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Batalha Espiritual 3
A Batalha Final
Rick Joyner

A chamada final
Rick Joyner

Autor de A Chamada Final, A Colheita e A Espada
e a Tocha, Rick Joyner
apresenta ao leitor mais
uma obra, fruto de revelações e visões proféticas,
para ediﬁcar o povo de
Deus com a Palavra.

A Chamada Final é uma
saga espiritual, resultado de uma série de
experiências proféticas; e
também de onde o autor dá
continuidade à mensagem
iniciada em A Batalha Final,
desenvolvida aqui com mais
profundidade.

348 p • 14X21cm • ISBN:
978-85-85685-20-4

Esta visão foi dada ao
autor durante aproximadamente um ano e meio.
Ela aborda uma revelação
acerca da batalha ﬁnal
entre a luz e as trevas.

A colheita
Rick Joyner
304 p • 14x21cm

Esta obra é baseada
em visões, revelações e
conhecimentos adquiridos
através de estudos. A ordem em que ele apresenta
os eventos nesta profecia
não é necessariamente
a sequência em que eles
aconteceram.
Um breve resumo da visão
contida neste livro circulou
em grandes periódicos
evangélicos e em inúmeros boletins, alcançando
milhões de pessoas em
pouco mais de um ano.

Desmascarando
o espírito de
Jazabel
John Paul
Jackson
231 p• 14X21cm • ISBN:
978-85-8565-70-6

O espírito de Jezabel é
um poder demoníaco
de inﬂuência mundial.
Não é simplesmente um
demônio que se apossa de
um indivíduo, é um poder
demoníaco das regiões
celestiais que transcende
as fronteiras geográﬁcas
especíﬁcas e pode afetar
nações inteiras. Em toda
região onde penetra, pode
causar grandes transtornos e destruições.

304 p • 14x21cm
ISBN: 978-85-85685-94-8

Este livro é um chamado
para viver na incomparável
glória do Filho de Deus, um
chamado para sacriﬁcar o
que quer que seja em prol
do Evangelho.

Infestação
Daniel Menezes
194 p• 14X21cm • ISBN:
978-85-77670-03-1

É uma análise do assunto
através de relatos de
algumas das mais impressionantes experiências do
autor em seu ministério.
Os demônios não se
rendem facilmente, mas
esses seres podem ser
destronados. O que nos
falta, muitas vezes, é
conhecer os recursos e as
armas eﬁcazes em nosso
confronto com eles, que
estão à nossa disposição.
Conheça quais são elas,
aprenda como manejá-las e declare o ﬁm da
infestação.

A espada
e a tocha
Rick Joyner

304 p • 14x21cm
ISBN: 978-85-85685-20-2

Este livro trará inspiração
à sua vida espiritual e
moverá seu coração
em busca dos dons
espirituais. Você, que
deseja receber as honras
da cruz, recusa-se a
recuar na batalha e está
disposto a ser tremendamente usado pelo
Espírito Santo, junte-se
ao autor nesta jornada
que irá despertá-lo para
o chamado de Deus no
tempo presente.

Passos para
liberdade em Cristo
Neil T. Anderson

80 p• 14X21cm • ISBN: 97885-85685-66-2

Ao conhecermos a Verdade,
Ela nos libertará. Se você
não está sendo diariamente
vitorioso sobre o pecado e
sobre a dúvida, este livro o
ajudará a apropriar-se da
promessa de libertação que
Cristo oferece a todos os
que invocam o Seu nome.
O autor inclui ainda um
questionário que facilitará a
identiﬁcação de sentimentos de culpa, práticas
pecaminosas compulsivas,
conﬂitos internos, desespero
e escravidão espiritual.

Os céus serão
abalados
Ana Méndez

Desmascarando
o ocultismo
Cindy Jacobs

Uma nova onda do Espírito Santo se move por toda
a Terra. O Senhor dos
Exércitos está preparando
o Seu povo para inﬂigir a
satanás a sua maior derrota. A Palavra Viva está
vindo do trono divino com
grandes revelações que
estão permitindo que os
mestres da igreja possam
compartilhar com cada
crente um conhecimento
prático, simples, mas
também profundo.

Cidy Jacobs assume
um compromisso mais
difícil. Ela enfoca o que
o inimigo pretende fazer
neste novo milênio. Ela
não apenas fala sobre
os jogos, que são planos
demoníacos, mas vai
fundo para deixar à
vista os princípios que
satanás tem empregado,
geração após geração
para desviar as pessoas
de Deus e levá-las para o
ocultismo.

384 p • 14X21cm • ISBN:
978-85-85685-49-2

340 p • 14X21cm • ISBN:
978-85-85685-57-3

4 Batalha Espiritual

Rebecca Brown
Prepare-se para a guerra

Um manual de guerra espiritual, sequência de Ele Veio para Libertar os Cativos

Rebecca Brown

312 p• 16x23cm • ISBN: 978-85-85685-08-9

Estamos em guerra e o tempo é curto. cada um de nós tem de tomar uma decisão. As trevas estão
espalhando-se pelo mundo rapidamente. Não permita que o satanás coloque dúvidas e temores em sua
vida. Este livro será usado pelo Senhor para ajudá-lo a tomar a Sua espada e ir à batalha.

Vaso para honra
Rebecca Brown

Maldições não quebradas
Rebecca Brown

Você sente um distanciamento
em seu relacionamento com o
Senhor e encontra muita diﬁculdade para orar? Sente que o
motivo de seu afastamento é a
ação de alguma força maligna?
Se a resposta for sim, é preciso
que você faça um exame cuidadoso, em oração, de sua vida.

A Bíblia nos dá instruções para não
sermos alvos de maldições, e para
reconhecê-las e quebrá-las. Contudo, um impressionante número
de cristãos, crentes na Bíblia, não
leu ou não se lembra dos princípios
espirituais básicos a respeito do
assunto. Por esse motivo, muitos
cristãos levam uma vida aﬂigida por
inúmeras maldições.

304 p• 14x21cm
ISBN: 978-85-85685-10-2

304 p• 14x21cm
ISBN: 978-85-85685-14-0

Testemunho
A Divina revelação do inferno
Mary Baxter

176 p• 14X21cm • ISBN: 978-85-85685-04-2

Segundo a autora, por um período de trinta noites ela visitou o inferno ao lado de Jesus, que pediu que ela escrevesse
tudo o que viu para alertar aos que ainda estão vivos e que ainda têm tempo para se arrepender.
“O pior cheiro que já senti saturou o ar. Era o fedor de carne em decomposição e parecia estar vindo de todas as
direções. Nunca na terra tinha sentido um mal daquele ou ouvido tais gritos de desespero.”
Leia os depoimentos chocantes de Mary Baxter e descubra que o inferno é tão real e horrendo quanto você possa
imaginar. Lá, realmente é um lugar de tormentos ﬂamejantes, onde os sofrimentos não são passageiros, mas eternos!

Mary Baxter
A divina revelação do inferno
Mary Baxter
AUDIOBOOK • Duração 5hs
ISBN: 978-85-7767-020-8

“Para onde vamos depois que morremos?”
Esta é uma pergunta comum a muitas pessoas. Em A Divina Revelação do Inferno você
desvendará alguns dos mistérios do outro
mundo e conhecerá os horrores do lugar
onde os tormentos são ﬂamejantes e intermináveis. Assim, através deste audiobook, você
terá a oportunidade de se arrepender e de
evitar uma viagem que poderá ser deﬁnitiva
e terrível.

A divina revelação do céu
Mary Baxter

176 p• 14X21cm • ISBN: 978-85-8585685-15-7

Depois de trinta noites vivenciando as profundezas
do inferno, a Mary Baxter foi dado conhecer as
glórias do Céu.
A autora relata inúmeras e verdadeiras experiências
que teve com Deus e mostra que o Céu, moradia
do Deus Vivo, é o lugar onde o relacionamento
perfeito entre Deus e o homem será completamente
restaurado.

Biogrfia
Da bruxaria para Cristo
Doreen Irvine
283 p• 14X21cm
ISBN: 978-85-85685-44-1

Este livro relata a história de uma mulher
envolvida com o satanismo e com a mais
profunda bruxaria, chegando a tornar-se
a rainha das bruxas e como ocorreu a sua
dramática libertação. O testemunho de
Doreen Irvine tem causado impacto em
muitas vidas.

Lúcifer destronado
Will Schnoeblen

318 p• 16X23cm • ISBN: 978-85-85685-68-3

Um homem cego pela escuridão, possuidor de
poder e riqueza, cuja vida era encharcada pelo
sangue dos rituais macabros, pôde abrir os braços, se ajoelhar, pedir perdão e se reconciliar com
o Pai. A obra conta uma história real que prova
que ninguém está longe o bastante que não possa
ser alcançado pela graça de Deus.

Adoração
Beijando a Face de Deus
Sam Hinn

Transformado em sua presença
Sam Hinn

O plano de Deus era ter um relacionamento
íntimo e pessoal com a sua criatura. O homem
rejeitou essa escolha e resolveu viver independente do seu criador escolhendo o caminho
mais difícil e hoje vive as consequências dessa
opção. Deus não desistiu do homem. Através
do sacrifício de Jesus, Ele prova que o seu amor
pela humanidade permanece o mesmo.

Quando você estiver lendo as páginas deste
livro, não se apresse e deixe que a mensagem
penetre em seu coração. Permita que estes
pensamentos desaﬁem você e o ajudem a
descobrir o êxtase de passar um tempo com o
Senhor. Fixe os olhos nele e comece a olhar para
si mesmo à luz de sua glória e graça.

208 p• 14X21cm • ISBN: 978-85-85685-65-4

192 p• 14X21cm • ISBN: 978-85-85685-58-1

Clássicos Pentecostais
O Apóstolo da fé
Stanley Frodsham

Um ministério de milagres
E. C. W. Boutons

Leitura indispensável para todo crente. Uma
obra que testiﬁca a continuação da operação do
Espiríto Santo, com o mesmo poder, narrado no
livro de Atos dos Apóstolos. O amor e a dedicação
ao Senhor, a compaixão pelos sofredores, a cura,
a libertação e a abundante colheita de almas,
remete-nos aos dias da Igreja Primitiva.

George Jeﬀreys foi um dos poucos líderes
cristãos da Grã-Bretanha que causou
impacto durante sua vida numa nação
inteira. Capaz de lotar os maiores auditórios da Inglaterra, ele foi um instrumento
inteiramente fora do comum para operar
milagres extraordinários, comentados
ainda hoje em muitas partes do mundo.

188 p• 14X21cm • ISBN: 978-8585685-25-5

A biograﬁa de Smith Wigglesworth nos fala da genuína fé bíblica, como é demonstrada em seu relato.

256 p• 14X21cm • ISBN: 978-85685-36-0

O segredo do poder de Wiggleworth
Peter J. Madden

Fé inabalável
Smith Wigglesworth

O que faz de um encanador comum um dos maiores evangelistas com ministério de cura do século
XX? Qual é o segredo do extarordinário poder que
caracterizou o ministério de Wigglesworth?

Percorra o mundo com o evangelista Smith
Wigglesworth através de suas cruzadas nos
EUA, Austrália, Suécia e País de Gales. Ouça-o pregando para pequenos grupos como
também para grandes multidões na França,
Inglaterra, Noruega, Dinamarca e Irlanda.
Você verá muitos homens e mulheres curados
milagrosamente de enfermidades e libertos de
vícios e possessões demoníacas.

200 p• 14X21cm • ISBN: 978-85-85685-42-5

Peter Madden desvenda para você chaves
especíﬁcas na vida e no ministério de Smith
Wigglesworth, que o ﬁzeram um reavivalista vivo
por onde quer que ele fosse.

200 p• 14X21cm • ISBN: 978-85-85685-52-2
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6 Espiritualidade
Praticando a presença
de Deus
Lawrence & Laubach
144 p• 14X21cm • ISBN: 978-8585685-64-6

Um clássico da literatura cristã que
relata as experiências dos autores
sobre como viver na presença do
Senhor. É uma ferramenta muito
eﬁcaz na prática da meditação
bíblica.
Se você deseja conhecer o Senhor
de um modo mais profundo, este
livro é um convite para juntar-se
aos muitos cristãos que já o leram
e iniciaram uma profunda jornada
para Cristo.

Experimentando Deus
através da oração
Jeanne Guyon

104 p• 14X21cm • ISBN: 978-8585685-03-4

A oração é uma prática comum entre os cristãos de todos os tempos.
Madame Guyon descobriu a diferença entre simplesmente falar com
Deus e experimentá-Lo através da
oração. Neste livro, a autora ensina
métodos simples e fáceis para que
o leitor aprenda a envolver o seu
coração e não apenas sua mente.

Fé revolucionária
John Arnott

80 p• 14X21cm• ISBN: 978-8585685-90-5

A Fé é o alicerce fundamental
da nossa vida cristã. Tem tudo
a ver com nossa caminhada
com Deus.
Fé não é algo que podemos
desenvolver. É um dom que
Deus nos dá quando passamos
a crer em Seu Filho Jesus –
um dom dado por causa de
Sua graça para conosco. Para
entender como a fé funciona
é importante compreender a
graça de Deus.

Philip Yancey
Conheça as respostas reais e
diretas para as dúvidas mais
comuns entre os cristãos.
Ilusões da fé
Philip Yancey, Verne Becker e Tim Stafford
182 p• 14X21cm• ISBN: 978-85-7767-021-5

Através deste livro, você terá respostas reais e diretas, e permeadas de
esperança, para os questionamentos mais comuns entre os cristãos. Você
entenderá que o Evangelho não apresenta soluções fáceis e imediatas. Pelo
contrário, ele oferece um caminho árduo, mas transformador ao ser humano.

Vida Cristã 7

A linguagem dos sonhos
James Goll

260 p• 16X23 cm • ISBN: 978-85-85685-09-3

Essa obra nos fornece verdades intrigantes e reveladoras sobre o Mestre
dos sonhos e Seu desejo de comunicar-se com você. Baseado num vasto
estudo bíblico e anos de experiências pessoais, os autores trazem exemplos profundos sobre esta dimensão fascinante.

O poder da Palavra de Deus
Derek Prince

228 p• 14X21 cm • ISBN: 978-85-7767-034-5

O livro ajuda aqueles que precisam de libertação e de renovação da mente a ﬁm de
encontrar a cura. Para isso, se queremos obter resultados em todas as áreas da nossa vida,
devemos atentar para a Palavra de Deus.

Graça, o infinito amor de Deus
C. H. Spurgeon

Mulheres com um propósito
Cindy Jacobs

Neste livro, C.H. Spurgeon nos mostra como a
graça divina está conosco a todo instante e que a
salvação é um plano de Deus para todos os seus
ﬁlhos. Através de uma linguagem clara, ele nos
fala sobre a obra que o Senhor quer fazer em
nossas vidas, com o intuito de levar a Palavra de
Deus àqueles que estão sedentos.

Este é o tempo que Deus está se movendo poderosamente nas mulheres e por meio delas. Deus está
restaurando as mulheres ao lugar que Ele ordenou
que elas ocupassem desde a fundação do mundo.
Cindy Jacobs conﬁrma esta verdade na sua mensagem descrita em Mulheres com um Propósito.

A vida sobrenatural
Cindy Jacobs

Humildade
Peter Wagner

Você vai encontrar relatos sobre cura e sobre
outras manifestações de poder através do Espírito
Santo de Deus. Apesar de abordar o assunto, o
propósito do livro não é ensinar doutrinas sobre
cura, nem sobre falar em línguas ou mesmo qualquer outro ato miraculoso de Deus.

O chamado à humildade é um alerta e um desaﬁo
feito por Aquele que conhece a natureza e as tendências do coração humano.

150 p• 14X21 cm • ISBN: 978-85-85685-06-9

224 p• 16X23 cm • ISBN: 978-85-7767-004-8

A intenção da autora é mostrar que qualquer pessoa pode experimentar uma vida sobrenatural.

384 p• 14X21 cm • ISBN: 978-85-85685-69-7

143 p• 14X21 cm • ISBN: 978-85-85685-66-2

Este livro nos mostra o caminho para alcançarmos a
humildade. Segundo o autor, trilhar esse caminho é
uma questão de escolha própria. Para isso, é preciso
conhecer o que é humildade e qual é o seu principal
rival: o orgulho.

8 Liderança Cristã

Descubra como o trabalho em equipe
pode transformar uma igreja.

Faça de sua igreja uma equipe Wayne Cordeiro
228 p• 14X21cm • ISBN: 978-85-85685-46-8

Para que possamos cumprir o que Deus planejou para nós como indivíduos e comunidade,
cada um deve estar intimamente envolvido no cumprimento da Missão da Igreja.

A Tragédia da Igreja
A. W. Tozer

176 p• 14x21cm • ISBN: 978-85-85685-16-6

Tozer destaca porque tantos cristãos e igrejas
estão fracos. Este livro nos mostra situações
que constituem uma verdadeira tragédia na
Igreja. Porém, através de suas palavras, ele nos
dá esperança, despertando o nosso espírito à
medida que vamos reconhecendo o que Deus
quer fazer em nós e por nosso intermédio.

Manipulação, dominação
e controle
Yinka Oyekan

Este mundo: lugar de lazer ou
campo de batalha?
A. W. Tozer

176 p• 14x21cm • ISBN: 978-85-85685-17-4

Muitos desconhecem o real motivo de
estarem na terra, vivem de forma superﬁcial e deixam tudo acontecer ao redor sem
interferirem em nada. Porém, o Senhor deu
a cada um de nós uma missão, um porquê de
estarmos vivendo.

O Deus desconhecido
Syl Farney

160 p• 14x21cm • ISBN: 978-85-85685-51-4

124 p• 14X21cm • ISBN: 978-85-7767-033-8

Às vezes, líderes dominam e controlam suas
congregações em vez de liderá-las com ouvidos
sensíveis à voz do Espírito. Em outras, membros
enérgicos manipulam seus líderes, valendo-se
de uma espécie de chantagem espiritual.

Vivemos hoje o que os estudiosos chamam de
pós-modernidade. O grande desaﬁo da Igreja nessa
era é conseguir compreender a linguagem desta
geração e ao mesmo tempo fazer-se compreendida.
Esse desaﬁo ganha maiores proporções quando
entendemos que uma das características da pós-modernidade é a subjetividade, o relativismo.

10 hábitos dos pregadores
altamente eficazes
Anderson Caleb

146 p• 14x21cm • ISBN 978-85-7767-045-1

A pregação e o púlpito sempre estiveram presentes
nas mudanças espirituais e sociais de uma nação.
Tomemos como exemplo John Wesley, que com
o movimento provocado pelo Clube Santo, evitou
uma convulsão social na Inglaterra do século 18. Por
isso, a pregação deve ser levada muito a sério.

O “Cristianismo” diabólico
Segisfredo Wanderley
248 p• 16x23cm • 978-85-7767-032-1

Os falsos profetas estão entre nós falando ao
nosso povo pelo rádio e pela TV, escrevendo nos
jornais em nosso nome e, pior, em nome de Deus.
Eles estão ocupando postos públicos nos estados
e em Brasília. Quem são os anticristos, senão
aqueles que negam a encarnação da verdade?

Ficção

O Despertar da Escuridão• Jonathan R. Cash
144 p• 10,5x17cm • ISBN: 978-85-7767-029-1

Neste primeiro volume da série, temos um planeta muito diferente daquele que hoje conhecemos. As nações estão
divididas entre várias etnias, religiões e vertentes políticas, tudo beira o caos por conta das diferenças absurdas que
nasceram entre os povos. No entanto, tal situação — caótica para os homens de bem — é completamente propícia aos
inimigos de Deus, que dela se aproveitam para se fortalecer e iniciar os primeiros movimentos que darão início à maior
batalha de que se tem notícia, revelada no Apocalipse desde o começo dos tempos: o Armagedom.

A profecia verdadeira
Jonathan R. Cash

O mergulho no abismo
Jonathan R. Cash

Neste segundo volume da série, A profecia verdadeira, o
caos econômico e social se instala em todas as nações a
partir da incompreensível queda das bolsas de valores, que
inicia um desastroso efeito cascata na economia mundial.
Ao mesmo tempo, o Anticristo ﬁnalmente mostra sua face
à humanidade.

Neste terceiro volume da série, O mergulho no abismo, as
hostes do mal se levantam, instituindo a Federação Mundial e a Igreja Mundial, mas o verdadeiro objetivo dessas
ações é colocar o mundo e a humanidade sob o controle
dos espíritos malígnos, abandonando Deus para sempre.

As armas do Anticristo
Jonathan R. Cash

O juízo final
Jonathan R. Cash

Neste quarto volume da série, As armas do Anticristo,
as mentiras e as falsas promessas das falanges malignas
contaminam o mundo de tal forma que aqueles que ainda
se mantêm ﬁeis a Deus precisam se esconder a qualquer
custo, pois os demônios são astutos e sabem ler nos olhos
de cada um a quem realmente desejam servir.

Neste quinto volume da série, O juízo ﬁnal, as forças
hostis submissas ao Demônio e que governam o mundo
começam a se desentender entre si, levados pela vaidade,
pelo orgulho e pela ira. Em contrapartida, anjos e arcanjos, sob a égide divina, reforçam suas armas pois sabem
que a maior batalha entre o Bem e Mal vai começar: o
Armagedom.

164 p• 10,5x17cm • ISBN: 978-85-7767-028-4

160 p• 10,5x17cm • ISBN: 978-85-7767-027-7

160 p• 10,5x17cm • ISBN: 978-85-7767-025-3

132 p• 10,5x17cm • ISBN: 978-85-7767-026-0

Um assassinato Um mistério.
Desvende o enigma da Bíblia
O enigma da bíblia
Leonardo Born

496 p• 16x23 cm • ISBN: 978-85-7767-043-7

6 de Julho de 1978. Um misterioso assassino de aluguel invade o Palácio Imperial de Hofburg, em
Viena, atrás da Lança do Destino, a mesma que perfurou o ﬂanco de Cristo em sua cruciﬁcação.
6 de Janeiro de 2012: o repórter Daniel Schneider presencia o assassinato de um renomado matemático, que desenvolveu um software capaz de desvendar códigos ocultos na Bíblia, que predizem
o futuro. Antes de sua morte, ele entrega a Daniel o último enigma, que se não for desvendado
culminará no ﬁm da raça humana.
Quem é o misterioso assassino de aluguel? Daniel conseguirá decifrar o enigma a tempo? Para
saber, só decifrando O Enigma da Bíblia – A Tormenta.
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10 Ficção

Conheça a trilogia que está causando
alvoroço entre os jovens.

A Ovelha e o Dragão
Nesta trilogia, você vai conhecer a história de Raquel e Cristiano.
Raquel é uma moça de 23 anos, cristã e que tem sua vida organizada e feliz. Cristiano tem 25
anos e trabalha em um grande empreendimento turístico com seu pai, membro da Igreja dos
Escolhidos, uma seita satânica. Determinado a destruir Raquel, seu pai e a comunidade cristã,
Cristiano se vê em apuros quando, à primeira vista, se apaixona por aquela que ele deveria
aniquilar. Raquel, em contrapartida, está com noivado marcado, mas também se apaixona
loucamente por Cristiano. E agora? Como resolver esse dilema? Como Raquel poderá escolher
entre seu amor e seu dever? E Cristiano? Deixará de cumprir o que prometeu aos demônios
por amor a ela?
Mundos opostos, vidas opostas e um mesmo desejo: como amar sob essas circunstâncias?
Cristãos x satanistas, orações x sacrifícios humanos, culpa x desejo – um embate assustador e
sombrio, mas também envolvente e apaixonante.

Família e Relacionamento 11

Nataniel Sabino

Vivendo feliz em família • Nataniel Sabino

192 p• 14X21cm• ISBN: 978-85-7767-031-4

Uma das piores “epidemias” que vêm massacrando a sociedade é a
epidemia da destruição da harmonia familiar. Pior que vírus resistentes
e gripes letais, a destruição familiar vem descaracterizando e enfraquecendo de tal forma a base da sociedade que muitas pessoas hoje
consideram “normal” a construção e a desconstrução sucessivas do
núcleo familiar.

perigo

COLEÇÃO

Sinais de

Sinais de perigo no namoro – o começo • Nataniel Sabino
68 p • 10x17 cm• ISBN: 978-85-7767-037-6

Onde começa o casamento? Para muitos, ele começa no dia em que os noivos trocam
seus votos e promessas de amor eterno. Se fosse assim, não existiria namoro. A vida
conjugal tem início no altar, mas o casamento começa no namoro.
Porém, desde o primeiro dia, há diversos sinais de perigo no namoro. No começo,
“tudo são ﬂores”, mas é deste início que, muitas vezes, dependerá todo um futuro de
felicidades ou infelicidades.

Sinais de perigo no namoro – a decisão • Nataniel Sabino
44 p • 10x17 cm • ISBN: 978-85-7767-038-3

Um bom casamento depende, via de regra, de um bom namoro. Quando há consciência, respeito, inteligência, amor, carinho e cuidado
mútuo, provavelmente o namoro se tornará um casamento feliz. O contrário também pode acontecer, ou seja, um namoro deﬁciente
tende a produzir um casamento igualmente deﬁciente.
Este livro vai ajudar a melhorar os namoros que precisam ser melhorados e a pôr ﬁm nos que precisam ser terminados, pois um bom
namoro tem que melhorar, tornando-se um bom casamento.

Sinais de perigo no casamento – intimidade • Nataniel Sabino
72 p • 10x17 cm• ISBN: 978-85-7767-039-0

O casamento é tão signiﬁcativo na vida de uma pessoa que ele deve ser alvo de extremo cuidado e proteção para que não dê errado e não
frustre estes tão importantes e grandiosos sonhos.
Para que o casamento receba o investimento e os cuidados adequados, é importante que o casal ﬁque atento aos sinais que podem
apontar para um ﬁnal infeliz. Para isso, estar alerta quanto aos sinais de perigo no casamento é uma ação proﬁlática, pois tal atenção
pode eliminar qualquer perigo que venha ameaçar a linda história de amor.

Sinais de perigo no casamento – planejamento • Nataniel Sabino
56 p • 10x17 cm • ISBN: 978-85-7767-040-6

Todo casamento passa por períodos de mudança e precisa de atenção para que se façam os ajustes necessários para seu bem. Os conﬂitos
numa relação conjugal honesta são inevitáveis. Contudo, é muito importante saber como se comportar diante dos conﬂitos, a ﬁm de torná-los benéﬁcos ao casamento. Um problema pode ser um excelente aliado na melhoria de uma relação conjugal, basta que se dê a ele a
importância devida, pois ele sempre aponta áreas necessárias a ajustes.

Sinais de perigo no casamento – relacionamento • Nataniel Sabino
80 p • 10x17 cm • ISBN: 978-85-7767-041-3

O casamento é a união de duas pessoas estranhas e incompatíveis, que não obstante, sabem de suas diferenças, sonham em se harmonizar
em uma relação duradoura e prazerosa. Tal sonho é possível, pode ser concretizado e tem sido assim com muitos casais, mas não sem o
enfrentamento dos desaﬁos que surgem diante dos cônjuges.
Aprender a identiﬁcar e a eliminar os sinais de perigo no casamento é um aprendizado obrigatório para quem deseja levar adiante o sonho
de viver uma união feliz.

12 O que os cristãos devem saber
Livrar-se das Dívidas
Keith Tounder

64 p • 12X17cm • ISBN: 978-85-85685-74-3

Livrar-se das Dívidas trata de um tema delicado existente
em nossa sociedade – as dívidas.
Elas podem ter um efeito devastador na vida da pessoa
que está mergulhada nelas. Elas não só afetam seu saldo
bancário, mas seu equilíbrio emocional e seu comportamento.

A Importância do perdão
John Arnott

A Glória de Deus
Ed. Roebert

O perdão é a chave para a bênção. O arrependimento e o perdão abrem os nossos corações e fazem com que o rio de Deus possa
ﬂuir livremente em nós. Nós precisamos nos
render ao Espírito Santo para que Ele traga às
nossas mentes aquelas coisas que precisam
ser resolvidas em nossos corações.

Uma leitura indispensável para aqueles que
desejam prosseguir em conhecer o Senhor.
Um convite e um desaﬁo para você que anseia
uma vida plena na presença de Deus.

72 p • 12X17cm • ISBN: 978-85685-54-9

Discernimento de espíritos
John Edwards

143 p • 12X17cm • ISBN: 978-85-85685-71-3

O propósito deste livro é compartilhar algumas
experiências desde que nos envolvemos no
ministério de libertação e explicar as várias
maneiras pelas quais o Espírito Santo pode se
comunicar conosco quando enfrentamos demônios. Espero que ao ler este material, você
seja encorajado e se torne capaz de entender
mais claramente a batalha na qual estamos
engajados.

Reconcialição
John Dawson

96 p • 12X17cm • ISBN: 978-85-85685-67-0

É impossível viver sem ser ferido! A violência, a
injustiça, a deslealdade e todas as multiformes
manifestações da maldade geram ódio e nós
sabemos que ele é errado. Mas, como nos
livrar dele?

O seu valor diante de Deus
Steve & Chris Hepden

112 p • 12X17cm • ISBN: 978-85-85685-86-7

Este livro mostra como é importante que você conheça o seu próprio valor e como isso inﬂuenciará
sua vida.
Questionamentos infundados, autopiedade e baixa
autoestima não terão mais razão de permanecer
em sua mente interferindo em seu crescimento.
Ao ler este livro, você alcançará a satisfação de se
descobrir e se conhecer melhor como pessoa.

80 p • 12X17cm • ISBN: 978-85-85685-77-8

Depressão, ansiedade,
variações de humor e
hiperatividade
Grant Mullen

96 p • 12X217 • ISBN: 978-85685-75-1

Este livro responde às perguntas mais comuns
que são feitas sobre saúde mental. Assim, você
será capaz de reconhecer e compreender essas
condições e procurar ajuda. Você também
estará mais bem preparado para ajudar outros
a passar pelo processo de tratamento, dando-lhes uma razão para ter esperança.

Pecados Hereditários
Pennant Jones

80 p • 12X17cm • ISBN: 978-85685-72-7

Pennant Jones está envolvido no ministério
de cura e libertação. Algumas de suas experiências são relatadas aqui. O exercício deste
ministérios está relacionado à continuidade
do ministério de Jesus, que também ministrava cura e libertação às pessoas que se
encontravam com Ele.

O poder através da adoração
Clive Corfield
72 p• 12X17cm • ISBN: 978-85685-80-8

Adoração nada mais é do que o ato de dar e
receber. Deus nos deu a vida, ofereceu a salvação
através da cruz, além de nos propiciar contínuas
bênçãos ao longo de nossa existência. E tudo o que
ele quer em troca é a adoração dos seus ﬁlhos e
que eles deixem ﬂuir a verdadeira paixão por Ele
existente em seus corações.
Este livro irá inspirá-lo a começar a viver de uma
maneira que expresse gratidão a Deus.

O que os cristãos devem saber
Embora os cristãos possam ter algum conhecimento sobre
as doutrinas básicas, nem sempre sabem aplicar as verdades
bíblicas na vida pessoal. Como consequência, continuam sendo
afetados por problemas que eles já poderiam ter superado.
Esta série tem como objetivo trazer entendimento nas áreas que
afetam os cristãos com maior frequência. O propósito é trazer os
mais importantes princípios da verdade bíblica num formato prático e
fácil de aplicar.
Preparar-se para
a volta de Cristo
Clive Corfield

Orar por Missões
Margaret Godfree

94 p • 12X17cm • ISBN: 978-85-85685-83-2

72 p • 12X17 • ISBN: 978-85685-82-4

Poucas pessoas são enviadas para outros países
para compartilhar o Evangelho. Porém, muitas
são chamadas para orar.

Muitos cristãos acreditam que a volta de Cristo está
próxima, mas desconhecem a responsabilidade que
têm para que esse evento aconteça. Neste livro, o
autor fala de uma mensagem profética e relevante
que diz respeito a um evento que está para acontecer – a volta de Jesus Cristo a esta terra para levar
a Sua noiva.

Durante uma guerra, nem todos os soldados
vão para a frente de batalha porque há uma
grande quantidade de trabalhos fundamentais
de apoio que precisam ser feitos, como manter
um hospital e providenciar comida e munição.

A Colheita dos Últimos Dias
David Shibley

Enfermidade e Cura
Clive Corfield

80 p • 12X17cm • ISBN: 978-85-85685-85-9

80 p • 12X17cm • ISBN: 978-85685-81-6

Durante vinte séculos, a Igreja tem
desempenhado muitas tarefas nobres. No
entanto, deixamos de cumprir a única tarefa
especíﬁca que Jesus nos deixou: “Vão e
façam discípulos de todas as nações” (Mt
28:19). “Vão pelo mundo todo e preguem o
Evangelho a todas as pessoas” (Mc 16:15).

A cura é um dos assuntos mais polêmicos
que a Igreja enfrenta nos dias atuais. Você
deve conhecer pessoas que aﬁrmam que
foram curadas pelo poder sobrenatural de
Deus. É bem provável que você também
conheça cristãos sinceros e de caráter que
jamais são curados mesmo que orações e
intercessões sejam feitas em seu favor.

Silmar Coelho
O que as mulheres
esperam dos homens
Silmar Coelho
96 p • 10,5 x18cm

“

A felicidade do casamento depende muito da mulher.”

“

Todo homem sabe que uma boa mulher não tem preço.”
O que os homens esperam
das mulheres
Silmar e Janice Coelho
84 p • 10,5 x 18cm
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Descobrindo a Amazônia • Maria Paccelle

28 p• 21x21 cm • ISBN: 978-85-7767-017-8

André, Bianca e Carlos são amigos de classe. Eles se reúnem para fazer um
trabalho proposto pela professora sobre a ﬂoresta amazônica, mas algo
diferente acontece: eles embarcam em uma aventura dentro do livro que
estão lendo. Nesta aventura, recebem uma missão especial e conhecem
vários amigos. Pelo caminho, descobrem todas as maravilhas da Amazônia:
a cultura, as lendas e mitos, as comidas típicas, os animais...
Embarque você também nesta aventura e aprenda se divertindo.

Geração Z

A Balada nº 1
Edmilson Mendes
140 p • 14X21cm
ISBN: 978-85-89829-38-0

O livro aborda as pressões que os jovens podem exercer uns sobre os outros para se enquadrar num padrão de comportamento. Também fala sobre as amizades postas à prova e como
o companheirismo, a fé e o amor incondicional podem mudar a vida de qualquer pessoa, de
qualquer geração.

Minha carreira, meu futuro
Gabriela Azevedo
116 p • 14X21cm
ISBN: 978-85-89829-39-7

O livro fala sobre a transição da fase adolescente para o mundo dos adultos, e mostra
o amadurecimento de uma jovem ao se conhecer melhor na orientação vocacional,
através das próprias escolhas na vida proﬁssional e emocional.

Cultura, Fé e Atitude

Paternidade de A a Z
Wellison M. Paula

192 p• 16x23cm

Durante décadas, o papel de educar os ﬁlhos foi delegado às mulheres.
Aos homens, era reservada a função de supridores ﬁnanceiros. Hoje,
essa relação se inverteu.
No livro “ Paternidade de A a Z: ser pai é bom, mas ser bom pai é melhor
ainda”, você vai encontrar um reﬂexão sobre o papel da ﬁgura masculina
na educação dos ﬁlhos. Através das letras do alfabeto, o jornalista Wellison M. Paula compartilha suas experiências e apresenta as principais
questões de relacionamento entre pais e ﬁlhos.

Wellison Paula
Mães que mudaram o mundo
Diversos Autores

Pais que mudaram o mundo
Diversos Autores

Uma compilação de incríveis histórias de ﬁguras
que através de seus ﬁlhos deixaram suas marcas
de inﬂuência. São pequenas biograﬁas de personagens como Pauline Einsten, mãe de Albert
Einsten; Mary Litogot O´Hern, mãe de Henry Ford
e Alberta Williams King, mãe de Martin Luther
King Jr., que encorajou o ﬁlho na luta contra as
desigualdades raciais.

Você já se perguntou se está fazendo a diferença? Você trabalha duro e dá o seu melhor para
ser um bom pai e marido, mas ainda assim se
pergunta se isso é o suﬁciente? As fascinantes
histórias de pais de nomes como Albert Einstein,
Martin Luther King, Nelson Mandela, e personalidades bíblicas irão inspirá-lo e encorajá-lo a crer
em sua habilidade de fazer com que o mundo
seja um lugar melhor.

Você pode mudar o mundo
Diversos Autores

50 Coisas que os pais nunca
devem dizer aos filhos
Antonio Siqueira

304 p • 16x23cm • 978-85-89829-07-3

Você deseja viver uma vida que faz diferença?

304 p • 16x23cm • 978-85-89829-26-7

176 p• 14x21cm • 978-85-89829-03-0

Muitos dos grandes homens que mudaram o
mundo aﬁrmaram que os exemplos do passado
inspiraram sua própria busca por excelência.
Este livro ajudará você a se familiarizar com as
qualidades de caráter das pessoas que já ﬁzeram
a diferença, de forma a inﬂuenciá-lo a fazer sua
parte para um mundo melhor.

Com as 50 frases analisadas neste livro, o
autor enfatiza sentenças comuns no dia a
dia, apontando os mecanismos psicológicos
que operam em cada uma delas. No entanto,
o autor não se limita apenas a apontar as
consequências, ele sugere o que deve ser dito
em substituição a elas.

A amizade da alma
Alcindo Almeida

Mulheres no topo
Diane Halpern e Fanny Cheung

Amizade com fidelidade e mentoria foi uma
das grandes marcas do ministério de Jesus, que
mostrou-se solidário e amigo nas situações
mais difíceis. Ele é, para todos nós, o grande
paradigma da amizade, e sua vida ao longo dos
séculos tem inﬂuenciado seus discípulos a se
tornarem uma sociedade de amigos.

Com o intuito de revolucionar este paradigma,
as autoras Diane F. Halpern e Fanny M. Cheung
reuniram depoimentos de proﬁssionais inﬂuentes
que enfrentaram desaﬁos e superaram diversas
limitações culturais, a ﬁm de mostrar que é possível a conciliação de maneira bem-sucedida.

218 p• 14x21cm • ISBN: 978-85-89829-22-9

384 p • 16x23cm • ISBN: 978-85-89829-33-5
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304 p • 16x23cm • 978-85-89829-08-1

Cultura, Fé e Atitude

A batalha errada
Ana Maria Almeida

Como superar crises
Ana Maria Almeida

Neste livro, Ana Maria Almeida elucida como e
por que lutamos batalhas erradas ao longo de
nossas vidas. Muitas vezes, elegemos inimigos
externos que, na verdade, não existem.

As crises que por vezes invadem nossas vidas
podem acontecer com qualquer pessoa. Sejam
violentas, incômodas, concretas ou apenas
subjetivas, crises quase sempre têm o poder
de abalar a força interior, trazendo debilidade,
desânimo, desespero e até mesmo o enfraquecimento da fé.

82 p • 13,5x17,5cm • ISBN: 978-85-89829-37-3

Assim, ela nos mostra como podemos identiﬁcar
nossos reais inimigos e como podemos vencê-los.

128 p • 13,5x17,5cm • ISBN: 978-85-89829-35-9

Guia de sucesso no trabalho
Jim Dunn

Comunicação, a chave
para os relacionamentos
H. Norman Wright

176 p • 14x21cm • ISBN: 978-85-85685-50-6

224 p • 14x21cm • ISBN: 978-85-85685-63-8

H. Norman Wright oferece alguns princípios
fundamentais que nos ajudarão a compreender,
praticar e aplicar as habilidades de comunicação
necessárias à construção de relacionamentos
bem sucedidos com os diferentes tipos de pessoas. A solução depende de praticarmos nossa
habilidade de ouvir, falar e pensar até encontrar
uma linguagem comum com todos.

Há um grito cada vez mais audível para que o
trabalho em qualquer ambiente seja feito com
mais humanidade e se torne mais útil para
o nosso desenvolvimento e realização como
seres humanos. Guia de Sucesso no Trabalho
tem como objetivo ajudá-lo a encontrar uma
maneira de atingir esta importante meta.

Atitudes que atraem o sucesso
Wayne Cordeiro
168 p • 14x21cm • 978-85-85685-55-79

Com sua forma de comunicação informal,
Wayne Cordeiro mostra que os segredos da vida
abundante são mais antigos do que pensávamos.
Assim, é necessário apenas descobrí-los, já que
eles são como pedras preciosas. O que o autor
faz é guiar-nos até eles, com humor característico, discernimento e ilustrações encantadoras e
profundas da vida real.

Habacuc e Atitude
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Aprenda a lidar com as
emoções e enfrentar
problemas que pertubam a
alma feminina.
Mulheres emocionalmente saudáveis
Paula Sandford
200 p • 14x21cm • ISBN: 978-85-89829-30-4

Este livro emerge da necessidade da autora, após anos de estudo e análise de questões emocionais, de esclarecer e ajudar mulheres cujas forças já se desvaneceram,
pois elas estão sobrecarregadas pela autocondenação, desequilíbrio ou insegurança. Aprenda algumas maneiras de lidar com os seus sentimentos mais íntimos e a
superar decepções, dores, mágoas e traumas do passado.

Cultura, Fé e Atitude

Aprenda algumas lições com as
experiência de vida do rei Davi
e descubra por que ele era tão
diferente.
Transpondo muralhas
Eugene H.Peterson

287 p • 16x23cm • ISBN: 978-85-89829-02-2

Explorando a fundo as experiências de amizade, tristeza, amor, pecado e sofrimento
da vida de Davi, bem como as de santidade, beleza e solidão, o professor Peterson
nos leva a uma redescoberta das verdades eternas que se encontram por trás das
ricas e emocionantes narrativas da existência de Davi.

O Espírito das disciplinas
Dallas Willard

Trovão inverso
Eugene H. Peterson

As tentativas de revoluções socioeconômicas foram
frustradas e hoje entende-se que somente uma
revolução interior poderá nos transformar em
pessoas melhores e, consequentemente, numa
sociedade melhor. Jesus demonstrou a possibilidade
de trilharmos um caminho possível e O Espírito das
Disciplinas apresenta esse caminho que nada mais é
do que a vida de Jesus.

Este livro se destina, especialmente, àqueles
que temem ler o livro de Apocalipse. É escrito
de maneira simples, acessível e poética.

250 p • 16x23cm • ISBN: 978-85-89829-06-5

Com ele, você irá compreender melhor o misterioso e estranho livro de Apocalipse e terá
sua imaginação renovada e sua fé revigorada.

O desafio de uma escolha
Sarah Williams

Jesus, O Modelo Pastoral
Rikk Watts

A autora narra uma história real e emocionante da qual ela é a protagonista. Grávida pela
terceira vez, ela é comunicada que a criança
que carrega no ventre possui sérias deformações e que possivelmente não sobreviverá ao
parto. Porém, contrariando a indicação dos
médicos que informam que a melhor escolha
seria o aborto, ela resolve levar a gravidez
adiante.

Jesus, o modelo Pastoral se dirige àqueles que
têm a difícil missão de pastorear uma igreja.

204 p • 14x21cm • ISBN: 978-85-89829-19-9

Ajuda do Céu para o seu lar
Howard & Jeanne G. Hendricks
218 p• 14x21cm • ISBN: 978-85-89829-22-9

O renomado palestrante cristão Dr. Howard
G.Hendricks, auxiliado por sua esposa, Jeanne,
ajudará você a ajustar-se aos componentes
essenciais da vida de um lar cristão e a adotar
estratégias familiares comprovadas que irão
assegurar seu sucesso no casamento e na
criação de seus ﬁlhos.

142 p • 14x21cm • ISBN: 978-85-85685-91-3

O cristianismo é o maior movimento religioso
na face da Terra neste século e cabe ao pastor
ensinar às suas ovelhas questões importantes,
como a manifestação do Reino de Deus em
nós, o que signiﬁca seguir a Jesus e ser verdadeiramente um cristão.
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320 p • 16x23cm • ISBN: 978-85-85685-59-X

Cultura, Fé e Atitude

Descubra como a igreja pode
ser orgãnica, viva e espalhada
nos lugares mais incomuns.
Igreja Orgânica
Neil Cole

282 p • 16x23cm • ISBN: 978-85-89829-20-5

De acordo com o semeador de igrejas e pastor Neil Cole, para alcançar os jovens e “sem-igrejas”, precisamos ir até onde eles estão. O autor demonstra aos leitores como plantar
as sementes do Reino de Deus em lugares onde a vida acontece e onde a cultura é formada: restaurantes, parques, bares, locais de trabalho etc.

Habacuc, Atitude e Unidade de Negócio Danprewan
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Liberador de sonhos
Wayne Cordeiro

176 p• 14x21cm • 978-85-89829-03-0

Um dos principais dilemas do ser humano
é o desejo, um sonho que ainda não
foi realizado.Porém, devemos ter a
sabedoria de identiﬁcar quais sonhos são
realmente bons para nós. O livro Liberador de Sonhos ajudará você a desvendar
os segredos do seu coração e a entender
que um sonho deve ser nutrido com
coragem e fé, além da determinação para
torná-lo realidade.

Os guetos da alma
Wellison Magalhães
204 p• 14x21cm • ISBN: 978-85-89829-21-2

A alma possui guetos, onde se escondem
os sentimentos recusados, segregados,
indesejados. Ali, na escuridão das nossas
mais tristes emoções, se misturam vozes
inquietantes que impedem nossa conciliação com a vida. O que fazer quando
descobrimos que nos encontramos
emocionalmente feridos? Este livro nos
mostra o caminho da cura.

Os dois tornaram-se um
Junior & Denise Dias

O Carpinteiro de Almas
Nilo Gomes

Uma amizade por correspondência às
vésperas do ano 2000. Você acha que
isso é possível? Conheça essa história de
amor e descubra como é possível ter um
relacionamento abençoado e direcionado
por Deus.

O Carpinteiro de Almas é um romance
que nos leva a caminhar com Cristo no
tempo que Ele esteve presente entre
nós. De forma poética e singular, o autor
descreve a transformação de Jesus: do
artesão que entalhava minuciosamente
madeira ao carpinteiro de almas.

80 p• 14x21cm • 978-85-7767-056-7

128 p• 14x21cm • 978-85-916228-0-1

Sara, mãe de uma nação
Wendy Virgo

A amizade está cada vez mais rara e sem valor.
Há uma tendência geral em tratá-la como
artigo descartável, livrando-se dela na medida
em que aparecem os primeiros obstáculos.

Este livro narra a história de Sara, esta extraordinária mulher que teve de renunciar a um
estilo de vida confortável e soﬁsticado para
acompanhar seu marido em busca de uma
terra desconhecida, enfrentando diﬁculdades,
incompreensões, privações e desapontamentos, mas crendo que o Deus que ela ainda
não conhecia estava guiando Abraão nesta
jornada.

Abraão foi o único homem em toda a Bíblia a
quem foi dada a honra de ser chamado “amigo
de Deus”.

Moisés, a formação de um líder
Cleland Thom
200 p • 14x21cm • 978-85-89829-12-X

Moisés, cujo nome signiﬁca “salvo nas águas”,
foi encontrado pela ﬁlha do faraó e educado
em ambiente palaciano, tornando-se um dos
príncipes do Egito. Mais tarde, ele abdicou dos
luxos e regalias da corte porque compreendeu
que a sua missão era libertar o povo de Deus
do domínio egípcio.

210 p • 14x21cm • ISBN: 978-85-89829-10-3

Elias, um ministério
marcado pelo fogo
Jeff Lucas

185 p • 14x21cm • ISBN: 978-85-89829-13-8

No quarto livro da série Caráter e Carisma, Jeﬀ
Lucas apresenta de forma brilhante a história
da vida de Elias, baseando-a não só em fatos
bíblicos, mas também em históricos e arqueológicos sólidos, criando assim um cenário bem
próximo da realidade daquela época.

Maria, a mãe de Jesus
Wendy Virgo

Gideão
Jeff Lucas

Maria foi a mulher mais agraciada de toda a
humanidade, que teve a honra de ter gerado
em seu ventre o ﬁlho de Deus. Nesta linda
história repleta de dilemas e medos, mas
também de fé e amor, a escritora Wendy Virgo
nos transmite toda a beleza dos atos de Maria,
toda a abnegação de sua vida em submissão à
vontade do Senhor.

Você já se sentiu fraco ou impotente diante
de uma situação que parecia sem solução?
Gideão não se destacou pela sua força física, autoconﬁança ou inteligência, mas por
conﬁar no Deus que é capaz de transformar
os fracos, abatidos e desencorajados em
grandes vitoriosos.

Paulo, transformado por uma visão
Charles Price

Sansão
Phil Stanton

Com exceção de Jesus Cristo, nenhuma pessoa
teve maior impacto nesses mais de 2 mil anos da
história do cristianismo do que o apóstolo Paulo.
Suas cartas compreendem 13 dos 27 livros do
Novo Testamento, e sua personalidade domina
o cenário da Igreja primitiva em seu início e nos
dois milênios de sua história.

Você deseja ter a audácia e a força de Sansão?

208 p • 14x21cm • ISBN: 978-85-89829-15-4

232 p • 14x21cm • ISBN: 978-85-89829-14-4

Ester
Jill Hudson

270 p • 14x21cm • ISBN: 978-85-89829-25-0

Ester é uma mulher que passou de escrava judia
à rainha da Pérsia.
Talvez você esteja conformado que Deus aparentemente não tenha plano algum para a sua vida,
pelo menos um plano que valha a pena. Mas, Ele
está chamando você. Descubra qual é a vontade
Dele para a sua vida, para que você exerça suas
obrigações com autoridade e assuma o controle
do seu próprio destino.
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Quer vencer os males da sociedade, apesar
das chances parecerem extintas e a coragem
faltar em seu coração?
Conheça melhor a fascinante história de
Sansão e, através dela, sinta-se encorajado e
inspirado em sua caminhada com Deus.
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Habacuc e Atitude
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Cultura, Fé e Atitude

Abraão, amigo de Deus
Cleland Thom
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