de fazer o que é certo em
todas as situações, principalmente quando estão sob pressão para fazer o contrário. Invencíveis
é uma história inspiradora sobre essas escolhas. Encorajo todos a lerem esta obra.”

John Grooters

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.

24

,90

– Kirk Cousins, quarterback – Washington Redskins

0324
Dois tornam-se um

3845
Antes que seja tarde

3827
Invencíveis

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.

Uma história emocionante que ensina o
verdadeiro valor da amizade.

Autor: Harold R. Eberle
Páginas: 232
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573439540

Autores: Mathew Cork e Kenneth Kemp
Páginas: 324
,90
R$
Formato: 16x23 cm
ISBN: 9788543500096

Autor: John Grooters
Páginas: 232
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500089

R$
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Livros que iluminam.

Livros

4376

Autor: R. R. Soares
Páginas: 280
Formato: 16x23 cm
ISBN: 9788543500195

R$

82
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90,00

1873
Kit Mensagens de Esperança

Com esses kits, compostos
por 12 CDs e um
livro de suporte para
acompanhamento das
mensagens, você poderá
ler e ouvir os ensinamentos
do Missionário R. R. Soares
a qualquer hora e em
qualquer lugar. Desfrute de
cada ensinamento e seja
também um vencedor em
Cristo Jesus!

Autor: R. R. Soares
Páginas: 120
Formato: 14 x 21cm
ISBN: 978-85-7343-796-6

R$

1875
Kit Mensagens de Ânimo
Autor: R. R. Soares
Páginas: 152
Formato: 14 x 21cm
ISBN: 978-85-7343-900-7

R$

90,00

1864
Kit Mensagens Especiais
Autor: R. R. Soares
Páginas: 108
Formato: 14 x 21cm
ISBN: 85-7343-672-7

R$

90,00
www.spovo.com.br

90,00

1874
Kit Mensagens de Poder
Autor: R. R. Soares
Páginas: 128
Formato: 14 x 21cm
ISBN: 978-85-7343-828-4

R$

90,00

1865
Kit Mensagens Clássicas
Autor: R. R. Soares
Páginas: 96
Formato: 14 x 21cm
ISBN: 85-7343-666-2

R$

90,00
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Livros que iluminam.

Livros

Praticamente todo aquele que lê este livro questiona:
“Por que não obtive esta informação antes?”.
Descubra você também a verdade sobre a sexualidade!
Autora: Shelia Cooley
Páginas: 144
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573438000

R$

22

,90

0314

Espante a irritação ‘’daqueles dias’’
e aprenda a conviver com a TPM
e a menopausa.
1889

Autor: Dr. J. Ron Eaker
Páginas: 360
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788573439045

R$
84
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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.
Autora: Joyce Thompson
Páginas: 240
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437584

0277
R$

R$

R$

34,90

32,90

30,20

4679
Aceitei ser mãe

4679
Mulheres
extraordinárias

Este livro narra como a autora conseguiu
abraçar o mundo da maternidade, bem
como, pouco a pouco, contou com
Deus para lhe mostrar os motivos que
a impediam de desfrutar plenamente
do papel de mãe. Uma obra autêntica,
engraçada e cheio de esperança,
recomendada para qualquer mãe.

Deus está esperando para trabalhar em você
e por seu intermédio! Dê um passo adiante
e inicie a jornada para se tornar uma mulher
extraordinária.

Autora: Faith Bogdan
Páginas: 240
Formato: 16x23cm
ISBN: 9788543500508

Autora: Joyce Thompson
Páginas: 240
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788573437584

R$

34,90

2313
Perigosamente
apaixonada

3958
Deus, por quê?

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

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

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

Autora: Karen Jensen
Páginas: 304
Formato: 14x21cm
ISBN: 9788543500249

R$
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CATÁLOGO

0741
Formato: 21x21cm
Páginas: 24
ISBN: 9786589768180

19

R$
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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$

39

,90

• Curiosidades

• Resumo dos livros
• Quadrinhos
• Planejamento de leitura
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6061
Livro Sábios Conselhos
Vol. 2
Formato: 20,2x27,5cm
Páginas: 68
ISBN: 9788543501413
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R$
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3253
Livro Parábola - Semear
A parábola bíblica do semeador sob uma
positiva e vibrante narrativa
Formato: 21x21cm
Páginas: 20
ISBN: 9788543500010 R$

12

,90

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

R$

24
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Quarenta versículos
adaptados e ricamente
ilustrados que irão encantar
pais e filhos.
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BÍBLIA SAGRADA DO

MIDINHO
CAPA ALMOFADADA

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

R$

39

,90
Quadrinhos
Resumo dos livros
Planejamento de leitura
Curiosidades

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
as origens desse homem de Deus. Mas, para ganhar essa
competição, é necessário ter conhecimento bíblico e honestidade,
características de nosso pequeno missionário.

R$

29,90

Dividido em 4 episódios:
* O concurso
* A infância de Paulo
* A caminho de Jerusalém
* A fuga do templo de Jerusalém

3971
DVD Vol. 02

4065
DVD Vol. 03

4213
DVD Vol. 04

4470
DVD Vol. 05

4548
DVD Vol. 06

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.

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, seguiram em frente
com a alegria do dever cumprido e a
confiança da provisão de Deus.

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, eles
entenderão que fugir da aparência
do mal e adorar a Deus são o
princípio para alcançar a liberdade.

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.

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:
* O martírio de Estêvão
* A luz do Senhor
* A fuga de Damasco
* O único Deus

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

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

R$

29,90

R$

29,90
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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!

Coleção

Antigo Testamento

1182
DVD Vol. 02

Dividido em 4 episódios:
* Daniel na cova dos leões;
* Daniel no palácio do rei;
* A estátua de ouro;
* A escritura na parede.

1183
DVD Vol. 03

R$

19

,90

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

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

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

8
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R$

19,90

1185
DVD Vol. 05
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.
Dividido em 4 episódios:
* O salvamento de Moisés
* Deus fala com Moisés
* Deus fala com o Faraó
* A travessia do Mar VermelhoR$

19,90

1188
DVD Vol. 08
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!
Dividido em 4 episódios:
* A arca de Noé
* O desafio de Elias
* Eliseu e os siros
R$
* A tomada de Jericó

19,90

1186
DVD Vol. 06
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.
Dividido em 4 episódios:
* A jumenta de Balaão
* A história do rei Acabe
* O exército de Gideão
* Esaú e Jacó

R$

19,90

1189
DVD Vol. 09
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!
Dividido em 4 episódios:
* A torre de Babel
* A rainha Ester
* A vida de Jó
* A história de Joás
R$

19,90
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1187
DVD Vol. 07
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:
* A capa de José
* José e o sonho do Faraó
* José no Egito
* O fruto proibido
R$

19,90

1190
DVD Vol. 10
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 nosso coração.
Dividido em 4 episódios:
* A história de Neemias
* Mefibosete
* Josias e o livro da lei
* A escolha de Rute

R$

19,90
9

Descobrindo a Palavra, semeando a vida!

1191
DVD Vol. 11
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.
Com nossos amigos, vamos aprender a Palavra de
Deus de maneira muito divertida!
Dividido em 4 episódios:
* Os dez mandamentos
* A história de Jefté
* Jacó e Labão
* Davi e Jônatas
R$

A idolatria de Manassés e outras histórias
Midinho, o Pequeno Missionário nos apresenta
outras quatro histórias edificantes. 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!

10

R$

1192
DVD Vol. 12
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.
Dividido em 4 episódios:
* O pedido do rei Salomão
* A história de Josué
* Terra de gigantes
* A charada de Sansão

19,90

1194
DVD Vol. 14

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

INFANTIS

19,90

R$

19,90

1195
DVD Vol. 15
O bezerro de ouro e outras histórias
Neste DVD da série Antigo Testamento, você
verá 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.
Dividido em 4 episódios:
* O bezerro de ouro
* O vaso novo
* A ostentação de Ezequias
* Velas vermelhas
R$

19,90
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1193
DVD Vol. 13
A vitória do rei Ezequias e outras histórias
Midinho, o Pequeno Missionário e seus amigos
trazem para você mais quatro episódios incríveis.
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:
* A vitória do rei Ezequias
* O êxodo
* O dízimo
* Chibolete
R$

19,90

1196
DVD Vol. 16
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 sedição de Miriã e Arão
* A história de Sara
* Elias no monte Horebe
* Uma surpresa para Midinho

R$

19,90

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

1235
DVD Vol. 02

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

1238
DVD Vol. 03

R$

24

,90

1242
DVD Vol. 04

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!

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.

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:
* 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

Dividido em 4 episódios:
* Os magos do Oriente
* A vocação de Mateus
* A blasfêmia dos fariseus
* Jesus cura no sábado

R$

24,90

R$

24,90
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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.
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

1257
DVD Vol. 08

INFANTIS

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$

1260
DVD Vol. 09
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!

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

12

24,90

R$

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

24,90

A parábola dos 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.

R$

1253
DVD Vol. 07

24,90

www.gracakids.com.br

R$

24,90

1262
DVD Vol. 10
A parábola da ovelha
perdida e outras histórias
Com 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 da ovelha perdida
* A ressurreição de Lázaro
* A parábola do filho pródigo
* Jesus visita Marta e Maria

R$

24,90

1269
DVD Vol. 11
A mulher de Samaria e outras histórias
Midinho e seus amigos nos trazem histórias que
falam de atos de bondade e da importância de
darmos frutos e confiarmos em Deus.
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

R$

1270
DVD Vol. 12
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.
Dividido em 4 episódios:
* A figueira seca
* A pecadora que ungiu os pés de Jesus
* A vida eterna
* Jesus expulsa os vendedores do templo

24,90

1885
DVD Vol. 14

R$

24,90

1886
DVD Vol. 15

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.

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!

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
R$

24,90

R$

24,90

www.spovo.com.br

1884
DVD Vol. 13
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 parábola acerca da providência
* O cego de Jericó
* A Santa Ceia
* O paralítico de Cafarnaum

R$

24,90

2386
DVD Vol. 16
Pentecostes 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$

24,90
13
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2387
DVD Vol. 17
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.
Dividido em 4 episódios:
* A cura dos dez leprosos
* O sal da terra e a luz do mundo
* A parábola do servo vigilante
* A parábola do mordomo infiel
R$

24,90

3271
DVD Vol. 20
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 parábola do cego que guiava outro cego
* O sermão acerca da esmola
* A parábola dos primeiros assentos
* O batismo de João

R$

14

24,90

INFANTIS

2413
DVD Vol. 18
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:
* As bem-aventuranças
* Ananias e Safira
* Elimas, o encantador
* A cura de um lunático
R$

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

24,90

3386
DVD Vol. 21
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.
Dividido em 4 episódios:
* A mulher cananeia
* O perseguidor torna-se perseguido
* Paulo prega em Éfeso
* Os bereanos
R$

3166
DVD Vol. 19

24,90

www.gracakids.com.br

R$

24,90

3824
DVD Vol. 22
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:
* O jovem rico
* A vinda súbita do Reino de Deus
* A tradição dos anciãos
* O jugo de Deus
R$

24,90

0999
CD Turminha da Graça
Volume 1
R$

15

1047
CD Turminha da Graça
Volume 3
R$

,90

15

,90
www.spovo.com.br

1012
CD Turminha da Graça
Volume 2
R$

15

1102
CD Turminha da Graça
Volume 4
R$

,90

15

,90
15
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1198
Hermie & Amigos Buzby 1 - “O zangão
desobediente”
Max Lucado
R$

24,90

1265
Hermie & Amigos Buzby 2 - “e as abelhas
resmungonas”
Max Lucado
R$

INFANTIS

1251
Hermie & Amigos Dividir ou não dividir
Max Lucado

24,90

R$

R$

16

1221
Hermie & Amigos Flo “a mosquinha
mentirosa”
Max Lucado

1271
Hermie & Amigos Hailey e Bailey - Brigar
para quê?
Max Lucado

R$

R$

24,90

24,90

www.gracaeditorial.com.br

24,90

34,90

1276
Hermie & Amigos - Hermie em alto mar
Max Lucado

R$

24,90

1197
Hermie & Amigos A torta de Natal
Max Lucado

R$

1263
Hermie & Amigos Milo “o louva-a-Deus
que não sabe orar
Max Lucado
R$

24,90

1252
Hermie & Amigos Stanley, o percevejo
Max Lucado

R$

24,90

2908
Hermie & Amigos Antonio, a formiga
corajosa
Max Lucado

24,90

2385
Hermie & Amigos - O
Show da Flô - Cria um
zumbido
Max Lucado
R$

24,90

R$

24,90

1887
Hermie & Amigos Skeeter e o mistério
do tesouro perdido
Max Lucado
R$

24,90

1226
Hermie & Amigos Hermie, uma lagarta
comum
Max Lucado

1199
Hermie & Amigos Webster - “A aranha
medrosa”
Max Lucado

R$

R$

24,90

www.spovo.com.br

24,90

17
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INFANTIS

2268
DVD Turminha da
Graça vol. 01 - Ser
criança

R$

2269
DVD Turminha da Graça
vol. 02 - Um desafio da
pesada

R$

24,90

2270
DVD Turminha da
Graça vol. 03 - Uma
lição valiosa

R$

2271
DVD Turminha da
Graça vol. 04 - As
aparências enganam

24,90

R$

R$

2272
DVD Turminha da
Graça vol. 05 - Vivendo
no mundo da lua

R$

18

24,90

2274
DVD Turminha da
Graça vol. 06 - O fim do
mundo

R$

24,90

www.gracaeditorial.com.br

24,90

24,90

34,90

2389
DVD Turminha da Graça
vol. 07 - Dona Galinha, o
trigo e outras histórias

R$

24,90

3165
DVD Turminha
da Graça vol. 08
- A verdadeira
fortaleza e outras
histórias
R$

3844
DVD Turminha da
Graça vol. 10 - Fã de
carteirinha e outras
histórias
R$

24,90

3829
DVD Turminha da
Graça vol. 09 - O
importante é invisível
aos olhos e outras
histórias

24,90

3851
DVD Turminha da
Graça vol. 11 - O
Menino-Trovão e
outras histórias
R$

24,90

R$

24,90

3899
DVD Turminha da
Graça vol. 12 - Prova
de honestidade e
outras histórias
R$

24,90

3940
DVD Turminha da
Graça vol. 13 - Um dia
em família e outras
histórias

3952
DVD Turminha da
Graça vol. 14 - Nas
ondas do rádio e
outras histórias

3969
DVD Turminha da
Graça vol. 15 - A
melhor idade e outras
histórias

R$

R$

R$

24,90

24,90

www.spovo.com.br

24,90

19
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Chaveiros

Midinho

5710
Chaveiro Midinho
Daniel

5709
Chaveiro Midinho
Filipe

Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm

Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm

R$

5,00

R$

5,00

5719
Chaveiro Midinho
Midinho

5718
Chaveiro Midinho
Maíra

5716
Chaveiro Midinho
Lili

Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm

Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm

Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm

R$

5,00

R$

5,00

R$

5,00

5715
Chaveiro Midinho
Montanha

5714
Chaveiro Midinho
André

5713
Chaveiro Midinho
Gustavinho

Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm

Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm

Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm

R$

5,00

R$

5,00

5712
Chaveiro Midinho
Marcos

5711
Chaveiro Midinho
David

Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm

Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm

R$

20
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5,00

R$

5,00

www.gracakids.com.br

R$

5,00

5708
Chaveiro Fala,
Amigo!
Chaveiro Midinho em metal
com banho niquelado.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm
R$

5,00

CATÁLOGO

7229
DVD O preço maior

R$

30

,00

www.spovo.com.br

2

www.spovo.com.br

3

Ideal pra Família

DVD´s

6440

Uma história emocionante, a qual nos revela o
grande poder que há na oração.

R$

24,90

5450
DVD O último encontro

5495
DVD Um lar verdadeiro

5559
DVD Em busca da verdade

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

R$

24,90

R$

24,90

2388
DVD Invencíveis

4063
DVD Lição de Vida

6739
DVD Virtudes da Graça

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

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

“Virtudes da graça é um drama adolescente
excepcional, pró-vida, que lida com as difíceis
questões diárias que os adolescentes enfrentam.”
– The Christian Film Review.

R$

4

24,90

R$

29,90

www.gracafilmes.com.br

R$

29,90

R$

24,90

1243

Como seria maravilhoso receber a oportunidade de fazer tudo novamente!

6909
DVD Victor

5902
DVD O Salvador

6792
DVD O coração do Homem

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

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

O quebrantamento é uma ponte,
não uma barreira.

R$

29,90

R$

29,90

R$

29,90

5990
DVD Emblema de fé

5674
DVD Pendragon

5742
DVD Meu filho amado

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.

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

R$

24,90

www.spovo.com.br

R$

24,90
5
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DVD´s

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

5953
DVD Quando tudo parece
perdido
Tentou até acabar com a vida, mas Jesus foi ao seu
encontro.

R$

24,90

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.
,90
R$

24

2336
DVD Contagem regressiva

3254
DVD Paraíso perdido

2871
DVD Tráfico de inocentes

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.

R$

6

24,90

R$

24,90

www.gracafilmes.com.br

R$

24,90

1243

Como seria maravilhoso
receber a oportunidade
de fazer tudo
novamente!

R$

24,90

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

R$

1205
DVD O encontro perfeito
Se você recebesse a seguinte mensagem: “Você
está convidada para um jantar
com Jesus Cristo”,
o que você faria?

24,90

R$

24,90

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

24,90

1203
DVD A chamada

1200
DVD A busca

1882
DVD A diretoria - Masculina

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

www.spovo.com.br

R$

24,90
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DVD´s

R$

24,90

3938
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.

1204
DVD O verdadeiro
tesouro
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.
R$

1201
DVD Amigos para sempre

1216
DVD Missão secreta

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.

24,90

R$

24,90

1217
DVD Segredos

1234
DVD A escolha

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?

R$

8

24,90

R$

24,90

www.gracafilmes.com.br

R$

24,90

1228
DVD As histórias de
Jonathan Sperry
Um crente feliz é aquele que pratica o que
conhece. Um filme inspirador para todas
as idades.
R$

24,90

1264

O que vale mais: a
carreira ou a família?

R$

24,90

1225
DVD Além do Sol

4018
DVD Questão de escolha

1218
DVD Uma carta ao pai

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.

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.

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.

R$

24,90

R$

24,90

1223
DVD Ester e o rei

5618
DVD Direito à 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).

Uma jovem descobre que está gravida do
namorado irresponsável 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

R$

24,90

www.spovo.com.br

R$

24,90

1229
DVD Não é tarde para
recomeçar
O tempo pode destruir um grande amor?

R$

24,90
9
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DVD´s

R$

30,00

7020

1236
DVD Davi e Golias
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.
R$

24,90

1230
DVD O primeiro natal
Uma história de Natal como você nunca viu
antes, através da imaginação de uma menina que
descobre que “mais bem-aventurada coisa é dar
do que receber” (Atos 20.35b).
R$

10

24,90

1237
DVD O poder
das águas

6525
DVD Votos de amor

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

R$

Quando se quebra uma promessa, o amor pode
vencer?

24,90

R$

24,90

1239
DVD Clancy - O poder de
um coração sincero

1219
DVD Irã
Um brado de fé

Clancy é uma garota de 12 anos que já sofreu maustratos. Nick é um veterano de guerra mal-humorado.
Eles descobrirão que uma grande amizade poderá
mudar a vida deles.
,90

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

R$

24

www.gracafilmes.com.br

R$

24,90

1267

R$

24,90

O fim do mundo está próximo?

6611
DVD Trajetória de
um campeão

3821
DVD Resgatados
pela graça

Um erro faz com que a vida de dois homens
mude para sempre. Um deve lutar por sua família,
e o outro, para perdoar. Assim eles aprendem
sobre a verdadeira liberdade que somente o
perdão pode oferecer.
,90

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.
,90

6661
DVD Restaurados

3934
DVD O Medalhão perdido

3849
DVD Antes que seja tarde

Enquanto três pais lutam para salvar suas famílias, a
vida deles se entrelaça em uma incrível jornada pelo
mundo, onde aprendem sobre o poder de cura, do
perdão e da reconciliação.

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.
,90

R$

R$

29

29,90

R$

R$

3350
DVD Parada inesperada

24

24,90

www.spovo.com.br

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

24

11

Ideal pra Família

DVD´s

Embora sejam de séculos diferentes, dois homens têm o
mesmo objetivo: alcançar a liberdade.
5409

R$

24

,90

1883
DVD Por que eu, Senhor?

4110
DVD Um elo de amor

1224
DVD Inabalável

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

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

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

4475
DVD A redenção de Jackson

6338
DVD Reflexos da fé

1233
DVD A letra que mata

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.

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

R$

12

24,90

R$

24,90

www.gracafilmes.com.br

R$

24,90

6552

R$

24

,90

4715
DVD Marcado pela promessa

4796
DVD Guerra interior

4885
DVD Adrenalina

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.

R$

24,90

R$

24,90

R$

24,90

4911
DVD Policarpo

5103
DVD Mais que vencedor

1231
DVD O presente perfeito

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.
,90

Mais que vencedor mostra como Deus transforma
a dor, frustração e o vazio de um homem em
esperança, fé e vitória para inspirar muitos a serem
os vencedores que eles nasceram para ser.

Um filme tocante no ponto de vista social, que
traz uma mensagem animadora sobre amizade e
comprometimento.

R$

24

R$

29,90

www.spovo.com.br

R$

24,90
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Ideal pra Família

DVD´s

1272
DVD O caminho para
a eternidade
Em uma estrada deserta, cinco estranhos refugiamse em uma lanchonete, onde encontrarão muito
mais do que abrigo e comida.
R$

24,90

3316
DVD Tudo é possível

1249
DVD A jornada

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

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

1246
DVD O impostor

1220
DVD Num piscar de olhos

1245
DVD Johnny

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

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

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

R$

14

24,90

R$

24,90

www.gracafilmes.com.br

R$

24,90

Na própria alma, o casamento dele
encontrará seu destino.
4796

1258
DVD O diabo no banco
dos réus
Um thriller jurídico de alto conceito que deixará
você sem fôlego e vibrando.

R$

24,90

R$

24,90

1248
DVD No corre-corre

1255
DVD Um outro encontro

Três dos principais atores cristãos compartilham
o palco e contam suas histórias em um stand-up
comedy que mostra, de forma clara e divertida, 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.

R$

24,90

R$

24,90

1254
DVD Um brilho na escuridão

6277
DVD Dia amarelo

1259
DVD Perdoado

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

A vida de um jovem é transformada através de
uma aventura imaginativa que o ajudará a ter sua
personalidade moldada.

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

R$

24,90

R$

24,90

www.spovo.com.br

R$

24,90
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Ideal pra Família

DVD´s

Um manual de instruções sobre
compromisso e relacionamentos familiares.
1240
R$

1843 DVD
Três histórias um destinho
R$

24,90

1268
DVD Não identificado

1273
DVD Encontro de casais

Você acredita que há vida em outro planeta?

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

1899 BLU RAY
Três histórias um destinho
R$

24,90

39,90

R$

24,90

R$

24,90

3401
DVD Conexões

1274
DVD Encontros

1275
DVD A diretoria - feminina

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.
,90
R$
O que você faria?

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?

24

16

R$

24,90

www.gracafilmes.com.br

R$

24,90

R$

24,90

6397

4983
DVD Coração redimido
Há um tempo certo para cada propósito.

2383
DVD Apóstolo Pedro
e a última Ceia
Premiado pela Fundação Dove – Selo de
Aprovação da Família –, o filme reconta a história
do poder salvífico do Evangelho.

R$

24,90

5292
DVD O recomeço
Um homem que, depois de perder tudo o que
havia alcançado com seu trabalho, começa uma
árdua viagem de volta à própria vida.

R$

24,90

R$

24,90

5368
DVD Prisioneiras
nunca mais

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

R$

24,90

2384
DVD Amor incondicional

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.
,90
R$

5167
DVD Dinheiro não é tudo

24

www.spovo.com.br

Uma bela e emocionante história que exalta o
amor incondicional do Senhor e o Seu perdão pelos
nossos erros.

R$

24,90
17

Ideal pra Família

DVD´s

1227
Kit do DVD Jovem Bytes
Áudio: Português/Inglês
Classificação: Livre
Tempo de duração: Aprox. 150 minutos
5 dvds

119,90

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$

1266
DVD Jovem Bytes
Edição Especial
Áudio: Português/Inglês
Classificação: Livre
Tempo de duração: Aprox. 40
minutos

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

24,90

119

R$

18

,90

R$

www.gracafilmes.com.br

1241
DVD Wesley
O ano é 1732, um tempo de declínio espiritual na
Inglaterra, país em que havia um grande abismo
entre ricos e pobres. Com o objetivo de alcançar
o Céu por meio de suas obras, um jovem
sacerdote anglicano chamado John Wesley
(Burgess Jenkins) dispensa todo o seu tempo
visitando prisões, estudando a Bíblia e orando
– tudo para escapar do fogo do inferno, o qual
John acredita ser destino de todos.

R$

24

,90

CATÁLOGO

Um novo tempo. Um novo conceito de adoração pra você.

CDs

7087

R$

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

0981
CD Cânticos de fé
R$
Missionário R. R. Soares
2

19

19

,90

15

,90

,90

0983
CD Hinos clássicos com R$
Missionário R. R. Soares

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

www.gracamusic.com.br

15,90

15,90

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

1013
DVD Minhas canções
na voz dos melhores
Vol.1
R. R. Soares

R$

29,90

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

R$

15,90

R$

15,90

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

R$

15,90

0996
CD
Minhas canções na
voz dos melhores
Vol. I

R$

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

15

,90

R$

15,90

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

R$

15,90

1061
CD
Minhas canções na
voz dos melhores
Vol. 2

R$

15,90

1019
CD
Minhas canções na
voz dos melhores
Vol. 3

1107
CD
Minhas canções na
voz dos melhores
Vol. 4

R$

R$

15,90
www.spovo.com.br

15,90
3

Um novo tempo. Um novo conceito de adoração pra você.

CDs

0729
CD Não desista
Fernandes Lima

19,90

R$

6003
CD Esse Deus é tremendo
Fernandes Lima

19,90

R$

1045
CD Minhas canções na voz
de Fernandes Lima - Vol. 1

4180
CD Deus é a Resposta
Fernandes Lima

17,90

15,90

4

15,90

R$

1172
CD Minhas canções - Vol. 2
Fernandes Lima

Disponível em PB

R$

0977
CD Determinação
Fernandes Lima

R$

0986
CD Fernandes Lima
Vol. III

1103
CD Forró do Fernandes
Fernandes Lima

15,90

R$

1006
CD Fernandes Lima
Vol. 4

Disponível em PB

15,90

R$

15,90

R$

www.gracamusic.com.br

15,90

R$

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

CD Coração de adorador
Pr. Jayme de Amorim

19

R$

2347

,90

CD Crer é a saída

Pr. Jayme de Amorim

15,90

R$

www.spovo.com.br

5

Um novo tempo. Um novo conceito de adoração pra você.

CDs

0728

CD Vivo pela fé
David Soares

19

R$

4826
CD Quero Te louvar
David Soares

,90

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$
6

15,90

R$

www.gracamusic.com.br

15,90

R$

0758
CD Gusttavo Silva
Amor incondicional
Louvor Sertanejo

19,90

R$

0757

CD Deus é por nós
Ronaldo André

19,90

R$

4365
CD Instrumento
Teu
Ronaldo André

4422
CD Tua presença
Ronaldo André

15,90

17,90

R$

R$

www.spovo.com.br

7

Um novo tempo. Um novo conceito de adoração pra você.

CDs

5905
CD Diante da Tua glória
Tiago Peres
R$

19,90

6643
CD Deus pode tudo
Eliezer de Tarsis

19,90

R$

8

www.gracamusic.com.br

6030
CD É só crer
Kelly Benigno

19,90

R$

6913
CD Tua chance
Kelly Benigno

19,90

R$

0988
CD Rosivaldo
Vol. 3
R$

15,90

1108
CD O tempo de Deus
Ministério Nova
Jerusalém

R$

15,90

0975
CD Único caminho
Rosivaldo
R$

15,90

0982
CD Um milagre
Rosivaldo

1108
CD Gerados para adorar
Ministério Nova
Jerusalém

R$

15,90
www.spovo.com.br

R$

15,90

1892
CD Diante do Rei
Ministério Nova
Jerusalém

R$

15,90

3349
CD Minhas canções
Wander Damasceno
R$

15,90

1033
CD Dá-me almas
Chris Duran

R$

15,90
9

Um novo tempo. Um novo conceito de adoração pra você.

CDs

6411
CD Vittoria
Valeria Azerrad

19,90

R$

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

0978
CD Sandrinha e
a garotada Vol. IV

1005
CD Sandrinha
e a garotada –
Vol. V

15,90

15,90

R$

Disponível em PB

1173
CD Minhas canções
na voz de Sandrinha

1020
CD Pra ficar na história
Sandrinha

15,90

0980
CD A Vitória
Sandrinha

15,90

R$

15,90

R$

1076
CD Teus planos
Rafael Araújo
Disponível em PB

15

R$

10

R$

,90

R$

3953
CD Abençoado
Felipão

15,90

R$

www.gracamusic.com.br

Disponível em PB

0990
CD Entrega
Sandrinha

15,90

R$

1152
CD É desse jeito
Felipão

15,90

R$

1126
DVD Vai brilhar
Mariana Valadão
R$

29,90
1115

1109

1044

CD Mariana Valadão

CD

CD De todo meu coração

Vai brilhar

Mariana Valadão

Mariana Valadão

Disponível em PB

R$

17,90

Disponível em PB

1026
CD O universo adora
Giselle Di Mene

15,90

R$

1022
CD Bem-aventurados
Giselle Di Mene

15,90

15,90

R$

15,90

R$

R$

1004
CD Tempo de colher
Mauricea

15,90

R$

www.spovo.com.br

15,90

R$

15,90

1059
CD O tempo
Giselle Di Mene

15,90

R$

Disponível em PB

Disponível em PB

1028
CD Na hora certa
Dany Grace

15,90

Disponível em PB
1089
CD Adoradores
Giselle Di Mene

R$

Disponível em PB

1073
CD Dependente
Dany Grace

R$

Disponível em PB

Disponível em PB

1078
CD Milagre
Mauricea

15,90

R$

11

Um novo tempo. Um novo conceito de adoração pra você.

3843
CD Passos de fé
Joe Vasconcelos

CDs

17,90

R$

1120

CD Sempre confiarei
Joe Vasconcelos

1021

DVD Maravilhado
Joe Vasconcelos

R$

Disponível em PB

29

,90

R$

1850

1023

CD None like You
Joe Vasconcelos

CD Maravilhado
Joe Vasconcelos
R$

15,90

R$

1134

15,90

1097

15,90

1093

DVD Live in Orlando
Trazendo a Arca

R$

29,90

1147

CD Live in Orlando
Trazendo a Arca
R$

15,90

CD
Pra tocar no manto
Trazendo a Arca

13,90

R$

12

www.gracamusic.com.br

CD
Entre a fé e a razão
Trazendo a Arca
Disponível em PB

15,90

R$

5705
CD Deus faz além
Bruna Olly

17,90

R$

3922
CD Minhas Canções
na voz de Bruna Olly
R$

15,90

1025
CD Mais perto de Deus
Bruna Olly

1106
CD Feliz pra sempre
Bruna Olly
Disponível em PB

Disponível em PB

R$

15,90

R$

15,90

1893

5732

3320

CD Minhas canções

CD Deus fará

CD Boas-Novas pra você

na voz de Danielle Rizzutti

Danielle Rizzutti

Danielle Rizzutti

R$

15,90

R$

1000
CD Te adorar
Bruna Olly

19,90
www.spovo.com.br

R$

17,90

R$

15,90

1161
CD Minhas canções
na voz de
Dayane Damasceno

R$

15,90
13

Um novo tempo. Um novo conceito de adoração pra você.

CDs

34,90

49

,90

R$

R$

1082
DVD Na sala do Pai
Thalles

29,90

R$

1054

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

CD Na sala do Pai
Thalles

15,90

R$

1128
CD Uma história - Vol. 1
Thalles

1127
CD Uma história - Vol. 2
Thalles

2262
CD Sejam cheios do Esp. Santo
Thalles

R$

R$

R$

1072
Cd Evangeliza
Sandro Nazireu

3942
Cd Alegria
Sandro Nazireu

17,90

1095
CD Raízes - Vol. 1
Thalles

15,90

R$

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

17,90

19,90

1174
CD Raízes - Vol. 2
Thalles

15,90

R$

5248
DVD Uma trajetória
de alegria
Sandro Nazireu
R$

34,90
4891
CD Uma trajetória
de alegria
Sandro Nazireu
R$

14

15,90

Disponível em PB

1157
CD Misturado com Deus
Sandro Nazireu
R$

15,90

www.gracamusic.com.br

R$

15,90

R$

15,90

6321
CD Ele está vivo
Bruna Martins

19,90

R$

3923
CD O novo de Deus
Bruna Martins

5300
CD Força e poder
Bruna Martins

R$

15,90

15,90

R$

0976

CD Minhas canções
na voz de Os
Gauchinhos de
Deus
Disponível em PB

Disponível em PB

15,90

17,90

R$
1114

1113
CD Minhas canções na
voz de Bruna Martins

1043

CD A Última
trombeta
Os Gauchinhos de
Deus

R$

15,90

0985

CD Mora em mim
Os Gauchinhos de
Deus
Disponível em PB

R$

R$

15,90

www.spovo.com.br

1797

CD A mão do Senhor
- Vol. 2
Os Gauchinhos de
Deus
R$

15,90

CD Denian &
Dianini - Vol. 3
Os Gauchinhos
de Deus

15,90

R$

15

Um novo tempo. Um novo conceito de adoração pra você.

CDs

1038

DVD Fé

André Valadão

R$

29,90
1035

CD Fé

André Valadão

15,90

R$

1079
CD Minhas canções
na voz de André Valadão
Disponível em PB

Disponível em PB

15,90

R$

1009
DVD Senhor, cuida
de mim
Ministério de
adoração
R$

24,90

1001
CD Senhor, cuida de
mim
Ministério de adoração

R$

1158
DVD Rasgue os céus e desce
Pr. Antônio Cirilo
R$

19,90

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

16

15

,90

15,90

1176
DVD Músicas e
mensagens
Pr. Antônio Cirilo

R$

29,90

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

1154
DVD Rit acústico
Vol. 2 - Ao vivo

34,90

1138
DVD Encontro de
avivamento
Pr. Antônio Cirilo

R$

34,90

R$

34,90

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

R$

19,90

www.gracamusic.com.br

1169
DVD Os melhores
clipes da Graça Music
R$

1136
DVD Adoração como
arma de ataque
Pr. Antônio Cirilo

R$

34,90

19,90

1137
DVD Adoração como
arma de defesa
Pr. Antônio Cirilo

R$

34,90

1030
CD Liberta-me
Heloisa Rosa
R$

15,90
1027

1024

CD Estante da vida
Heloisa Rosa

CD Andando na luz
Heloisa Rosa
R$

Disponível em PB

15,90

R$

1063
DVD Respire fundo
Ao Cubo

R$

1036
CD Entre o desespero
e a esperança
Ao Cubo

15,90

29,90

R$

1062
CD Respire fundo
Ao Cubo
R$

1090

CD
Ao vivo no Japão
Trazendo a Arca

R$

15,90

15,90

R$

1074

CD
Maracanãzinho
Vol. 1
Trazendo a Arca

R$

1056
CD Um por todos
Ao Cubo

15,90

1065

15,90

15,90

1069

CD
Maracanãzinho
Vol. 2
Trazendo a Arca

R$

15,90

www.spovo.com.br

R$

29,90

1100

CD
Luiz Arcanjo

R$

1112
DVD Videoclipes
Ao Cubo

15,90

CD
Salmos e cânticos
espirituais
Trazendo a Arca

15,90

R$

17

Um novo tempo. Um novo conceito de adoração pra você.

CDs

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

R$

15

,90

1175
CD Não pare!
Disco Praise

15,90

R$

1039
CD Se eu me humilhar
Disco Praise

15,90

R$

5971
CD Basta acreditar
Sarah Beatriz

5048
CD Eu profetizo
Dina Santos

2349
CD Minha bênção
Dina Santos

1130
CD O tempo não parou
Banda Gerd

R$

R$

R$

R$

19,90

4328
CD Eu tenho a Graça
Leandro Marques

R$

18

17,90

17,90

2715
CD O poder da Palavra
Leandro Marques

R$

15,90

15,90

0989
CD Carmen Silva
Vol. 2

R$

15,90

www.gracamusic.com.br

15,90

1016
CD Minhas canções
na voz de
Carmen Silva
R$

15,90

1129

1168

CD Deus é glorioso
Pr. Antônio Cirilo

1144

CD Descanso de Deus
Pr. Antônio Cirilo

Disponível em PB

R$

15,90

3397

15,90

1142

15,90

CD Cetro de justiça
Pr. Antônio Cirilo

R$

CD Adoração intíma
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

19,90

R$

15,90

CD/DVD
Mais fogo, mais glória
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

CD/DVD
Tú és tão lindo
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

R$

15,90

CD e DVD
Eu sou de Deus
Pr. Antônio Cirilo

R$

24,90

CD Coração em
arrependimento
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

R$

CD Eleva-me
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

15,90

www.spovo.com.br

15,90

R$

CD Calice Della
Salvezza
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

1166

CD Inocente
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

1124

CD E o fogo arderá
Pr. Antônio Cirilo

CD Eu estou
disponível
Pr. Antônio Cirilo

1145

1148

1141

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

1165

1167

1149

1170

1153

CD A essência é Jesus
Pr. Antônio Cirilo

1155

1140

CD Faz-me fluir
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90

1146

CD Canção da
eternidade
Pr. Antônio Cirilo

R$

R$

1171

R$

15,90

1123

CD Poderoso Deus
Pr. Antônio Cirilo

R$

CD Mais de Deus
Pr. Antônio Cirilo

15,90

CD A presença da
Glória
Pr. Antônio Cirilo

R$

15,90
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1796

1101

CD Românticos
Graça Music

4038

CD Voz do Espírito
Fabiano Motta

Disponível em PB

R$

15,90

R$

15,90

0992

1081

CD Voz profética
Eliane Silva

1132

CD Fabiano Motta
Grande adoração

R$

1896

CD Sob as asas do
Espírito - Instrumental

15,90

R$

15,90

1046

CD ao vivo
Rose Nascimento

15,90

R$

1018

1017

CD Separados
Ministério Unção
de Deus

CD Aqui estou eu
David Fantazzini

15,90

4990

20

19,90

15,90

R$

R$

R$

15,90

1110

CD Um novo tempo
Ravel

R$

15,90

15,90

www.gracamusic.com.br

R$

15,90

CD Em direção ao
Céu
Jó 42

R$

15,90

6339

CD Minha
esperança
Soraya Moraes

R$

CD Minhas canções
na voz de David
Fantazzini

1040

CD Tudo Novo
Jó 42

Disponível em PB

15,90

15,90

1894

CD Estou pronto
Ministério
Unção de Deus

6652

CD De vitória em
vitória
Rick e Renan

R$

R$

R$
1075

CD Para chamar
Tua atenção Ministério
Unção de Deus

Disponível em PB

R$

15,90

15,90

R$
1117

Disponível em PB

R$

CD Três histórias,
um destino
Trilha sonora

Disponível em PB

1066

CD Brilha Vol. 2
Jeanne Mascarenhas

CDs

15,90

CD Deus é comigo
Lilian Lopes

R$

19,90

1034
CD Mega 10
Pop Rock

R$9

,90

1052
CD Mega 10
Romântico

1057
CD Mega 10
Ritmos
nordestinos

1060
CD Mega 10
Pentecostal

R$

R$

R$

1068
CD Mega 10
Comunidades e
ministérios

1029
CD Mega 10
Adoração &
louvor

1037
CD Mega 10
Infantil

R$

R$

R$

9,90

9,90

9,90

9,90

www.spovo.com.br

9,90

9,90
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