A preciosidade colocada em livros

N OSSA HIS TÓRIA
A Editora Árvore da Vida surgiu em 1978 com o objetivo
de publicar livros para levar a Palavra de Deus a todas as
pessoas. Seu enfoque é que a Palavra seja aplicada ao
viver diário de cada cristão, incluindo sua vida familiar
e social e a vida de reuniões da igreja, ou o convívio
entre os irmãos em Cristo, tanto nos pequenos como nos
grandes ajuntamentos.
Com ações de incentivo à leitura, temos mais de 500
títulos, com publicações em português e em outros
idiomas publicados em diversos países, destinados
a adultos, jovens e crianças. O intuito é atender às
necessidades espirituais da família, que é a base da
sociedade. Esperamos que você encontre neste Catálogo
2021 uma publicação que de fato mude seu viver!
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UM EXÉRCITO DE VENCEDORES
ALISTE-SE JÁ!
Pedro Dong / 14x21cm / 96 páginas
R$ 25,00
Em um tempo de incertezas e confusão, muitos
se perguntam até que ponto chegará este mundo. A
Bíblia revela que, por trás de todo esse caos, existe
uma guerra espiritual sendo travada e que a igreja
possui um papel fundamental para que essa guerra
chegue ao fim. A pergunta é: com quem Deus pode
contar?
Nesse sentido, é possível perceber que, ao longo
da história de Seu povo, Deus tem preparado um
grupo que luta por Seus interesses, que está disposto
a entregar sua vida para que o governo de Deus e a
autoridade de Seu Cristo sejam reestabelecidos nesta
terra. Se, por um lado, conhecem a vontade, o poder
e a autoridade de Deus, por outro, não se deixam
enganar por Seu inimigo.
A leitura deste livro despertará em você o chamado
de Deus para ser um vencedor, que coopera com Ele e
derrota Seu inimigo.

Quão rico é compreender a vontade de Deus
a partir de Sua Palavra. Cada página deste livro se
destina a isto – levá-lo a entender e aprofundar-se na
compreensão de que Deus tem uma vontade e precisa
de nós para cumpri-la.
Preciosas porções do Evangelho de João e da
Epístola aos Hebreus, por um lado, revelam a visão
geral do plano de salvação de Deus para nós, e, por
outro, oferecem o caminho prático para que isso se
torne nossa realidade.
E como o livro do profeta Isaías se encaixa nesse
ângulo da salvação? Como podemos nos engajar
no exército de Cristo hoje? Nos tempos finais, quais
são as características ideais de uma igreja? Qual
é a aplicação prática da experiência do rei Davi ao
conquistar o monte Sião, hoje, para nós e nossos
jovens?
Essas e muitas outras perguntas serão respondidas
com a simples leitura deste livro.
Não perca tempo, estabeleça uma rotina saudável
de leitura e sinta-se convocado a participar do exército
de Cristo!
Tenha uma excelente e proveitosa leitura!

LançameNtos
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CHAMADOS ESCOLHIDOS E FIÉIS
Pedro Dong / 14x21cm / 104 páginas
R$ 25,00

5

L anç am eNto s
6

I CORÍNTIOS
VOCÊS NÃO SABEM...?
Ezra Ma / 14x21cm / 112 páginas
R$ 25,00
Não é por acaso que em 1 Coríntios o apóstolo
Paulo faz, reiteradas vezes, a mesma pergunta:
“Vocês não sabem...?”; “vocês não sabem...?”; “vocês
não sabem...?” (1 Co 3:16; 5:6; 6:2, 3, 9, 15, 16, 19;
9:13, 24 – versão NAA). Isso era para ajudá-los a
refletir e identificar a verdadeira raiz dos problemas
existentes na igreja.
Eles não conheciam o Cristo maravilhoso e a Sua
cruz; não conheciam a Sua palavra, não conheciam a
vontade de Deus.
Ao ler essa carta, muitos são levados a prestar
atenção às diversas situações negativas nela
expostas. Porém, neste livro, o autor nos mostra que
não devemos tentar resolver os problemas que surgem
na igreja por nós mesmos, ignorando a verdadeira
solução para todos eles: o Cristo crucificado, poder
de Deus e sabedoria de Deus.
A leitura desta obra causará uma revolução
espiritual maravilhosa na sua vida da igreja, na sua
vida conjugal e familiar e na sua vida pessoal.
Leia, confira, saiba e pratique!

LançameNtos
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DEUS ESTÁ, DE FATO, NO MEIO DE VÓS
Miguel Ma / 14x21cm / 72 páginas
R$ 20,30
Hoje muitos cristãos desejam ter um ministério
e servir a Deus. Contudo, como se livrar do caminho
do mundo e da religião para glorificar apenas ao
Senhor? Como experimentar, em nossos dias, a
edificação genuína do Corpo de Cristo, produzida pela
cooperação e complementação das funções de cada
um dos seus membros?
A partir da experiência da igreja em Corinto, que
enfrentou grandes obstáculos na vida espiritual,
o autor deste livro ajuda-nos a aplicar a Palavra de
Deus em nosso viver diário, tornando-nos mais úteis
ao Senhor.
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O CORAÇÃO DA BÍBLIA
André Dong / 14x21cm / 112 páginas
R$ 25,00
O intuito deste livro não é apresentar um estudo
exaustivo de algumas epístolas do apóstolo Paulo,
e sim orientar, a fim de proporcionar ao leitor a
compreensão de temas importantes relacionados à
vida cristã.
Mais do que um estudo sistemático, as sete
epístolas de Paulo abordadas aqui – Gálatas,
Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemom, Romanos
e Primeira aos Coríntios – foram exploradas sob a
perspectiva da vida e da experiência pessoal do autor
com Deus, com Sua obra e com a igreja.
Após a leitura deste livro, você terá a plena
convicção e entusiasmo para consagrar-se ao
cumprimento da vontade de Deus, à edificação de Sua
igreja e à expansão de Sua obra na terra.
Leia e comprove!

Deus tem um “negócio”! Em 1 Crônicas 26:32, é
dito que o rei Davi designou líderes “para todos os
negócios de Deus e para todos os negócios do rei”.
O negócio de Deus tem um objetivo: Cristo ser
o Cabeça sobre todas as coisas neste universo (Ef
1:10). É este, então, o empreendimento que leva a
cabo o propósito Dele.
No Velho Testamento, Deus levantou líderes em
cada era da sua obra, desde Adão até a era dos reis de
Israel. Podemos listar os patriarcas, também Moisés
e Josué, designados para livrar o povo da tirania
egípcia e realizar as conquistas na boa terra, e, por
fim, os juízes e sacerdotes antes da era da realeza.
No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o
primeiro líder na obra do Pai. Sua liderança foi tão
influenciadora que gera seguidores até hoje, dois mil
anos depois da Sua partida, em número que passa de
um bilhão.
A igreja, como Seu Corpo, continuou Sua obra
através da liderança dos apóstolos, presbíteros,
diáconos e diaconisas.
Hoje Deus precisa de líderes que, em primeiro
lugar, sejam homens de Deus, sensíveis à direção
divina. Ele busca pessoas que não ambicionam
posição, mas tomam a cruz, pessoas que se colocam
como servos para cuidar dos outros e ajudá-los a
trilhar com perseverança os Seus caminhos.
Nesses volumes, você verá esses e outros aspectos
necessários à liderança atual do povo de Deus. Que o
Senhor faça de você, caro leitor, um líder que contribua
para o avanço do grande empreendimento divino!

LançameNtos
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FUNDAMENTOS DA LIDERANÇA CRISTÃ
Corpo Redatorial / 14x21cm
Vol 1 / 144 páginas / R$ 33,00
Vol 2 / 152 páginas / R$ 33,00
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13,5x20,5 cm
72 páginas cada livro
R$ 25,00 cada kit

LançameNtos
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Querido leitor, valorize o fato de estar na vida da igreja! Não
me refiro a uma organização religiosa, mas à igreja real, que
está envolvida em preparar e apressar a volta do Senhor, que
busca crescer em vida, ataviando-se como a noiva de Cristo e
alistando-se para tornar-se Seu exército!
Dentre os vários aspectos da igreja descritos no livro de
Efésios, três são muito importantes no tempo do fim: o Corpo
de Cristo, a noiva de Cristo e o exército de Cristo. Esses são
os três pontos da progressão da igreja no tempo do fim. A
igreja como o Corpo de Cristo dá ênfase à função de seus
membros. Temos visto a igreja se compor como Corpo. Deus
quer preparar para Seu Filho um Corpo no qual todos os
membros funcionem e não exista a classe de clérigos e de
leigos. Por essa razão, todos pregam o evangelho, todos se
esforçam para pastorear e apascentar os outros, todos oram
e servem, cada um na sua função. Na igreja, todos nós somos
úteis! Não há nenhum membro sem função porque todos são
importantes, necessários e indispensáveis!
Quando a igreja, como o Corpo de Cristo, estiver edificada
e o Senhor voltar, ela será Sua noiva. Não há menção do
Corpo de Cristo no reino tampouco na nova Jerusalém, pois
o Corpo de Cristo é para esta era, para formar a noiva. No
final o que teremos é a noiva e o exército. Depois da batalha
do Armagedom, o exército também não será mais necessário,
mas sim a noiva, que será a esposa e permanecerá por toda a
eternidade. Louvado seja o Senhor!
Esses aspectos da igreja são de extrema importância. Que
nossas palavras e orações estejam voltadas para satisfazer
a vontade do coração de Deus. Leiamos: “Eis aqui estou para
fazer, ó Deus, a tua vontade” (Hb 10:9). A vontade do Filho
era fazer a vontade do Pai. Leiamos mais: “Venha o teu reino;
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu” (Mt 6:10).
Aqui está manifestado o conteúdo central da oração do Filho.
Hoje, porém, quantos se preocupam realmente com o que está
no coração de Deus? Quando oramos, será que pensamos só
em nós? O que Deus quer hoje na igreja, no Corpo de Cristo,
é um grupo de filhos que façam Sua vontade. Por milênios, a
vontade de Deus não tem sido feita em sua totalidade. O reino
de Deus ainda não está na terra de maneira plena. Deus quer
trazer Seu reino à terra e, para isso, precisa da igreja.
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ENSOPADO DE TEO
Lívia Cardoso de Souza Rocha / 25x20,5 cm
16 páginas coloridas + 4 páginas com atividades
3 a 6 anos / R$ x22,00
Para Teo, poderia ter sido mais um dia tranquilo, mas, adivinhe!
Ele se meteu em uma grande confusão, pensando até que iria virar um
ensopado! O que será que aconteceu? Leia seu livro até o final e descubra
como foi essa aventura!
AH! E PREPARE OS SEUS LÁPIS E CANETINHAS E DIVIRTA-SE COM AS
ATIVIDADES DO ENCARTE ESPECIAL!
A fim de semear no coração das crianças a Palavra de Deus de forma
simples e pura, a Série Pais e Filhos traz a importância do ensino e da
instrução dos pais aos filhos, criando um vínculo ainda mais forte entre eles
por meio de louvores, atividades e literatura cristã.
“Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, seu galardão”
(Salmos 127:3).
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Pe lú ci a s: O v el h a
TE O e M I A

Formato: 35 x 26 cm (cada pelúcia)
cada pelúcia / R$ 65,00
o casal / R$ 120,00

vendas somente pelo site arvoredavida.org.br

A d quira J á!
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A Edição Especial Vida para Todos vem sempre
acompanhada de dois títulos, formando um kit.
Com formato um pouco reduzido, acabamento mais
simples e preço acessível, seu propósito é incentivar
a propagação da Palavra do Senhor e cooperar
com o crescimento espiritual dos filhos de Deus!
Adquira, leia, desfrute, presenteie, divulgue! Seja
um propagador, leve Vida para Todos!

EM TUDO UMA LIÇÃO
ESTRELAS NO POÇO
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 96 págs.
Cód. 11030
R$ 25,00

PARCEIROS DA OBRA
DE DEUS
Pedro Dong
13,5x20,5 cm / 96 págs.
O CENTRO DA VIDA FAMILIAR
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 72 págs.
Cód. 11029
R$ 25,00

E DI Ç ÃO E S P E CI A L V I DA PA RA TO DO S
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SUPERABUNDANTE GRAÇA
André Dong
13,5x20,5 cm / 72 págs.
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A GENÉTICA DIVINA
Ezra Ma
13,5x20,5 cm / 96 págs.
BOA-NOVA DE
GRANDE ALEGRIA
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 80 págs.
Cód. 11028
R$ 25,00

O CARÁTER DO
HOMEM DE DEUS
Dong Yu Lan
13,5x20,5 cm / 80 págs.
FILHOS...
COMO CONDUZI-LOS
A DEUS?
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 80 págs.
Cód. 10979
R$ 25,00

CASAMENTO: AJUDA MÚTUA
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 72 págs.
Cód. 10980
R$ 25,00

IMPORTA NASCER DE NOVO
Dong Yu Lan
13,5x20,5 cm / 64 págs.
A CASA DO OLEIRO
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 96 págs.
Cód. 10981
R$ 25,00
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GRAÇA SOBRE GRAÇA
Dong Yu Lan
13,5x20,5 cm / 72 págs.
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RUMO À HERANÇA DIVINA
Dong Yu Lan
13,5x20,5 cm / 80 págs.
UM CASAL QUE COOPERA COM
DEUS
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 72 págs.
Cód. 10995
R$ 25,00

A DUPLA MISSÃO DE
APOCALIPSE 12
Pedro Dong
13,5x20,5 cm / 88 págs.
HÁ ESPERANÇA PARA MIM?
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 88 págs.
Cód. 10996
R$ 25,00

CASAMENTO
INVESTIR OU DESISTIR?
Corpo redtorial
13,5x20,5 cm / 72 págs.
Cód. 10997
R$ 25,00

A HUMANIDADE PERFEITA
Pedro Dong
13,5x20,5 cm / 96 págs.
DO CATIVEIRO
PARA A LIBERDADE
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 80 págs.
Cód. 11005
R$ 25,00

E DI Ç ÃO E S P E CI A L V I DA PA RA TO DO S

vida para to do s

COMO PASTOREAR
O REBANHO DE DEUS
Pedro Dong
13,5x20,5 cm / 96 págs.
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ENTÃO VIRÁ O FIM
Dong Yu Lan
13,5x20,5 cm / 96 págs.
O NOME ACIMA DE TODO NOME
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 64 págs.
Cód. 11006
R$ 25,00

POR QUE O HOMEM
É TÃO ESPECIAL?
Pedro Dong
13,5x20,5 cm / 96 págs.
ABRAÇADAS PELO PAI
Corpo redatorial
13,5x20,5 cm / 80 págs.
Cód. 11007
R$ 25,00

O Deus da glória apareceu a Abraão por várias
vezes e falou com ele, dando-lhe a oportunidade de
andar pela fé, gradativamente, até se tornar o pai da
fé, uma referência para todos os filhos de Deus.
O mesmo Deus da glória que apareceu a Abraão,
mudando sua sorte e o curso de sua vida, também
quer aparecer-nos e produzir em nós a Sua glória.
Essa obra maravilhosa está ocorrendo, hoje, na vida
daquele que busca a Deus de todo o coração, que se
volta a Ele e desfruta de Suas constantes aparições.
Temos certeza que, na leitura deste livro e dos
textos bíblicos propostos, o Deus da glória aparecerá
a você em cada página, em cada linha. O Senhor
irá falar com você e lhe dar a oportunidade de ter
experiências vivas com Ele! Desse modo, as pessoas
verão a glória de Deus em sua vida e serão atraídas
para Ele.

ROMANOS A CHAVE PARA ENTENDER 1 CORÍNTIOS
Pedro Dong / 14x21 cm / 112 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10982
Em vários momentos da vida, somos levados
a enxergar as dificuldades que passamos sob um
ponto de vista diferente daquele a que estamos
acostumados. A mudança na perspectiva é, muitas
vezes, determinante para apontar a forma como
vamos experimentar essas situações. Ao longo do
tempo, a Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios foi
estudada sob o panorama dos diversos problemas
apresentados na igreja em Corinto. Neste livro, o
autor aponta uma nova perspectiva para estudar o
conteúdo de Primeira Coríntios: a Epístola de Paulo
aos Romanos.
Querido leitor, tente tirar o máximo de proveito
dessas palavras, pois elas vão revolucionar sua vida
e a igreja onde você congrega! Que Deus o abençoe!
Bom desfrute!

vida cris tã

vida cristã

A APARIÇÕES DO DEUS DA GLÓRIA
Pedro Dong / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód.10970
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VEM, AGORA, E EU TE ENVIAREI!
Miguel Ma / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10992
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Se recebeu a graça de Deus, você espontaneamente
desejou servi-Lo. Isso prova que Deus o chamou. No
entanto é possível que, após atender a esse chamado,
você tenha experimentado fracassos e frustrações,
deixando de servir ao Senhor por sua própria conta.
Incompreensão, expectativas que não se
confirmaram, dúvidas quanto ao futuro ou alguma
falha sua podem tê-lo feito desanimar e até parar.
Talvez você pense que seu chamamento foi um erro.
Você não está sozinho. Diversos homens de
Deus passaram pelas mesmas situações. Este livro
compartilha a experiência de alguns deles, e você
verá que o chamamento divino é irrevogável e que
Deus não desiste dos Seus chamados.
A visão celestial que governou Abraão, Moisés,
Isaías e Paulo, levando-os a um serviço de acordo
com o que estava no coração de Deus para a sua
era, o confrontará, mexerá com sua vida e o levará a
declarar: sou servo de Deus!
Deus o está chamando mais uma vez. Leia e
atenda Seu chamamento!

A GLÓRIA DO MINISTÉRIO DA NOVA ALIANÇA
Pedro Dong / 14x21 cm / 112 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10999
Em um passado distante o homem foi enganado
pelo diabo e caiu em pecado. Perdendo a presença
gloriosa de Deus, comprometeu gravemente o
seu futuro. Porém nosso Senhor jamais pode ser
derrotado e, por intermédio do ministério da nova
aliança, executado hoje pela igreja alinhada ao falar
profético, restaurará a ordem no universo e colocará
todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo.
Como alcançar a glória na qual Deus quer
introduzir-nos? Qual o caminho? O que você deve
fazer? Neste livro você encontrará as respostas a
todas essas perguntas.
Leia este livro e sinta-se encorajado a tornar-se um
ministro da nova aliança, que coopera com a vontade
eterna de Deus – introduzir Seus filhos na glória.
Boa leitura!

Superabundante graça, compõe-se de palavras
práticas, acessíveis e aplicáveis à vida dos filhos de
Deus no dia a dia. Neste livro, o autor revela que, por
meio da graça, Deus nos alcançou, mudou a nossa
sorte e espera que nos tornemos propagadores dessa
graça a outros. Você é um mordomo da graça de Deus
no ambiente em que vive?

A HUMANIDADE PERFEITA
Pedro Dong / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10962

vida cris tã

vida cristã

SUPERABUNDANTE GRAÇA
André Dong / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10967

Neste livro, o autor revela alguém que teve uma
humanidade perfeita. Mas como podemos ter acesso
a essa humanidade no dia a dia e viver de acordo com
ela? Ao ler com atenção e espírito de oração cada
linha desta obra, você obterá a resposta. O caminho
é bem prático, aplicável e acessível a todos os filhos
de Deus. Confira!
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HERDEIRO DE DEUS
Corpo Redatorial / 14x21cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10950
Quando o Senhor voltar, a quem Ele irá confiar Sua
rica herança? Este livro é permeado de palavras de
encorajamento para nosso crescimento espiritual. É
repleto de dicas preciosas que nos ajudam a não ficar
prostrados, desanimados nas situações de derrota,
mas a nos reerguer sempre e avançar de um estágio
da vida cristã a outro, até que nos tornemos todos
herdeiros de Deus.

A GENÉTICA DIVINA
Ezra Ma / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10948
Na vida humana, o filho se parece com o pai,
pois possui o seu genótipo. O mesmo sucede com
a filiação divina: o novo nascimento, o crescimento,
a transformação, o amadurecimento nos tornam
semelhantes a Deus para, por fim, herdar tudo o que
Ele é, tem e fez por nós.
Vale a pena conferir maiores detalhes sobre o
tema na leitura deste livro!
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Rumo à herança divina fala sobre a trajetória
vitoriosa dos filhos de Deus. Neste livro o autor
desvenda de forma fantástica o conteúdo dos escritos
de Paulo aos gálatas, efésios, filipenses, colossenses
e a Filemom.
Esses livros abordam a economia neotestamentária
de Deus de forma completa e clara. Nesta publicação
você será ajudado a extrair as pepitas contidas
nessas epístolas. Por certo o Espírito Santo iluminará
você ao longo da leitura.

COMO EXTRAIR VIDA DA BÍBLIA?
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10879

vida cris tã

vida cristã

RUMO À HERANÇA DIVINA
Dong Yu Lan / 14x21cm / 88 págs.
R$ 22,80 / Cód. 10944

Ao ter contato com a Palavra de Deus, o cristão
poderá buscar mero conhecimento bíblico sem se
preocupar em extrair vida das Escrituras. Como
essa situação pode ser evitada? No conteúdo deste
livro o autor nos revela alguns exemplos práticos
e nos oferece um modo simples de desfrutarmos
abundantemente da vida divina.
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NOSSA ATITUDE PARA COM AS VERDADES
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 112 págs.
R$ 27,50 / Cód. 10873
As verdades bíblicas têm sido dispensadas ao
povo de Deus ao longo dos séculos, entretanto, cabe
indagar: Qual tem sido nossa atitude para com as
verdades? No Novo Testamento as verdades podem
ser vistas basicamente em duas linhas: a do apóstolo
Paulo e a linha dos doze apóstolos, representada
por Pedro e João. Com essa percepção, é possível
identificar qual deve ser nossa atitude para com as
verdades. Esta é a proposta do autor neste livro.

NOSSA VISÃO E COMISSÃO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 88 págs.
R$ 22,80 / Cód. 10869
Sem uma visão apropriada não sabemos que
direção tomar em relação à vontade de Deus e nossa
cooperação com Ele. Por isso, muitas vezes, os filhos
de Deus têm dificuldade em prosseguir na jornada
cristã ou a realizam sem muito impacto. A abordagem
deste livro nos presta precioso auxílio quanto à visão
que deve nos governar e nossa comissão.
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Não é raro estacionarmos em algum estágio de
nossa vida cristã. Facilmente caímos em tradições
e levamos a vida com Deus de forma rotineira,
sem novidade, sem frescor. É comum também nos
preocuparmos apenas com nós mesmos, com nosso
bem-estar, enquanto Deus está nos aguardando, pois
deseja contar com nossa cooperação no cuidado de
outros para levar a cabo Sua obra na terra.

DESVENDANDO OS MISTÉRIOS DO REINO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 104 págs.
R$ 26,40 / Cód. 10912
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PROGRESSO ESPIRITUAL
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 104 págs.
R$ 26,40 / Cód. 10852

Em meio a tantas crises internacionais e
esperanças desfeitas de um mundo melhor, o homem
começa a perceber que as nações caminham para o
fim, e não há governante na terra capaz de mudar o
rumo dos reinos deste mundo. A Bíblia fala de um
reino inabalável, sempiterno, que será manifestado
na era vindoura. A quem Deus revela e qual é a chave
para alguém receber a revelação sobre os mistérios
do reino dos céus? Confira nos capítulos deste livro!
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ESPÍRITO E FOGO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 64 págs.
R$ 18,00 / Cód. 10903
Este livro desvenda as palavras de João Batista
que dizia: “Aquele que vem depois de mim é mais
poderoso do que eu [...]. Ele vos batizará com o
Espírito Santo e com fogo” (Mt 3:11). Usando as
experiências de Jacó no Antigo Testamento, e, no
Novo, dos apóstolos Paulo e Pedro, em especial, o
autor nos ajuda a entender e valorizar o “batismo com
fogo” do Senhor Jesus.

O FOCO DE DEUS: O REINO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10851
Quantos cristãos realmente sabem que o foco
de Deus é o reino dos céus? Se sabem, quantos
vivem de acordo com essa percepção? Deus deseja
nos aperfeiçoar para que Lhe possamos ser mais
úteis hoje e não sejamos distraídos por coisas
aparentemente boas, como o conhecimento bíblico
acurado, mas que não promovem a vontade divina.
Diante de tão preciosa revelação, espontaneamente
se perguntará: Qual é o meu foco?; e, mais: Deus pode
contar comigo?
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De maneira simples, mas com advertências
solenes, entrelaçando as epístolas de Paulo, Pedro e
João com o livro de Atos, o autor, Dong Yu Lan, traz
à luz o que podemos aprender com os apóstolos. Ao
apresentar a revelação contida nessas epístolas, sua
ênfase é a prática dessas epístolas, ou seja, como
aplicar seu conteúdo ao nosso viver. Se atentarmos
para o que o Espírito deseja nos falar por meio deste
livro, certamente aprenderemos com eles o que
precisamos para ser os cooperadores de Deus hoje.

MINHA META: GOVERNAR COM CRISTO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 104 págs.
R$ 26,40 / Cód. 10850
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APRENDENDO COM OS APÓSTOLOS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 104 págs.
R$ 26,40 / Cód. 10916

Neste livro Dong Yu Lan nos leva a ter a percepção
adequada de que Deus criou o homem para governar
por Ele e com Ele. A experiência de José e de outros
personagens bíblicos, utilizadas para ampliar nossa
visão com respeito ao assunto, nos servem de
estímulo para transformar o desejo de Deus em nosso
sonho.
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O GRANDE PRÊMIO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10338
A Bíblia nos indica que haverá um prêmio para
os que empreenderem a carreira espiritual com
perseverança. Você foi chamado por Deus para
participar dessa corrida e ganhar o grande prêmio.
Corra com uma única meta: vencer. Neste livro você
conhecerá melhor a carreira que nos está proposta,
as regras da corrida e o prêmio que nos aguarda.

CHAMADOS PARA PROMOVER A FÉ
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10839
A Fé não é para ser discutida, e sim guardada,
porque ela contém todo o plano de Deus, tudo aquilo
que Deus quer que recebamos Dele e pratiquemos.
Dong Yu Lan mostra com muita clareza que Deus
também espera que Seus chamados, todos os Seus
filhos, sejam aqueles que promovem a Fé, e, para
isso, precisamos usar meios bem práticos e simples,
indicados nesta publicação.
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É muito fácil identificar o lado mau da vida da alma
– basta alguém ficar impaciente ou se sentir ofendido.
Entretanto o lado bom é extremamente difícil de ser
percebido, porque sempre apreciamos o que somos
e o que fazemos de bom. Não conseguimos perceber
o perigo que há por trás disso. Neste livro o autor
aborda com muita clareza os perigos do lado bom da
alma. Todavia, para vê-los, precisamos estar debaixo
da luz da vida.

O MAIOR SOFRIMENTO DE JESUS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 112 págs.
R$ 27,50 / Cód. 10812
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OS PERIGOS DO LADO BOM DA ALMA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10826

Desde Seu nascimento até se tornar adulto e
começar Seu ministério, Jesus experimentou uma
vida de sofrimentos e até mesmo Sua morte foi a mais
dolorosa. Mas, afinal, qual foi o maior sofrimento de
Jesus? Você saberá também por que Sua morte tinha
de ocorrer no dia da Páscoa.
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OS MISTÉRIOS DO REINO DOS CÉUS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10582
Para muitos, as parábolas de Jesus registradas
no Evangelho de Mateus, capítulo 13, são palavras de
difícil compreensão. Porém, quando o autor associou
as sete parábolas às sete igrejas de Apocalipse, muita
luz jorrou. Ele, contudo, não se deteve na exegese do
texto, mas procura levar o leitor a almejar experiências
pela aplicação das palavras na vida prática. Jesus deu
a conhecer os mistérios do reino dos céus somente a
Seus mais íntimos seguidores (Mt 13:10-11).

O CAMINHO PARA VIVER E REINAR COM CRISTO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 128 págs.
R$ 31,80 / Cód. 10818
Este livro expõe de modo muito doce a cooperação
que Deus espera obter de cada um de nós para
o prosseguimento de Sua obra na terra. O leitor
verá com nitidez como se preparar para assumir
a responsabilidade de governar juntamente com
Cristo na era vindoura. O autor nos mostra, de forma
convincente, coerente e viva, que é possível praticar
essas palavras.
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As promessas de Deus são para todos, porque
Ele morreu por todos e veio para que todos tenham
vida em abundância (Jo 10:10b; 2 Co 5:15). Se você
acha que ainda é muito imaturo espiritualmente,
estando muito aquém do que deveria em sua vida
cristã, e pensa em desistir de correr essa carreira por
achar que isso não é para você, anime-se! Descubra
as promessas de Deus para você e avance para o
galardão!

A RESTAURAÇÃO ORGÂNICA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10748
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A PROMESSA DA VIDA
E O GALARDÃO NO REINO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 104 págs.
R$ 30,80 / Cód. 10805

Para compreendermos o que é a restauração
orgânica, é necessário conhecer a vontade eterna
de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Para que o
homem conheça esta vontade e seja levado de volta
à condição original em que foi criado por Deus, ele
precisa da redenção judicial. Quando ele recebe a
vida de Deus, inicia-se um processo em que esta vida
quer crescer até levá-lo à perfeita varonilidade, isto é,
à salvação orgânica de Deus.
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ANDAR SEGUNDO A VONTADE DE DEUS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 120 págs.
R$ 31,10 / Cód. 10797
O apóstolo Paulo rogou aos irmãos da igreja em
Éfeso que andassem de modo digno da vocação a que
foram chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando uns aos outros em
amor. Que significa isso? Que deve fazer o cristão
para andar segundo a vontade de Deus? A leitura
deste livro produzirá uma mudança substancial em
seu viver.

A VERDADEIRA PROSPERIDADE
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10319
Quem não deseja prosperidade? Esse é um
desejo comum entre as pessoas, inclusive entre os
cristãos. Mas que a Bíblia fala sobre isso? Qual a
prosperidade prometida por Deus para Seu povo no
Novo Testamento? Este livro indica-nos um caminho
prático. Analisando o relacionamento de reis e
profetas com a Palavra de Deus, encontramos uma
indicação clara de como obter a prosperidade que
satisfaz aos homens e a Deus.
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Encontramos na Bíblia a expressão “riquezas
insondáveis de Cristo”. Que significa isso? Não resta
dúvida de que é impossível esgotar seu significado,
uma vez que se trata de riquezas espirituais, algo
absolutamente além da capacidade humana de
entendimento. Por isso Dong Yu Lan fala-nos neste
livro, usando uma linguagem simples, de quão prática,
cheia de alegria e novidade a vida espiritual pode ser.

AS TRÊS FESTAS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10472

vida cris tã

vida cristã

AS RIQUEZAS INSONDÁVEIS DE CRISTO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 288 págs.
R$ 58,10 / Cód. 10438

Deus ordenou ao povo de Israel que celebrasse
três festas anuais em Jerusalém: a da Páscoa, a de
Pentecostes e a dos Tabernáculos. Para cada uma
delas, Deus deu ao povo orientações específicas e
detalhadas. Mas qual é o significado das festas no
Novo Testamento? O autor mostra que há outras
aplicações, muito mais práticas e profundas.
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CONSAGRAÇÃO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10019
Se você acha que consagrar-se ao Senhor de modo
prevalecente é privilégio de poucos, leia urgente este
livro! Assim você terá maior clareza acerca deste
assunto para encorajar outros filhos de Deus em sua
vida de entrega absoluta a Ele.

SER COMO DEUS EM VIDA E EM NATUREZA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10790
O Deus Altíssimo é o único digno de ser adorado,
e somos todos Seus filhos, possuindo Sua vida e
natureza. Quando Sua vida e natureza crescerem em
nós até a plenitude, seremos como Ele é (1 Jo 3:2),
mas não em Sua Deidade. Nas palavras tão simples
das epístolas do apóstolo Pedro, encontra-se o ápice
da revelação divina: Deus tornou-se homem para o
homem tornar-se como Deus em vida e em natureza.
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Os pais normalmente desejam ver o crescimento e
o desenvolvimento dos filhos em todos os aspectos.
Investem neles o que podem e até o que não podem.
No campo espiritual, Deus também investe em nós,
Seus filhos, aguardando nossa maturidade. Por meio
da Epístola de Paulo aos Efésios, Dong Yu Lan mostra
alguns princípios que, na prática, permitem-nos
crescer e atingir a maturidade.

GRAÇA SOBRE GRAÇA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10195
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FILHOS MADUROS O CAMINHO
PARA O CRESCIMENTO ESPIRITUAL
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 88 págs.
R$ 22,80 / Cód. 10624

Que é graça? É o próprio Deus dando-se a nós para
que O desfrutemos. Essa é uma definição profunda,
elevada e, ao mesmo tempo, extremamente prática.
Em “Graça sobre Graça”, Dong Yu Lan fala sobre a
aliança que Deus estabeleceu conosco com base em
Sua graça. Ao recebermos a graça, recebemos dons
que, exercitados, resultam em mais graça.
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O MANANCIAL DE ÁGUAS VIVAS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10235
O livro de Jeremias apresenta-nos três revelações
divinas: o manancial de águas vivas, que se refere
ao suprimento inesgotável de Deus Pai; o Renovo de
justiça, que é Cristo, e a nova aliança, que é o acordo
que Deus fez com Seu povo mediante o Espírito.
Hoje o Espírito, que está em nós, é a garantia de que
podemos ter um viver que agrada a Deus e cumpre
Seu propósito eterno.

O VIVER DOS FILHOS DE DEUS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 144 págs.
R$ 33,00 / Cód. 10715
O autor aborda o plano eterno de Deus, a salvação
completa que Ele nos preparou. Essa salvação
completa é o ponto crucial das visões e revelações
que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor
Jesus e tem como objetivo levar-nos à plena filiação,
que é herdarmos o próprio Deus em plenitude. Por
meio de uma leitura simples, mas atenciosa, você
poderá conhecer o desejo do coração de Deus,
imprescindível a nosso viver.
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A luz de Deus ilumina todo o nosso ser interior,
mesmo as partes mais ocultas. Essa é a luz do
mundo. Mas há, também, outro aspecto da luz divina:
a luz da vida, que é a que nos dá a realidade dos
fatos espirituais, que nos leva ao verdadeiro e íntimo
relacionamento com Deus. Por que precisamos
avançar da luz do mundo para a luz da vida? Dong Yu
Lan responde neste livro. Leia e pratique!

IMPORTA NASCER DE NOVO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 64 págs.
R$ 18,00 / Cód. 10223
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A LUZ DA VIDA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 64 págs.
R$ 18,00 / Cód. 10402

A experiência da regeneração precisa estar sempre
fresca em nosso viver. Se considerarmos o novo
nascimento como um evento esquecido no passado,
nosso presente, nosso “hoje’’ é que ficará velho. A
salvação é um fato que só tem começo, jamais tem
fim, porque é espiritual, divino e eterno. Viva o frescor
eterno da vida divina diariamente, experimentando a
salvação todos os dias!
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A VITÓRIA SOBRE A APATIA ESPIRITUAL E O PECADO
Miguel Ma / 11x15 cm / 56 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10893
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Todo cristão está sujeito à condição de apatia
espiritual e às consequências da ação do pecado em
sua vida. Como lidar com essa situação no dia a dia?
Na leitura deste livrete você será ajudado a identificar
os sintomas, a causa e o caminho para ser liberto
desses males. Vale a pena conferir!

DEUS CONHECE OS MEUS SOFRIMENTOS
Pedro Dong / 11x15 cm / 40 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10895
Os cristãos, especialmente os mais jovens,
enfrentam diversas dificuldades para servir a Deus
com perseverança, constância e responsabilidade.
Por meio de exemplos do Senhor Jesus e de alguns
personagens bíblicos, o autor revela que Deus não
desconhece nem desconsidera os sofrimentos
enfrentados por Seus filhos no dia a dia. Pelo contrário,
Ele conhece e entende nossa real situação e deseja
socorrer-nos e suprir-nos se encontrar abertura de
nossa parte, ainda que pequena, para operar em nós
a Sua vontade e nos tornar mais úteis a Ele. Vale a
pena conferir!

Apocalipse 22:1 mostra-nos o rio da água da vida
que flui do trono de Deus e do Cordeiro. De uma e outra
margem do rio está a árvore da vida. Para a árvore da
vida crescer e dar frutos, ela precisa do rio da água da
vida. Consequentemente, se a árvore da vida precisa
do rio da água da vida para seu suprimento, também
nós, para nosso crescimento de vida, precisamos do
rio da água da vida, que é o Espírito.

VIGIAR E ESTAR PREPARADO
Dong Yu Lan / 11x15 cm / 48 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10801
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RIOS DE ÁGUA VIVA
Dong Yu Lan / 11x15 cm / 32 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10541

A parábola das dez virgens e a dos talentos em
Mateus 25 são muito conhecidas do povo de Deus,
mas várias perguntas surgem de sua leitura. Quem
são as virgens? O que significa ter azeite na vasilha?
Que devemos fazer com os talentos que o Senhor
nos deu para não sermos repreendidos por Ele em
Sua vinda? Você encontrará as respostas a essas e
a outras perguntas na leitura deste livrete. Desfrute e
prepare-se para a volta do Senhor!
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TENTAÇÃO: AMEAÇA OU OPORTUNIDADE?
Dong Yu Lan / 11x15 cm / 32 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10509
Somos tentados e testados a todo tempo em
vários aspectos de nossa vida. Como podemos
rejeitar o tentador? Qual o segredo da vitória sobre
as tentações?

SALMO 133:
O DISPENSAR DO DEUS TRIÚNO
Dong Yu Lan / 11x15 cm / 24 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10027
O salmo 133 é muito conhecido, proclamado e
cantado por milhares de cristãos em todo o mundo.
Mas praticar esse salmo é mesmo possível? De
maneira simples e objetiva, este livro mostra-nos
como a Bíblia revela a prática deste salmo.
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Invocar o nome do Senhor é uma prática que
começou ainda na época de Adão e é a marca
do homem que depende de Deus. De Gênesis a
Apocalipse fica evidente que todos os que invocam
o nome do Senhor confiam Nele, dependem Dele,
e Deus os atende. Que seja esta a sua experiência,
após a leitura deste livrete!

IDENTIFICADOS PELO INVOCAR
Dong Yu Lan / 11x15 cm / 32 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10482
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DAÍ SE COMEÇOU A INVOCAR O NOME DO SENHOR
Dong Yu Lan / 11x15 cm / 24 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10024

Como Paulo identificava os cristãos a quem
perseguia? Naquela época os cristãos não se reuniam
em um lugar específico nem usavam vestimentas ou
sinais que os revelassem como tais. Se nem portavam
Bíblias, como Paulo os identificava? O mais provável é
que o fazia porque eles invocavam o nome do Senhor
(At 9:13-14, 21).
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DIAS MAIS SÁBIOS
Pedro Dong / 13,5x20,5 cm / 384 págs.
R$ R$ 69,90 / Cód. 10968
Quando se tornou rei sobre Israel, Salomão pediu
apenas uma coisa para Deus: sabedoria para se
conduzir à frente do Seu povo (2 Crônicas 1:10-12). O
livro de Provérbios contém pepitas dessa sabedoria
que foram garimpadas e ressaltadas pelo autor nesta
obra que ora disponibilizamos ao público amante de
revelação e direção divinas para seu viver diário.
Neste livro você encontrará sábias e acessíveis
instruções a partir dos textos bíblicos, capítulo por
capítulo, para cada dia do ano. O intuito é ajudá-lo a
extrair e aplicar as riquezas das Sagradas Escrituras
para o seu bem-estar, sua felicidade pessoal, familiar,
profissional, em seu relacionamento com o próximo e
no serviço a Deus. Experimente!
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O Jornal Árvore da Vida (JAV) é um jornal que se preocupa com você e toda a sua família.
Seu conteúdo traz satisfação, alegria, paz e qualidade de vida interior por ser totalmente baseado
na pura Palavra de Deus, a Bíblia.
A assinatura do Jornal Árvore da Vida é anual, e nesse período você receberá um exemplar por
mês, com artigos dirigidos a adultos, jovens, casais, pais e filhos.
Faça hoje mesmo sua assinatura e desfrute das vantagens espirituais que o JAV oferece para
você e toda sua família.
Leia e assine!

des taques

Corpo redatorial
Publicação Mensal
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23,5x32,5 cm / 12 págs.
Preço do exemplar: R$ 5,50
Assinatura:
1 ano: R$ 55,00
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SÉRIE: DEUS NOS CHAMA PARA SEU REINO E GLÓRIA
Kit 1 - O PODER DO EVANGELHO / Ezra Ma & Pedro Dong
A VINDA DE CRISTO É CERTA / André Dong & Miguel Ma
Kit 2 - A VACINA CONTRA O VÍRUS DA INIQUIDADE / Ezra Ma
A PERSEVERANÇA DA ESPERANÇA / Pedro Dong
Kit 3 - TÃO GRANDE SALVAÇÃO / Ezra Ma
AFINAL O QUE DETÉM O ANTICRISTO / Pedro Dong

des taques

13,5x20,5 cm / 72 págs. cada livro / R$ 25,00 cada kit
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Querido leitor,
A série do devocional Alimento Diário “Deus nos chama para o Seu reino
e glória”, tem como base as duas epístolas de Paulo aos tessalonicenses.
Conhecer os eventos que motivaram Paulo a escrever essas duas
epístolas vai nos ajudar a compreender o conteúdo espiritual delas.
A igreja em Tessalônica era uma igreja nova, com poucos meses de
existência, quando recebeu as cartas de Paulo. Como teve de sair às
pressas daquela cidade, o apóstolo não pôde apresentar a Palavra e
o conhecimento de uma maneira mais completa. Assim, ele escreveu
essas duas epístolas para orientá-los a viver uma vida cristã santa, com
vistas à vida da igreja. Ele apresentou aos tessalonicenses a preciosa
estrutura da igreja: fé, amor e esperança. Além disso, a igreja passava
por provações e, em razão das perseguições do Império Romano, vários
irmãos foram mortos. Isso gerou dúvidas sobre o que aconteceria com os
que morreram, sobre qual seria o futuro deles. Por isso, Paulo despendeu
um tempo considerável nessas duas epístolas para esclarecê-los sobre a
vinda do Senhor e o arrebatamento tanto dos vivos, como daqueles que
dormiram no Senhor, isto é, dos mortos (1 Ts 4:13-18).
Tais palavras são muito oportunas, pois alguns de nós, nestes tempos
de pandemia, também experimentamos tristeza decorrente da partida de
alguns de nossos irmãos e entes queridos. Não estamos num momento
de perseguição exterior, mas de tribulação. E muitos de nós temos uma
sensação interior de que a vinda do Senhor está próxima. Essas cartas
não foram escritas somente para os irmãos de Tessalônica, mas para
nós hoje!
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ALIMENTO DIÁRIO KIDS
Marta Moraes / 14x21 cm / 136 págs. / R$ 25,00
Faixa etária: 6 a 9 anos
O ALIMENTO DIÁRIO KIDS é um devocional infantil com o objetivo de proporcionar à criança uma
experiência diária de contato com a Palavra de Deus.
São oito semanas de leitura, com passagens bíblicas importantes para formação cristã da
criança, acompanhadas de atividades divertidas e prazerosas que contribuirão para a memorização
do conteúdo.
Este material possibilita maior aproximação da criança com a Bíblia enquanto ela se diverte lendo
e resolvendo as atividades de colorir, cruzadinhas, caça-palavras, sete erros, enigmas, entre outras.
Boa leitura e diversão!

49

des taques

vol 1 - 232 págs.
vol 2 - 232 págs.
vol 3 - 240 págs

FUNDAMENTOS DA FÉ CRISTÃ
Editora Árvore da Vida / 14x21 cm / R$ 44,00
Fé é o elemento fundamental do viver de alguém escolhido e chamado por Deus. Habacuque 2:4
diz que “o justo viverá pela sua fé” e esse texto é repetido três vezes no Novo Testamento (Rm 1:17;
Gl 3:11; Hb 10:38). Além disso, o autor de Hebreus dedica um capítulo inteiro de quarenta versículos
ao tema “fé” (capítulo 11).
A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Palavra de Cristo (Rm 10:17 – lit.). Cada volume de Fundamentos da
fé cristã, contém vinte e quatro lições que visam fundamentar e fortalecer a fé de quem o ler. Quanto
mais firmes e fundamentados na fé estiverem os filhos de Deus, mais inabaláveis se tornarão. Numa
época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura destes livros é crucial para os
que querem ter um viver individual e coletivo que agrade a Deus e os conduza a viver o reino de Deus.
Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro!
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Todo cristão tem duas armas poderosas para a
batalha espiritual que enfrenta cotidianamente: a
oração e a Palavra. Quando bem aplicadas afastarão
o inimigo de Deus de Seu povo. Além disso, podemos
usar esses recursos com vistas ao desenvolvimento
diário de nossa salvação para, de forma adequada,
exercer nossa responsabilidade, como servos de
Deus, de cuidar dos demais membros do Corpo de
Cristo.

oraç ão

oração

A PALAVRA E A ORAÇÃO NA VIDA CRISTÃ
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 160 págs.
R$ 36,60 / Cód. 10887

A ORAÇÃO DE ANA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 22,10 / Cód. 10293
A aflição de Ana era tão grande, que ela se
derramou em lágrimas diante de Deus e Lhe fez
uma oração desesperada, para que Ele mudasse sua
situação. Graças à oração, Deus mudou não somente
a amargurada vida de Ana, como até mesmo mudou
a vida de um povo derrotado. Descubra como sua
oração também pode tocar profundamente o coração
de Deus!
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UM LUGAR DE ORAÇÃO
Dong Yu Lan / 11x15 cm / 24 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10836

oraç ão

Em suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo
estava acostumado a se movimentar por grandes
cidades, ir às sinagogas pregar e discutir com os
presentes, falar ousadamente em nome do Senhor.
Em Filipos, porém, ele teve uma experiência singular,
que se tornou um bom modelo para nós na pregação
do evangelho. Neste livrete, o autor trata do assunto
de maneira muito desfrutável e envolvente.

ANTES DE TUDO... ORAÇÃO
Dong Yu Lan / 11x15 cm / 32 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10681
Antes de agir, antes de falar, antes mesmo de
começar – “antes de tudo, pois, exorto que se use a
prática de súplicas, orações, intercessões, ações de
graças em favor de todos os homens” (1 Tm 2:1). Se
Paulo diz “antes de tudo”, é porque a oração é um dos
itens essenciais que devemos ter na vida da igreja.
Além de nossos atos, essa prática vai mudar nossa
vida!
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Quando colocada em ordem cronológica, a
Epístola de Paulo aos Coríntios traz uma inédita
expressão para a igreja: “A igreja de Deus”. Muito
mais que pertencimento, esse título para a igreja
também sugere sua origem – Deus. Saber disso não
é suficiente, mas admitir que Deus quer trabalhar em
Seus filhos para que sejam como Ele é – santo e único
– é nosso grande desafio.
Esperar por Cristo é ser passivo quando comparado
à verdadeira comissão de Deus para a igreja. Muito mais
que esperar, podemos apressar a segunda vinda de
Cristo praticando a dupla comissão de Apocalipse 12.
Entender que todo cristão tem uma identidade
é salutar. Porém mapeá-la desde seu início,
acompanhando seu desenvolvimento e consumação
no Novo Testamento, é sublime!
O que você está esperando? Tire você mesmo suas
próprias conclusões após a leitura deste ousado livro.

igreja

igreja

A IGREJA É DE DEUS
Pedro Dong / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10989

A IGREJA DESEJÁVEL
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 200 págs.
R$ 47,80 / Cód. 10783
Uma das grandes revelações da Epístola aos
Efésios é que a igreja é algo maravilhoso. Por isso,
a preocupação e oração do apóstolo Paulo era que
eles tivessem espírito de sabedoria e revelação para
que pudessem ver a igreja como Deus a vê: gloriosa!
Muitos consideram a igreja como se fosse apenas
um grupo de cristãos, entretanto, a igreja é celestial,
é algo grandioso!
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DOZE ASPECTOS DA IGREJA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10030

igreja

A vontade de Deus sempre foi um mistério. Deus
tem um bom prazer e uma vontade que durante
séculos e gerações estiveram ocultos. Mas agora
esse mistério foi revelado em todos os seus aspectos.
Conhecê-los é conhecer o mistério de Deus, que é
Cristo, e conhecer o mistério de Cristo, que é a igreja.
Que o Senhor revele toda a magnitude e riqueza do
mistério de Sua vontade a todos quantos lerem este
livro!

É TEMPO DE REEDIFICAR A CASA DO SENHOR
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10600
Jerusalém, o lugar escolhido por Deus para Seu
povo adorá-Lo e servi-Lo, estava em total desolação,
em ruínas. Deus, porém, usou Seus profetas para falar
ao povo naquela época, a fim de libertá-los e encorajálos a restaurar Seu lugar de habitação. Neste livro,
você verá a importância dos profetas e como eles
foram grandemente usados por Deus na restauração.
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RESILIÊNCIA – A TRAJETÓRIA DE DONG YU LAN
– UM MINISTRO DO EVANGELHO
Thiago Moraes / 16x23 cm / 440 págs
R$ 107,90 / Cód. 10949
Este livro traz a trajetória da vida humana e espiritual do precioso servo de Deus Dong Yu Lan.
Artífice em sua vida empreendedora e visionário em seu ministério cristão destinado às igrejas e à
obra de Deus, este livro traz os bastidores da vida humana e espiritual de um precioso servo de Deus.
Homem entusiasmado em tudo o que fez, meticuloso em suas ações e reações, e positivo para
avançar sempre, sem dar brecha e margem para o retrocesso. Com um caráter resoluto, Dong Yu Lan
pavimentou caminhos onde todos podem transitar e cooperar para o cumprimento do plano de Deus.
Cremos que seus afazeres diários serão influenciados por estas páginas, pois são uma linha direta
com aqueles que desejam apresentar seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável no serviço a
Deus, experimentando, assim, a Sua boa, agradável e perfeita vontade (Rm 12:2).
Se você gosta de desafios e deseja avançar em sua vida espiritual e humana, a leitura desta obra
se faz necessária e será prazerosa.

Use a tecnologia realidade aumentada
Esse título traz uma novidade em relação às publicações anteriores. Nesta, a versão impressa
passa a ser a porta de entrada para uma nova experiência digital, a realidade aumentada. A realidade
aumentada faz um amálgama do ambiente que envolve tanto a realidade virtual como os elementos
do mundo real, em uma combinação do virtual com o real.
Por meio do aplicativo intitulado Resiliência DYL, você, querido leitor, terá acesso a outra realidade
– a aumentada. Funciona assim:
1. Baixe gratuitamente o aplicativo na Apple Store ou no Google Play o seguinte aplicativo
denominado Resiliência DYL.
2. Ao apontar a câmera de um smartphone ou tablet para as páginas que contenham a foto, você
irá deparar com um conteúdo virtual na tela do aparelho.
3. Os capítulos que têm a tecnologia realidade aumentada são: 3, 7, 14, 16, 28, 34, 35 e 39.
A empresa BUMP, que trabalha com essa tecnologia, é a parceira da Editora Árvore da Vida na
produção deste livro.
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Você está disposto a ser um parceiro de Deus na
execução da Sua obra na terra? Para que essa parceria
seja real e tenha sucesso, o autor, ao longo dos
capítulos deste livro, desvenda algumas condições
que devem ser consideradas e aplicadas por nós no
dia a dia. Leia e receba as bênçãos das revelações
aqui contidas!

COMO PASTOREAR O REBANHO DE DEUS
Pedro Dong / 14x21cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10942

liderança

lid erança

PARCEIROS DA OBRA DE DEUS
Pedro Dong / 14x21 cm / 96 págs
R$ 25,00 / Cód. 10960

Este livro, além de desvendar como Deus levará a
bom termo Seu plano, expõe com clareza a origem do
problema do homem e apresenta sua solução à luz
das Escrituras. Por fim, aponta um caminho prático
para que o povo de Deus tenha um viver cristão
cheio de realidade, amor e entusiasmo, estimulando
o pastoreio e cuidado mútuo entre os filhos de Deus
com vistas à edificação da igreja, o Corpo de Cristo.
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liderança

MINISTROS DE DEUS
LIÇÕES VALIOSAS DE VIDA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 136 págs.
R$ 32,40 / Cód. 10856
A história dos ministros de Deus, bem como suas
vitórias e seus fracassos, estão registrados na Bíblia
para evidenciar a grande misericórdia de Deus em
escolher pessoas impuras e indignas – como nós –
para ser Seus ministros. As lições de vida pelas quais
passaram são valiosas e foram escritas por nossa
causa, a fim de não repetirmos os erros dos ministros
do passado, pois Deus deseja nos usar e aperfeiçoar
como Seus ministros neotestamentários.

A GENUÍNA AUTORIDADE E SUBMISSÃO
Dong Yu Lan / 13,5x20,5 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10838
Há um princípio espiritual que mantém a ordem
no universo, sustenta a sociedade como um todo e
pode ser resumido em duas palavras: autoridade
e submissão. Que é a verdadeira autoridade?
Como identificá-la? Que é a verdadeira submissão?
Neste livro o autor discorre sobre o tema e destaca
alguns exemplos bíblicos de autoridade, submissão,
situações de rebelião e suas consequências.
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Como homem de Deus, um profeta não expressa
suas próprias palavras e opiniões, mas sempre está
em comunhão com Deus para buscar diante Dele o
que deve ser falado. Um verdadeiro profeta, por meio
da Palavra, leva luz de Deus àqueles que contata.
Essa luz é intensa, expõe por completo o que está
no coração das pessoas e as leva a confessar seus
pecados de forma cabal.

SERVOS DE DEUS BONS, FIÉIS E PRUDENTES
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 132 págs.
R$ 32,20 / Cód. 10823

liderança

lid erança

DEUS FALA PELOS PROFETAS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 144 págs.
R$ 33,00 / Cód. 10828

As experiências de alguns servos de Deus no
passado, em especial as dos apóstolos Paulo, Pedro
e João, mostram que hoje Deus não está interessado
em chamar homens com muito poder, muita força,
muita capacidade para o serviço a Ele. Antes, espera
que todos os Seus filhos Lhe sejam servos. Dentre os
servos bons e fiéis em geral, Deus deseja encontrar
servos prudentes, que receberão uma comissão
especial no reino vindouro.
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liderança

SUCESSO E FRACASSO DE UM LÍDER
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10824
Ao longo da história, Deus sempre procurou
líderes adequados, que fossem bons modelos e que
aperfeiçoassem outros, a fim de cooperarem com
Ele no cumprimento de Sua vontade. Neste livro, por
meio das experiências de sucesso e fracasso de um
líder sábio e poderoso entre o povo de Deus, Dong
Yu Lan mostra princípios importantes que certamente
nos tornarão mais úteis em nosso serviço espiritual
hoje e nos prepararão para reinar com Cristo na era
vindoura.

O SERVO FIEL E PRUDENTE
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10626
Existe hoje a necessidade urgente de que
todos os que amam ao Senhor sejam servos fiéis e
prudentes, para que Deus sempre tenha novos filhos
e estes tenham seus cuidadores, que os alimentam
e apascentam, criando uma verdadeira estrutura
orgânica de cuidado mútuo em amor. Isso levará
todos a crescer, e a vida de Deus terá caminho para
se expandir em toda a terra habitada. Esse é o desejo
de Deus!
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Há uma fartura de princípios espirituais em cada
página desta obra quando consideramos a experiência
de Ana, mãe de Samuel, a do próprio Samuel e seus
filhos, do sacerdote Eli e seus filhos e a experiência de
Davi, personagem principal desta história. Tudo que
ocorreu em sua vida e na vida das pessoas próximas
a ele trarão, com certeza, grande ajuda a você, caro
leitor. Confira!

O CARÁTER DO HOMEM DE DEUS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10210

liderança

lid erança

UM HOMEM SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 288 págs.
R$ 61,80 / Cód. 10634

É possível cada cristão tornar-se um homem de
Deus. Por nós mesmos, isso, sem dúvida, não se
tornaria realidade. Mas, se exercitamos a vida de
Deus, que está em nós, podemos, pouco a pouco,
alcançar o padrão de servo fiel revelado em Sua
Palavra. A experiência com Deus nos capacitará para
sermos úteis homens de Deus.
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liderança

A VISÃO DO TABERNÁCULO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 232 págs.
R$ 52,10 / Cód. 10425
O tabernáculo físico já não existe, mas seu
significado espiritual é muito atual e prático. Moisés
edificou o tabernáculo conforme o modelo celestial
que Deus lhe mostrara no monte. Ele provavelmente
desconhecia que, além de ser um lugar físico para
adoração a Deus, aquela grande tenda simbolizava
muitas realidades espirituais. Em “A Visão do
Tabernáculo” você aprenderá a valorizar aspectos
importantes de nossa experiência com Cristo e do
serviço a Ele.

A VISÃO CELESTIAL
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10638
No contexto bíblico, o que é uma visão? O que a
visão significa para a economia de Deus? De forma
simples e objetiva, o autor nos leva a entender nossa
responsabilidade para que a visão da economia de
Deus não se perca no espaço e no tempo. Como
servos de Deus, cabe a nós tornar a segunda vinda
do Senhor uma realidade cada vez mais próxima de
nossa geração.

62

O leitor tem aqui um estudo detalhado acerca do
livro de Josué revelando o que simboliza a boa terra
que os filhos de Israel conquistaram e possuíram
por herança perpétua. Trata, entre outras coisas,
da liderança firme e exemplar de Josué durante as
batalhas, da inusitada estratégia para a tomada de
Jericó, da derrota inicial em Ai e, depois, da grande
virada para obter a vitória sobre aquela cidade.

GRUPO FAMILIAR DE CUIDADO E MULTIPLICAÇÃO
Calos Silva / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10943

liderança

lid erança

CONQUISTANDO A BOA TERRA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 152 págs.
R$ 34,80 / Cód. 10615

Este guia discorrerá sobre uma das ferramentas
mais eficientes e eficazes de apascentamento e
multiplicação do povo de Deus na terra: o Grupo
Familiar de Cuidado e Multiplicação – GFCM. Cremos
que, se as orientações apresentadas aqui forem
aplicadas de forma adequada e persistente, a igreja
receberá grandes benefícios. Vale a pena conferir!
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POR QUE O HOMEM É TÃO ESPECIAL?
Corpo redatorial / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,80 / Cód. 10888
O que faz o homem tão especial, tão diferente
dentre todos os outros seres vivos da terra? Face às
dimensões do universo, será que o homem é um ser
desprezível fadado a desaparecer, a ter o mesmo fim
das galáxias? Este livro comprova, à luz da Bíblia, não
somente a existência de Deus, mas principalmente
a importância do homem no contexto do plano
sapientíssimo do Criador. Com certeza você se
surpreenderá! Confira!

CRESCENDO EM VIDA
LIÇÕES BÁSICAS PARA APASCENTAMENTO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10809
Este livro é composto de oito lições básicas muito
propícias para o apascentamento de novos cristãos.
O intuito desta obra é oferecer auxílio aos que pregam
o evangelho e cuidam dos recém-convertidos ao
Senhor.
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O ser humano vive uma de suas maiores crises
existenciais. Reconhecemos que somos criaturas
capazes de realizar grandes descobertas e superar
severos obstáculos. Entretanto, em um angustiante
paradoxo, sentimo-nos vazios interiormente e
perplexos. Neste livro, Dong Yu Lan expõe o propósito
da criação do homem e a ação de Deus para salvar
o homem de sua condição deplorável e lhe dar uma
nova vida.

BOA-NOVA DE GRANDE ALEGRIA
Corpo Redatorial / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10844

evangelis m o

e vangelismo

UMA VIDA COM PROPÓSITO E QUALIDADE INTERIOR
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10831

Qual a origem do homem? O que nos é revelado
quando contemplamos a beleza do universo? Nas
crônicas deste livro você obterá respostas a essas
perguntas e outros esclarecimentos acerca do sentido
da vida humana.
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OS DOIS ASPECTOS DA SALVAÇÃO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10426
Este livro apresenta a salvação completa de
Deus em seus dois aspectos: o judicial e o orgânico.
Sua leitura dará mais clareza e convicção sobre o
desenvolvimento da salvação, introduzindo o leitor
numa experiência mais profunda com Deus.

O EVANGELHO AO ALCANCE DE TODOS
A CHAVE PARA OBTER UMA VIDA EM ABUNDÂNCIA
Corpo redatorial / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10717
Conhecer e compreender o plano que Deus tem
para sua vida, desde antes de seu nascimento, é o
caminho para você obter respostas sobre o verdadeiro
sentido da vida. Que o evangelho seja uma realidade
tanto para os que o propagam como para os que o
recebem.
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Por que tantos deram a vida por esse livro? Por
que tantos lutaram para destruí-lo? Por que ninguém
consegue ficar indiferente à Bíblia?

A BUSCA DA AUTOPERFEIÇÃO
Corpo redatorial / 11x15 cm / 24 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10492

evangelis m o

e vangelismo

A BÍBLIA
Corpo redatorial / 11x15 cm / 24 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10488

Ao longo da história, o homem sempre procurou
tornar-se melhor, aperfeiçoar-se. Por um lado, ele
percebe que sua conduta não atinge o padrão; por
outro, ele se dá conta de que dentro de si existe uma
tendência que o incita continuamente a cometer erros.
E você, por mais que tente, consegue ser melhor?
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FOI POR SUA CAUSA!
Folhetos de evangelização
Corpo Redatorial / 9,5x14 cm / 4 págs.
Pacote com 100 unidades
R$ 9,50 / Cód. 10894
Apenas quando tocamos no amor que Deus tem
por nós e atentamos para o que Ele fez por nós,
ganhamos motivo para viver e grande força para
mudar. Amigo leitor, essas são as palavras de Deus
para você! Ele deseja mudar sua vida e enchê-la de
gozo e de sentido!

EU E O REINO
Folhetos de evangelização
Corpo Redatorial / 9,5x14 cm / 4 págs.
Pacote com 100 unidades
R$ 9,50 / Cód. 10910
Você sabia que o evangelho de Deus tem
dois aspectos? Um deles é muito bem difundido
por diversos meios. Esse aspecto do evangelho,
entretanto, é apenas o passo inicial da salvação. Para
desfrutar a salvação completa que Deus preparou
para o homem, precisamos também do evangelho do
reino (Lc 4:43) que visa nos preparar para reinar com
Cristo no mundo que há de vir (Hb 2:5-8).
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É comum ouvirmos as pessoas dizerem: “Se eu
pudesse começar tudo novamente, eu... terminaria a
faculdade, esperaria mais para casar etc.”. E você? Se
lhe fosse dada a chance de recomeçar sua vida, por
onde você recomeçaria? Jesus, certa vez, convidou
um homem chamado Nicodemos para ter um
novo começo. Jesus ama você! Ele também o está
chamando e quer dar-lhe um novo começo!

QUANDO O VINHO ACABA
Folhetos de evangelização
Corpo Redatorial / 9,5x14 cm / 4 págs.
Pacote com 100 unidades
R$ 9,50 / Cód. 10118

evangelis m o

e vangelismo

NASCER DE NOVO
Folhetos de evangelização
Corpo Redatorial / 9,5x14 cm / 4 págs.
Pacote com 100 unidades
R$ 9,50 / Cód. 10743

Tradicionalmente uma festa de casamento
tem vinho. E assim foi em Caná da Galileia, num
casamento para o qual Jesus tinha sido convidado.
Os participantes estavam desfrutando o vinho, o
futuro parecia brilhante, todos estavam cheios de
alegria. Parecia que aquilo nunca acabaria... até que,
de repente, o vinho acabou (Jo 2:1-3). A vida humana
é como essa festa em Caná. Saiba o motivo lendo
este folheto.
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SEGURANÇA TOTAL
Folhetos de evangelização
Corpo Redatorial / 9,5x14 cm / 4 págs.
Pacote com 100 unidades
R$ 9,50 / Cód. 10691
Você já se sentiu angustiado ou atribulado? Já
passou fome, perigo ou foi perseguido e injustiçado
por alguém? Diante de situações dramáticas e cruéis
que temos vivido na atualidade, você já pensou no
que precisaria ter para conseguir segurança total?
Para facilitar, vamos sugerir três possíveis respostas:
dinheiro, inteligência e paz. Mas será que essas
opções realmente podem nos garantir segurança
total?

A CURA
Folhetos de evangelização
Corpo Redatorial / 9,5x14 cm / 4 págs.
Pacote com 100 unidades
R$ 9,50 / Cód. 10023
No Evangelho de Marcos, encontramos a história
de uma mulher que sofria de hemorragia havia
doze anos (Mc 5:23-34). Durante esse tempo, ela
esgotou os recursos e suas economias em busca da
cura. Ninguém foi capaz de curá-la. Por que a Bíblia
registra essa história? Porque essa mulher, com sua
hemorragia sem fim, representa toda a humanidade.
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Você sabia que, na Bíblia, o homem é comparado
a uma folha? De acordo com Isaías 64:6, “todos nós
murchamos como a folha”. Conhecemos o ciclo de
vida de uma folha. Não importa quão verde e vigoroso
seja o pequeno rebento de uma árvore – haverá um
dia em que uma nova estação mudará sua forma,
quando a folha, já seca, perde sua cor original e por
fim cai. Sua vida, no máximo, foi muito breve. Assim
também é nossa vida.

FAÇA SEU TEMPO VALER A PENA
Folhetos de evangelização
Corpo Redatorial / 9,5x14 cm / 4 págs.
Pacote com 100 unidades
R$ 9,50 / Cód. 10692

evangelis m o

e vangelismo

A VIDA É TÃO BREVE...
Folhetos de evangelização
Corpo Redatorial / 9,5x14 cm / 4 págs.
Pacote com 100 unidades
R$ 9,50 / Cód. 10139

Se você é um ser humano e vive no planeta Terra,
certamente já disse isto: “Não posso. Agora não
tenho tempo”. A falta de tempo é um dos maiores
problemas do homem hoje. Nossa vida é assim: o
tempo passou a ser “artigo de luxo” e cada vez mais
escasso. Mesmo diante de toda a correria do dia a
dia, devemos ter tempo para Deus.
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OS GRANDES DIAMANTES DA BÍBLIA
Dong Yu Lan / 16x23 cm / 408 págs.
R$ 89,90 / Cód. 10884
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O esforço para cavar as rochas e descer às
pressões e temperaturas absurdas para buscar esses
diamantes valeu a pena! Este livro apresenta uma
via expressa por meio da qual o leitor chegará mais
rapidamente ao cerne do plano de Deus. Podemos
afirmar que ele é a bússola que faltava para nos ajudar
a penetrar na Bíblia com segurança, fornecendo
as coordenadas que nos levam a ser um cristão
vencedor e, consequentemente, a entrar no reino.
Esse legado precisa ser apresentado às próximas
gerações. Os diamantes aqui contidos, em diversas
seções, sintetizam o que de mais valioso pode ser
visto nos sessenta e seis livros da Bíblia.

EVANGELHO DE MATEUS
VENHA O TEU REINO
Dong Yu Lan / 16x23 cm / 368 págs.
R$ 80,60 / Cód. 10728
Que é um reino? Por definição, é a esfera onde
se desenvolve determinado tipo de governo. Sendo
assim, o reino de Deus é o lugar no qual Deus exerce
Sua autoridade, de eternidade a eternidade, pois
o reino de Deus é eterno como Ele próprio o é. O
conteúdo deste livro desvendará a revelação espiritual
da Palavra do Senhor registrada no Evangelho de
Mateus, e você descobrirá como aplicar a Palavra em
seu viver diário.

A criação foi um ato de amor, pleno de significados
divinos e espirituais! Longe de ser um mero relato
histórico, os sete dias da criação de Deus descritos
em Gênesis são, na verdade, o resumo de todo
o propósito de Deus. Este livro desvenda-nos o
verdadeiro sentido da existência humana. O homem
é o centro de toda a criação e assim foi feito para o
cumprimento da gloriosa economia de Deus!

COMO SERVIR A DEUS?
LIVRO DE LEVÍTICO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 464 págs.
R$ 87,40 / Cód. 10268
Fomos criados para servir a Deus! Mas deveríamos
nos perguntar: Será que O temos servido segundo Sua
vontade? Será que um livro tão antigo e peculiar como
Levítico poderia nos ensinar como servi-Lo nos dias
atuais? Essas e tantas outras questões não ficarão
sem resposta: leia este livro! Você ficará admirado em
saber que Levítico é atual, surpreendente e cheio de
vida!
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co mentário

OS SETE DIAS DA CRIAÇÃO
A ECONOMIA DE DEUS
EM GÊNESIS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10165
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O EXÉRCITO DE ISRAEL E O SERVIÇO DOS LEVITAS
LIVRO DE NÚMEROS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 416 págs.
R$ 78,40 / Cód. 10256
Você se surpreenderá com as maravilhosas
revelações divinas contidas em Números, um livro
aparentemente de difícil compreensão, e descobrirá
que Deus está nos treinando para sermos Seu exército
e Seu sacerdócio. Precisamos ser um povo que lute
por Ele e O sirva.

A SALVAÇÃO DE UMA SOCIEDADE EM CRISE
LIVRO DE JUÍZES
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 112 págs.
R$ 27,50 / Cód. 10299
O período da história do povo de Israel narrado
no livro de Juízes é um dos mais negros daquela
nação. Mas Deus não esteve indiferente a nada do
que aconteceu. Pelo contrário, Seu único desejo
era sempre trazer Seus escolhidos de volta para Si.
O livro de Juízes, embora de difícil compreensão, é
repleto de lições de vida muito simples e práticas, e
de manifestações da justiça e do amor de Deus.

A história de Rute é um relato cheio de beleza e
ternura. Nela vemos que, mesmo em um período
confuso, marcado por disputas entre as tribos de
Israel, Deus estava sempre presente. Por sua vez, no
livro de Ester, não há sequer uma menção do nome
de Deus. Mas, o fato de a vida de Ester se encontrar
descrita com detalhes nesse livro, deixa claro que
o Deus “oculto” conduzia cada fato. Em ambas as
histórias, vemos que o desejo de Deus é estabelecer
Seu reino aqui na terra.

NÃO MAIS EU, MAS CRISTO
LIVRO DE JÓ
Dong Yu Lan / 16x23 cm / 288 págs.
R$ 63,40 / Cód. 10714
O livro de Jó é muito comentado, pois,
aparentemente, trata apenas do sofrimento, da
injustiça, da paciência diante das adversidades. Há os
que ressaltam o fato de que, assim como Jó, também
nós, após passarmos por sofrimentos, seremos
abençoados por Deus. Esses são conceitos muito
superficiais. O livro de Jó nos faz ver que, para Deus
realizar algo em nós, precisamos ser despojados de
nosso ego, de nossa vida natural.
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O DEUS PRESENTE QUE SE OCULTA
NOS LIVROS DE RUTE E ESTER
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10527
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O IMUTÁVEL AMOR DE DEUS
LIVROS DE OSEIAS E JOEL
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 128 págs.
R$ 31,80 / Cód. 10495

76

No Antigo Testamento, o desejo de Deus de ser
expresso na terra deveria ser cumprido por Israel, mas
esse povo O abandonou e prostituiu-se com ídolos.
Talvez muitos de nós cometamos pecados piores do
que os de Israel, rebelando-nos contra Deus. Apesar
de tudo isso, Ele jamais deixou de nos amar com Seu
amor imutável e eterno. Os livros de Oseias e Joel nos
mostram quem é Deus, revelam-nos Seus atributos,
Sua misericórdia, Sua compaixão e especialmente
Seu amor.

O PLANO DE DEUS PARA AS NAÇÕES
LIVROS DE AMÓS A SOFONIAS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 136 págs.
R$ 32,40 / Cód. 10507
Qual é o plano de Deus para as nações? Os
profetas avisaram que todos, inclusive o povo de
Israel, estavam cometendo atos malignos, violando
a justiça de Deus, e que Ele viria julgá-los no dia do
juízo, que certamente virá no tempo determinado. Os
livros de Amós a Sofonias nos revelam que as nações
eram contra Deus e Seu povo, mas também relatam o
triunfo, as bênçãos, o consolo e a salvação plena dos
que confiam no Senhor.

A reedificação do templo diz respeito também
à restauração do lugar da habitação de Deus no
Novo Testamento. A profecia de que a glória desta
última casa seria maior do que a da primeira (Ag 2:9)
refere-se também à igreja hoje (1 Tm 3:15), pois o
fator da unidade não está no templo físico. Para que
haja a verdadeira unidade entre os filhos de Deus é
necessário que todos aprendam a viver no espírito.

40 LIÇÕES
ESSENCIAIS PARA A VIDA CRISTÃ - VOL 1
Corpo Redatorial / 17x24 cm / 176 págs.
R$ 18,00 / Cód. 10896
Este livro de lições foi produzido para suprir a todos
aqueles que amam a Palavra de Deus e desejam ser
equipados com as verdades para auxiliar outros por
meio da pregação do evangelho, apascentamento de
cristãos recém-salvos e estudos bíblicos regulares.
Cada volume possui 40 lições sobre aspectos
fundamentais do desenvolvimento espiritual,
apresentados de forma simples e didática.
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RESTAURANDO O LUGAR DA HABITAÇÃO DE DEUS
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 152 págs.
R$ 34,80 / Cód. 10514
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40 LIÇÕES
ESSENCIAIS PARA A VIDA CRISTÃ - VOL 2
Corpo Redatorial / 17x24 cm / 200 págs.
R$ 24,00 / Cód. 10897
Este é o segundo volume de 40 lições, e seu
enfoque é a igreja. O filho de Deus que se aprofundar
no conteúdo destas lições, associando-o à aplicação
e prática da Palavra no dia a dia, terá uma vida cristã
bastante sólida e um serviço a Deus sempre renovado
e frutífero. Vale a pena conferir!

Daniel é um livro de mistérios. As visões nele
contidas são cruciais para se entender o destino
das nações e do povo de Deus. A grande imagem
humana revelada no capítulo 2 é o que governa hoje
as nações. Os filhos de Deus, porém, estão debaixo
do governo celestial e farão parte da grande pedra
que virá esmiuçar essa imagem.
Estamos vivendo os tempos finais, e a última das
setenta semanas profetizadas no capítulo 9 está
prestes a começar.

OS SETE SELOS DE APOCALIPSE
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10362

es c atologia

escatologia

DANIEL:
O DESTINO DO GOVERNO HUMANO
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 192 págs.
R$ 41,80 / Cód. 10233

Apocalipse registra que todos os mistérios do
universo estão encerrados em um livro fechado com
sete selos. Cada selo revela uma etapa da história da
humanidade, até o final de todas as coisas. Quatro
selos já se cumpriram. Hoje estamos próximos do
cumprimento dos últimos três selos. Este é um
momento de decisão!
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VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA O FIM?
Ezra Ma / 14x21 cm / 128 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10978
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O tema deste livro é uma pergunta: Você está
preparado para o fim? Alguns, talvez, não creem
que haverá o fim dos tempos. Outros creem, mas
provavelmente pensem que esse acontecimento ainda
está muito longe, por isso vivem despreocupadamente
(Dn 8:25a) e não têm esse evento como prioridade em
suas agendas.
Para não sermos pegos de surpresa, precisamos
dar atenção ao que a Palavra de Deus diz a respeito
desse assunto.
A apresentação das profecias da Bíblia pelo
autor não é um estudo escatológico convencional,
muitas vezes longe da realidade do leitor, mas ele
procura trazer o assunto para o nosso dia a dia com
várias ilustrações e aplicações práticas. Apesar
de ser uma palavra firme, categórica e cheia de luz
espiritual, que expõe a nossa verdadeira condição, é,
ao mesmo tempo, uma palavra simples e acessível a
todos os filhos de Deus.

A DUPLA MISSÃO DE APOCALIPSE 12
Pedro Dong / 14x21 cm / 88 págs.
R$ 22,80 / Cód. 10976
Nesta obra, o autor, a partir da visão de Apocalipse
12, revela que foi dada à igreja uma dupla missão
visando à conclusão desta era: produzir o filho varão
e preparar o deserto para acolher a mulher. O filho
varão refere-se ao grupo de vencedores coletivos
que, após nascer, será arrebatado até o trono de
Deus. A mulher que, nesse estágio, representará os
demais filhos de Deus, será perseguida pelo dragão
e fugirá para o deserto, onde será sustentada por mil
duzentos e sessenta dias, ou seja, os três anos e meio
da grande tribulação.
Diante disso, precisamos saber o que é necessário
para produzir o filho varão e para preparar o deserto.
Você obterá as respostas na leitura deste livro.
Confira!

Como ser um cristão autêntico nos tempos finais?
Como ser vencedor vivendo em um mundo cada vez
mais degradado? A luta tem se tornado cada vez
mais difícil e ficará ainda mais árdua à medida que se
aproxima a volta do Senhor.
A Palavra contém princípios essenciais para os
filhos de Deus, inclusive no que se refere aos tempos
atuais, como um GPS, que nos indica o caminho da
vitória.
O Senhor está pronto para falar com você, aproveite
e desfrute deste momento!

AMAR A VINDA DO SENHOR
O COMBATE, A CARREIRA E A FÉ
Miguel Ma /14x21cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10963

es c atologia

escatologia

O VIVER CRISTÃO NOS TEMPOS FINAIS
Miguel Ma / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10941

O sentimento de amar a vinda do Senhor deve
ocupar o coração de cada filho de Deus. Aí está a
força de que necessitamos para empreender a carreira
cristã de forma triunfante. Dentre outras riquezas
apresentadas nesta obra, você verá o que significa
combater o bom combate, completar a carreira e
guardar a fé, e como isso ocorre no dia a dia.
Nosso desejo é que Deus apareça para você ao
longo da leitura desta publicação e o leve a amar
ainda mais a Sua vinda!
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A VOLTA DO SENHOR ESTÁ PRÓXIMA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 136 págs.
R$ 32,40 / Cód. 10795
O Evangelho de João descreve o caminho para a
maturidade espiritual; revela também o ápice, ou seja,
o ponto máximo da carreira de todo cristão: estar
maduro, pronto para a volta do Senhor. Jesus afirmou
que ninguém poderia precisar o dia e a hora de Sua
vinda, e, por não sabermos exatamente quando
terminará esta era, devemos preparar-nos a todo
tempo. Vale a pena conferir, pois “A volta do Senhor
está próxima”.

ENTÃO VIRÁ O FIM
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 120 págs.
R$ 31,10 / Cód. 10599
Embora os acontecimentos mundiais indiquem
que a vinda do Senhor está próxima, Ele só poderá
voltar se a igreja cumprir seu papel, que é pregar o
evangelho do reino em toda a terra habitada, para
testemunho a todas as nações (Mt 24:14).
Para que isso aconteça, existe a necessidade
de conhecermos mais profundamente o que é o
evangelho do reino, vivermos segundo esse evangelho
e o pregarmos, ajudando outros a viver a vida do reino.
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Este livro, de forma maravilhosa, faz a conexão da
família com a vida cristã, a vida da igreja, um viver
de temor e serviço a Deus, resgatando seu verdadeiro
propósito e sentido. Cremos que estas palavras
produzirão uma mudança positiva e constante em sua
vida e, por conseguinte, beneficiarão e embelezarão
todo o ambiente a seu redor. Vale a pena conferir!

fam ília

família

VIVER FAMILIAR SAUDÁVEL
UMA PALAVRA DE EQUILÍBRIO
Reinaldo R. da Silva / 13,5x20,5 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10899

CASAMENTO: AJUDA MÚTUA
Corpo redatorial / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10877
Se utilizarmos o exemplo de uma fogueira,
veremos que é fundamental, para a existência do
fogo, a presença do oxigênio. Na vida conjugal, é
preciso descobrir o que está cortando o suprimento
de “oxigênio”, pois nada poderá substituí-lo. Mas o
que seria o “oxigênio” que mantém o “fogo” de um
casamento? Você descobrirá nas crônicas deste livro.
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CASAMENTO & FAMÍLIA
Dong Yu Lan / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10302

fam ília

Todos os fatos importantes na Bíblia estão
centralizados em Deus, e não no homem. Deus em
Cristo é o centro da Bíblia, e tudo se relaciona com
Ele. O mesmo ocorre com o casamento. Ao longo da
Bíblia percebemos o interesse de Deus no tocante ao
casamento, pois marido e mulher simbolizam Cristo
e a igreja. Neste livro Dong Yu Lan nos apresenta o
caminho prático e bíblico para termos um casamento
harmonioso e estável.

CASAMENTO: INVESTIR OU DESISTIR?
Corpo redatorial / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10863
Se você está entre investir ou desistir do seu
relacionamento, sugerimos a leitura deste livro,
cujo teor encontra-se em forma de crônica: conciso,
simples, prático e de fácil entendimento. Nele você
verá que nós, filhos de Deus, já temos o que precisamos
para fazer do casamento um relacionamento
maravilhoso. Leia, descubra esse segredo e invista
em sua vida conjugal!

84

A humanidade vem enfrentando turbulências de
todos os tipos. Todas essas ocorrências têm abalado
as instituições, e a que mais tem sofrido é a família.
Quase sempre a desestrutura familiar começa por
sua base, que é o casamento. Turbulências na vida
a dois ou até mesmo pequenas dificuldades geram
conflitos no relacionamento conjugal. Mas como
realmente obter a felicidade, o fortalecimento e o
amadurecimento no casamento?

fam ília

família

CASAMENTO: RAÍZES DE AMOR?
OU RAÍZES DE AMARGURA?
Corpo redatorial / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10808

CASAMENTO: UM JARDIM DE SONHOS?
OU UM LUGAR SEM COR?
Corpo redatorial / 14x21 cm / 224 págs.
R$ 48,20 / Cód. 10566
Casamento é um assunto bastante complexo e é
causa de muita ansiedade. Muitos acham que não é
necessário casar-se. Outros se casam, mas na primeira
dificuldade querem saber se há uma porta pela qual
possam sair. Seria essa a solução? Os textos deste
livro foram escritos em forma de crônicas, baseados
em fatos reais e histórias verídicas.
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AOS PAIS
Corpo redatorial / 14x21 cm / 224 págs.
R$ 48,20 / Cód. 10579

fam ília

Alguns pais têm muita cultura, muita instrução
acadêmica; outros têm pouca ou quase nenhuma, mas
tanto um como o outro enfrentam dificuldades quando
o assunto é criar os filhos. Os textos deste livro, em
forma de crônicas, baseiam-se em fatos verídicos
e propõem ajuda real e prática aos pais. O desejo
dos editores é dar uma pequena, mas significante
contribuição para a edificação das famílias.

COMO LAPIDAR FILHOS
UMA ORIENTAÇÃO DIVINA E HUMANA AOS PAIS
Corpo redatorial / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10845
Sabemos que, para uma mãe gestar um filho, ela
passa por muitas restrições e até sofre dores. Gerar
filhos, portanto, não é algo simples, e mais complexo
ainda é criá-los. Por isso, com base na Palavra
de Deus e nas experiências de vários filhos Seus,
resolvemos preparar e publicar este livro em forma
de crônicas. Quando você as ler, com certeza será
bastante ajudado no cuidado e na criação de seus
próprios filhos. Vale a pena conferir!
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Se hoje seus filhos não tiverem prioridade em
sua agenda, eles provavelmente o riscarão da deles,
quando entrarem na adolescência. Incentivamos você
a gastar algum tempo para ler as crônicas narradas
neste livro e a chamar outros pais para dialogar e
trocar entre si suas experiências.

EM TUDO UMA LIÇÃO
ÁGUA DA VIDA
Corpo redatorial / 14x21 cm / 128 págs.
R$ 31,80 / Cód. 10337

fam ília

família

FILHOS... COMO CONDUZI-LOS A DEUS?
Corpo redatorial / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10880

Tantas coisas acontecem, tantas vozes ouvimos,
lemos tantas opiniões e histórias, e certamente todas
elas podem ensinar-nos algo. Os grandes filósofos
eram, essencialmente, pensadores, pessoas, como
nós, que tinham a habilidade de tirar lições de tudo
o que ocorria, e as muitas das mais famosas e
importantes descobertas foram feitas por pessoas
que sabiam observar o dia a dia, que conseguiam ver
além dos simples fatos cotidianos.
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EM TUDO UMA LIÇÃO
BASE DA VITÓRIA
Corpo redatorial / 14x21 cm / 112 págs.
R$ 27,50 / Cód. 10372
Quando pecamos, devemos confessar e tratar
qualquer situação gerada pelo pecado. Mas como
vencer as acusações de Satanás? A voz do céu nos
diz: “Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro”.
O sangue é a base da vitória e o instrumento para
vencermos Satanás. A leitura das crônicas desta
série certamente levará o leitor a perceber que a vida
é cheia de lições, pois é dom de Deus, muito rica e
profunda: não pode ser vivida sem sentido, sem rumo.

EM TUDO UMA LIÇÃO
ESTRELAS NO POÇO
Corpo redatorial / 14x21 cm / 104 págs.
R$ 26,40 / Cód. 10434
Se você, por acaso, cair em um poço durante o dia,
olhe para o céu e, em alguns instantes, será capaz
de enxergar as estrelas. Você pode não acreditar,
mas isso é um fenômeno cientificamente provado. Se
você está atribulado, sofrendo e se sente em um poço
escuro, olhe para o Senhor Jesus! Aprenda com Ele as
lições que surgem em cada fato de sua vida!
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Livro de atividades com palavras cruzadas, caçapalavras, enigmas e encaixa-palavras que vão desafiar
seu conhecimento da Bíblia. “Guardo no coração as
tuas palavras, para não pecar contra ti” (Sl 119:11).

fam ília

família

DESAFIOS BÍBLICOS
Jeanine C. Ma / 13,5x20,5 cm / 32 págs.
R$ 7,90 / Cód. 10817

O CASAMENTO DOS SONHOS... DE DEUS!
Corpo redatorial / 11x15 cm / 40 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10830
Em Gênesis 2 lemos: “Disse mais o Senhor Deus:
Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma
auxiliadora que lhe seja idônea” (v. 18). Como saber
quem Deus preparou para mim? Com quem vou me
casar? Essas dúvidas causam ansiedade em muitos
jovens. Na experiência de Isaque e Rebeca veremos
vários princípios importantes a respeito da escolha
de um cônjuge e de como ter um casamento segundo
a vontade de Deus.
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A VIDA CONJUGAL – NUTRIÇÃO E AMOR
Dong Yu Lan / 11x15 cm / 48 págs.
R$ 6,00 / Cód. 10769

fam ília

De acordo com Deus, um casal deveria manifestar a
mesma relação de amor e vida que existe entre Cristo
e a igreja, e a família deveria manifestar a vida prática
da igreja, com o cuidado mútuo entre seus membros.
Que fazer para que o casamento e a família cumpram
o propósito para o qual foram estabelecidos? Neste
livrete você encontrará a resposta com base na Bíblia.
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MULHERES DA BÍBLIA: SUAS HISTÓRIAS E LEGADOS (Antigo testamento)
Corpo redatorial / 14x21 cm / 132 págs.
R$ 30,00 / Cód. 11015
Por meio de diferentes mulheres e de suas histórias de vida, vemos que Deus deseja não somente
contar-nos algo, mas orientar-nos pelo legado deixado por cada uma delas. As riquezas encontradas
nesses relatos, as circunstâncias em que viveram, seus relacionamentos, atitudes e decisões revelam
o cuidado amoroso de Deus para com elas, o que nos faz depreender a importância da mulher aos
olhos de Deus.
Deus criou a mulher e a abençoou. Então, no devido tempo, Ele a chama e lhe oferece Seu amor
e uma vida de comunhão com Ele. Ao aceitá-Lo, a mulher passa a ter uma experiência única e real,
que envolve sensibilidade, compaixão, criatividade, sabedoria, dedicação, força, coragem, ousadia,
gratidão, perseverança, esperança e, sobretudo, fé.
Os exemplos de vida de “Mulheres da Bíblia” nos permitem ver tudo o que Deus planejou e pôs em
prática a fim de preencher nosso vazio interior e salvar-nos por completo.
Você deseja ser uma mulher de Deus? Mergulhe na história e experiência de cada uma dessas
mulheres.
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UMA MULHER VIRTUOSA EM CONSTRUÇÃO
Débora Pizarro & Shana Dong / 14x21 cm / 160 págs.
R$ 29,90 / Cód. 10988
A Bíblia revela uma mulher que ama a Deus e reconhece que a maior beleza é a expressão da
glória de Deus manifestada por ela. Sim! É possível ser uma mulher virtuosa nos dias de hoje! Ela é
uma mulher que tem sabedoria no falar e no agir. Ela sabe que vale muito a pena um viver de altar
e consagração a Deus. E também sabe que se tornar virtuosa é um processo, uma jornada, uma
construção. Deus sonha que você escolha ser uma mulher virtuosa em construção. Ele já tem o
projeto completo!
Renda-se!
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A adolescência é uma fase de mudanças. É o
momento da transferência da infância para a fase
adulta. Mas essa não é a única transferência que
você precisa experimentar; há outra muito mais
importante. Deus quer transferir você para o reino
Dele. Ele acredita muito em você e quer transportar
você, fazer uma transferência de toda e qualquer
ligação com o império de trevas para o introduzir no
desfrute do reino do Filho do Seu amor!

j ovens

jovens

#PARTIU
Corpo Redatorial / 14x21cm / 144 págs.
R$ 31,60 / Cód. 10961

#ATITUDE
Corpo redatorial / 14x21 cm / 88 págs.
R$ 24,40 / Cód. 10889
Você que tem a vida de Deus, não pode mais
viver de altos e baixos, oscilando o tempo todo. Um
adolescente que recebeu a vida de Deus precisa ter
um viver de vitória, libertação e transformação. Isso
depende de sua atitude. Leia o livro #atitude e saiba
como ser um jovem cristão firme, estável, cheio de
alegria no Senhor e útil nas mãos Dele.
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O NOME ACIMA DE TODO NOME
Corpo redatorial / 14x21 cm / 64 págs.
R$ 19,60 / Cód. 10892

j ovens

Há muitos homens conhecidos e de renome. Muitos
nomes são celebrados. Muitos são considerados
poderosos. Mas há um Nome, e um somente, que
está acima de todos. Leia estas páginas e descubra
o que aconteceu com os que ousaram chamá-Lo
no passado. Desafie-se a invocá-Lo hoje e você
experimentará o poder do Nome que está acima de
todo nome.

PREPARADOS PARA REINAR
Corpo redatorial / 14x21 cm / 144 págs.
R$ 33,00 / Cód. 10858
Se um jovem fosse informado de que, no prazo de
um ano, assumiria a diretoria de uma grande empresa,
como passaria esse ano? Acaso agiria da mesma
maneira como já vinha agindo ou procuraria prepararse? O Senhor nos mostrou que, semelhantemente,
precisamos preparar-nos para Sua volta.
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O Senhor hoje está chamando, desta era de densas
trevas em que vivemos, vencedores que brilhem como
luzeiros no mundo. Nossa atitude em resposta a esse
chamamento determinará a vitória de reinar com
Cristo mil anos em Seu reino vindouro.

j ovens

jovens

ATITUDE
UM JOVEM VENCEDOR
Corpo redatorial / 14x21 cm / 72 págs.
R$ 20,30 / Cód. 10846

UM JOVEM QUE FAZ DIFERENÇA!
Corpo redatorial / 14x21 cm / 144 págs.
R$ 33,00 / Cód. 10528
Que é ser um jovem que faz diferença? Não é
apenas ser diferente: é conduzir-se de tal forma que
desperte nas pessoas a sua volta a necessidade de
rever a própria conduta diante das situações. Você
se sente fraco e abatido? Que fazer para mudar
essa situação? O segredo para ser um jovem que faz
diferença é este: buscar a Deus!
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JOVENS PARTICIPANTES DA NATUREZA DIVINA
Corpo redatorial / 14x21 cm / 160 págs.
R$ 37,70 / Cód. 10799

j ovens

Desfrute de uma série de revelações preciosas
encontradas nas epístolas de Pedro, que mostram
que fomos regenerados de semente incorruptível
mediante a Palavra de Deus, e que Ele nos doou todas
as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essas
palavras são para todos que desejam ter um viver
cristão cheio de novidade e frescor, no qual ser jovem
diz respeito mais ao espírito que à idade.

A NOSSA ESPERANÇA NÃO SE LIMITA A ESTA VIDA
Corpo redatorial / 14x21 cm / 120 págs.
R$ 31,10 / Cód. 10656
Nestes momentos que vivemos é necessário
conhecer uma coisa: o que Deus tem preparado para
aqueles que O amam. Jovem, Deus o ama! Assim,
Ele tem coisas tremendas preparadas para você. São
essas coisas importantes que vão decidir seu destino.
Lembre-se que é nesta vida que determinamos nosso
destino. Não podemos brincar com a vida que Deus
nos deu.
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Desanimado? Sem objetivo para a vida? Sem saber
o que fazer com você mesmo? Deus parece distante?
Os amigos falharam? Há esperança para você!
Os textos deste livro têm como objetivo mostrar
a você que ainda há esperança. Não desanime! Dê
a você mesmo a oportunidade de descobrir – ou
redescobrir – um bom motivo para estar vivo: a
maravilhosa vida cristã plena!

j ovens

jovens

HÁ ESPERANÇA PARA MIM?
Corpo redatorial / 14x21 cm / 88 págs.
R$ 22,80 / Cód. 10468

O CAMINHO DA VITÓRIA
Corpo redatorial / 14x21 cm / 144 págs.
R$ 33,00 / Cód. 10490
Não acredite se lhe disserem que é difícil ser
cristão. Não aceite quando tentarem convencer
você de que qualquer outra coisa é melhor do que
ser cristão. Não acredite no desânimo que aparece
em seu coração de vez em quando. Simplesmente
rejeite tudo isso e use o caminho da vitória – você vai
descobrir que ser cristão é muito bom, divertido e tem
uma recompensa maravilhosa!
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DO CATIVEIRO PARA A LIBERDADE
Corpo redatorial / 14x21 cm / 80 págs.
R$ 20,60 / Cód. 10491

j ovens

A gente pode até não perceber, mas o tempo todo
há alguma coisa querendo nos aprisionar. Desânimo,
medo, pecado, incredulidade, mundo, amigos... Tantas
coisas. E muitas vezes não sabemos direito como
escapar delas. Parece faltar-nos forças, motivos,
vontade. Os textos deste livro foram escritos para
dizer a você que é possível, é plenamente possível
sair do cativeiro, qualquer que seja ele, e desfrutar da
maravilhosa liberdade em Cristo.

A CASA DO OLEIRO
Corpo redatorial / 14x21 cm / 96 págs.
R$ 25,00 / Cód. 10281
Deus é o Oleiro, nós somos os vasos de barro. Vasos
para honra ou para desonra? Este livro, composto
de mensagens ministradas a jovens que cursam o
ensino médio e superior, tem como proposta levar
você, querido leitor, a refletir um pouco mais sobre
sua vida cristã: o que Deus tem conseguido fazer em
você? Que tipo de vaso você é? Um vaso maleável,
fácil de ser moldado ou um vaso endurecido e que
não cede?
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A cultura humana e religiosa nos ensina que a vida
eterna é a que virá após a morte: uma esperança futura,
indefinida, de uma vida sem fim e sem problemas.
Portanto, para desfrutar essa vida, precisaríamos
necessariamente morrer! Este livro mostrará a você
como desfrutar a vida eterna HOJE! Ele revela que
a vida eterna é uma Pessoa que deseja dar-se a nós
– sem fórmulas, mas indicando caminhos vivos e
práticos.

j ovens

jovens

A VIDA ETERNA... HOJE!
Corpo redatorial / 14x21 cm / 128 págs.
R$ 31,80 / Cód. 10439

A RESTAURAÇÃO DA CASA DE DEUS ONTEM E HOJE
Corpo redatorial / 14x21 cm / 120 págs.
R$ 31,10 / Cód. 10203
Este livro relata a história da restauração da casa de
Deus no Antigo e no Novo Testamento. Deus sempre
chamou jovens para cooperar com o cumprimento de
Sua vontade eterna. Tanto Daniel e Zacarias como
Paulo e Timóteo foram jovens cooperadores de
Deus que restauraram Sua casa. Hoje Deus continua
chamando jovens que, governados por uma visão
celestial, estejam dispostos a edificar Sua casa, que
é a igreja.
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O EVANGELHO - O PODER DE DEUS PARA MINHA
SALVAÇÃO
Corpo Redatorial / 14x21 cm / 96 págs
R$ 26,80 / Cód. 10900

j ovens

Num mundo tão cheio de informações e mudanças,
o adolescente precisa ter convicção, clareza sobre
quem ele é. Quem é você? Se alguém lhe perguntar
quem é você, que resposta vai dar? Como vai se
identificar?
Você precisa ter uma identidade espiritual definida.
Por isso, uma das funções deste livro é ajudar você a
descobrir sua identidade espiritual. Bom desfrute.
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O BOMBARDEIO
Ezra Ma / 11x15 cm / 48 págs.
R$ 6,00 / Cód. 11004
Estamos vivendo um sério período de pandemia
da COVID-19, e, ao mesmo tempo, enfrentando uma
pandemia paralela, pior que a do novo coronavírus: a
pandemia da informação, que está infectando muito
mais as pessoas do ponto de vista físico, psicológico
e até espiritual.
Neste livrete, o autor manifesta grande preocupação
com essa nova pandemia e com o grave bombardeio
sofrido pela sociedade, especialmente pelos mais
jovens. Seu conteúdo traz uma palavra esclarecedora,
de grande impacto espiritual, iluminação, advertência
e convocação de um exército de vencedores. Além de
propícia para adolescentes e jovens cristãos, é uma
palavra muito útil para pais, líderes e, também, para
os que cuidam dos serviços de adolescentes e jovens
na igreja.
Vale a pena ler com bastante atenção!

Tudo Renato queria comprar, mas com a
ajuda de seus pais aprendeu a economizar,
descobriu o que é a Deus ofertar. Por meio
de dois cofrinhos pôde com sabedoria seu
dinheiro administrar!

O BOM FRUTO
Aline C. Begossi / 17,5x17,5 cm
32 págs. / 6 a 8 anos
R$ 20,00 / Cód. 10878

i n fantoj uveni l
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A OFERTA DE RENATO
Andressa Costa / 23x21 cm
24 págs. / 7 a 10 anos
R$ 19,00 / Cód. 10881

Toda árvore boa bons frutos dará e pelos
seus frutos a conhecerá.
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VOU DEIXAR MINHA LUZ BRILHAR
Aline C. Begossi / 23x21 cm
24 págs. / 7 a 9 anos
R$ 19,00 / Cód. 10870
Josias queria esconder-se, ao ser motivo
de risada dos amigos da classe, por causa de
uma resposta que deu à professora.
Porém, numa noite gostosa de
acampamento com seu pai, Josias conhece
Estela, uma estrelinha que também queria
esconder sua luz.
Com isso, ele aprende a importância de
deixar sua luz brilhar.

DEUS É REAL
Juçara Batichoti / 23x21 cm
28 págs. / 6 a 10 anos
R$ 19,40 / Cód. 10866
“Luana é uma menina esperta e muito
observadora. Por isso ela investiga tudo o
que não conhece. Acompanhe seus passos e
junto com ela descubra o que é real”.

102

Esta é a história de uma luva que se sentia
vazia e murchinha. Lulu então iniciou uma
aventura emocionante e envolvente à procura
de algo que a pudesse preencher, até que por
fim encontrou. Muitas vezes nos sentimos
vazios e procuramos fazer muitas coisas para
nos satisfazer. Ao ler este livro, vemos que
só há uma Pessoa que pode nos preencher
e alegrar.

EU CONTO COM DEUS
Aline C. Begossi / 23x21 cm
32 págs. / 6 a 8 anos
R$ 20,90 / Cód. 10825

i n fantoj uveni l
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LUVA LULU
Márcia C. Villela / 23x21 cm
16 págs. / 3 a 7 anos
R$ 11,50 / Cód. 10147

Este livro traz histórias rimadas com os
numerais de zero a doze utilizando passagens
da Bíblia. É dedicado a todas as crianças,
para que guardem na lembrança e também
no coração as palavras do Senhor e desde a
infância aprendam o caminho da salvação.
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ZECA, JUCA E A VIDEIRA
Márcia C. Villela / 23x21 cm
24 págs. / 7 a 10 anos
R$ 17,30 / Cód. 10168
De que árvore será mais fácil colher
frutos: de um coqueiro ou de uma videira?
Leia a história de Zeca e Juca, dois irmãos
que aprenderam lições valiosíssimas quando
tiveram a responsabilidade de cuidar dessas
duas árvores.

LOGO, LOGO
Márcia C. Villela / 23x21 cm
24 págs. / 8 a 10 anos
R$ 17,30 / Cód. 10789
Todas as manhãs, ao raiar do dia,
podemos fazer uma escolha: ficar com medo
dos sofrimentos que talvez venham ou pensar
no que o futuro nos reserva de bom. Leia esta
belíssima história e faça sua escolha.

10 4

As crianças gostam muito dos animais
e dos sons que estes fazem. No livro
“E EU?”, além de aprender outro idioma
(inglês), as crianças aprenderão algo
muito importante que só o homem pode
fazer. Este livro também é apresentado
em duas versões, uma para menino e
outra para menina.

Cód. 10864

Cód. 10865

O SEMEADOR
Corpo redatorial / 14,5x16 cm
20 págs. / 5 a 9 anos
R$ 8,60 / Cód. 10758
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E EU? / AND I?
Aline C. Begossi / 20x20 cm
24 págs. 0 a 3 anos
R$ 18,70 (cada)

A Palavra de Deus é como uma
semente, e nosso coração é como o solo.
Se o solo é bom, a semente, ao cair na
terra, brota, cresce e dá muito fruto. Que
este livro ajude a semear a Palavra de
Deus em seu coração, e ela produza muito
fruto!
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AS DUAS CASAS
Corpo redatorial / 14,5x16 cm
20 págs. / 5 a 9 anos
R$ 8,60 / Cód. 10727
Este pequeno livro ajuda a
compreender um princípio bíblico muito
importante: SER PRUDENTE. Prudência
é um traço de caráter que se constrói.
“Quanto melhor é adquirir a sabedoria do
que o ouro! E mais excelente, adquirir a
prudência do que a prata!” (Pv 16:16).

O FILHO PRÓDIGO
Corpo redatorial / 14,5x16 cm
20 págs. / 5 a 9 anos
R$ 8,60 / Cód. 10788
Ele achava que poderia viver sozinho,
longe de casa e independente do pai.
Tentou, mas percebeu que não era
possível. Foi uma experiência triste e
amarga, porém com final feliz. Deus é
nosso Pai divino – não podemos viver
sem Ele!

106

Seu nome era João, seu apelido,
resmungão. Quando brincava, brigava.
Quando não gostava, xingava. Ele pensava
que todo mundo era assim. Mas saiba,
lendo esta história até o fim, como sua
mãe o ajudou.

QUE MÃO PESADA, JOÃO!
Márcia C. Villela / 14,5x16 cm
20 págs. / 5 a 9 anos
R$ 8,60 / Cód. 10612
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OLHA A BOCA DO JOÃO!
Márcia C. Villela / 14,5x16 cm
20 págs. / 5 a 9 anos
R$ 8,60 / Cód. 10230

Cada parte do corpo tem uma função:
os olhos veem, os ouvidos ouvem, a boca
fala e canta, o nariz cheira. E as mãos
servem para quê? Bater ou acolher?
Descubra isso lendo esta divertida história
e veja também como João conquistou um
novo amigo.
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PLANTAR E COLHER
Corpo redatorial / 14,5x16 cm
16 págs. / 5 a 9 anos
R$ 8,60 / Cód. 10709
A Bíblia Sagrada nos ensina que
apenas aquele que plantar prosperará.
Plante esta semente no coração de seu
filho! “Ensina a criança no caminho em
que deve andar, e, ainda quando for velho,
não se desviará dele’’ (Pv 22:6).

VERMELHA DE VERGONHA
Márcia C. Villela / 14,5x16 cm
20 págs. / 5 a 9 anos
R$ 8,60 / Cód. 10367
“Ainda estou vermelha de vergonha,
sinto o rosto queimar; meu coração
parece que apanha, preciso me acalmar;
mas, se alguém me acompanha, vou
minha história contar”.
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O tempo de Deus é diferente do tempo
do homem. Toda criança que crescer
sabendo isso terá melhores condições
de desenvolver a virtude da paciência e
da sabedoria por respeitar a vontade do
Senhor sobre todas as coisas.

EU SOU
Corpo redatorial / 14,5x16 cm
16 págs. / 5 a 9 anos
R$ 8,60 / Cód. 10767
Muitas vezes, na Bíblia, Deus se
apresenta para o homem dizendo: “EU
SOU”, e não simplesmente “Eu tenho, Eu
dou, Eu posso”. Deus é! Quanto mais cedo
a criança aprender isso, mais prontamente
desfrutará os atributos divinos e as
inesgotáveis riquezas do Senhor. “Disse
Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU” (Êx
3:14).
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TEMPO PARA TUDO
Corpo redatorial / 14,5x16 cm
16 págs. / 5 a 9 anos
R$ 8,60 / Cód. 10737
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COLEÇÃO VIDA SAUDÁVEL
Corpo redatorial / 19,5x22 cm
2 livros com 12 págs.
2 livros com 16 págs.
1 CD / 5 a 8 anos
R$ 48,40 / Cód. 10619
Esta coleção proporciona à criança
uma maravilhosa viagem às diversas
regiões do Brasil e suas expressões
típicas. Em cada volume, a criança se vê
numa determinada situação-problema,
em que perceberá a importância da
cooperação e da ajuda mútua para
resolvê-la. A criança poderá ler a história
e “viajar” nas imagens bem coloridas, ao
mesmo tempo em que ouve o CD e vibra
com as músicas e narrativas cheias de
efeitos sonoros!

O BOM PASTOR
Viviane Fontinele / 17,5x17,5 cm
32 págs. / 6 a 8 anos
R$ 20,00 / Cód. 10882
Neste livro, conhecemos Helena. Ela
nos conta sua história preferida em forma
de poesia. Esperamos que você também
goste dessa linda história.
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Conhecer a Palavra de Deus é decisivo na vida
de uma criança, pois dá a ela o temor do Senhor
e o apreço por Deus, e por Seu amor, cuidado e
misericórdia. Neste livro, a criança terá a oportunidade
de conhecer os atos maravilhosos do Senhor Jesus
em oito histórias extraídas dos Evangelhos, as quais
mostram o cuidado, o amor e a misericórdia de Deus
para conosco.

HORA DE ALEGRIA - SÉRIE A - VOL 1
Marco A. Mello e Jeanine C. Ma
21x28 cm / 60 págs. / 4 a 6 anos
R$ 20,90 / Cód. 10080
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POR UM BURACO NO TETO E OUTRAS HISTÓRIAS
Corpo redatorial / 14x21 cm
88 págs. / 10 a 12 anos
R$ 22,80 / Cód. 10827

“Hora de Alegria” é uma maneira simples, divertida
e instrutiva de ter contato com a Bíblia. Suas atividades
diversificadas garantirão momentos agradáveis às
crianças. Quase toda atividade traz um versículo
relacionado com ela, com o objetivo de incutir um
bom depósito no coração dos pequenos e fazer com
que, mesmo brincando, desfrutem do Senhor.
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HORA DE ALEGRIA - SÉRIE A - VOL 2
Marco A. Mello e Jeanine C. Ma
21x28 cm / 60 págs. / 4 a 6 anos
R$ 20,90 / Cód. 10506
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Colorir, recortar, colar, dobrar, montar – com
esses trabalhos manuais simples, mas cheios de
desafios, crianças de 4 a 6 anos podem se divertir e
também aprender versículos ao fazer uma atividade
relacionada com a Palavra de Deus. Além disso, pais
e professores podem ler e reler os versículos com as
crianças de modo que elas se tornem familiarizadas
com a Bíblia e desde a infância obtenham um bom
depósito das Sagradas Letras.

HORA DE ALEGRIA - SÉRIE B - VOL 1
Marco A. Mello e Jeanine C. Ma
21x28 cm / 60 págs. / 7 a 9 anos
R$ 20,90 / Cód. 10181
As atividades da Série B são de tipos variados:
umas fáceis, outras difíceis, umas rápidas, outras
demoradas. Embora destinadas a crianças de 7 a 9
anos, podem ser usadas com crianças mais novas,
auxiliadas por pais ou professores. Recebendo esse
cuidado adequado e utilizando as atividades deste
volume, as crianças podem ser preservadas como
vasos de honra para receber o precioso Tesouro
divino.

As atividades da Série B, embora destinadas a
crianças de 7 a 9 anos, podem ser usadas por pais
ou professores com crianças mais novas a fim de
inculcar nelas o amor pela Palavra e contribuir para
fazer delas vasos de honra para receber o precioso
Tesouro divino.

CRESCER DE MODO DIGNO – CARÁTER
Marco A. Mello
21x28 cm / 56 págs. / 10 a 11 anos
R$ 18,80 / Cód. 10786
A utilidade de uma pessoa para Deus depende muito
de seu caráter, por isso os que cuidam de crianças
e jovens, bem como os pais, devem preocupar-se
em construir neles um caráter adequado a fim de
que sejam úteis ao Senhor em todo o seu viver. Em
“Crescer de Modo Digno - Caráter”, há vinte e quatro
lições com exemplos bíblicos positivos e negativos
que auxiliam pais e professores a desenvolver o
caráter dos que estão sob seus cuidados.
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HORA DE ALEGRIA - SÉRIE B - VOL 2
Marco A. Mello e Jeanine C. Ma
21x28 cm / 60 págs. / 7 a 9 anos
R$ 20,90 / Cód. 10282
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CRESCER DE MODO DIGNO – FAMÍLIAS
Marco A. Mello
21x28 cm / 36 págs. / 10 a 11 anos
R$ 17,30 / Cód. 10759
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A unidade da salvação de Deus é a família. Por
meio dos exemplos das lições contidas neste volume
– todos extraídos da Bíblia –, podemos ver a atitude
de muitas famílias em relação a Deus, Sua Palavra,
Seus servos, Sua igreja. Esta série de lições tem por
objetivo mostrar a importância da família no plano de
Deus e infundir nos filhos uma visão adequada com
respeito a Deus e aos homens.

O BOM DEPÓSITO VOL 1 –
LIVRO DO PROFESSOR
Lições para crianças
contém 24 lições (1 A 24) + 1 Cd
Corpo redatorial / 21x28 cm
120 págs. / 7 a 11 anos
R$ 40,30 / Cód. 10659
O objetivo desta coleção é introduzir a Bíblia na
vida e no mundo das crianças. Este volume contém
as seguintes lições: A história de todos os setes dias
da criação; O jardim do Éden e a criação da mulher;
A queda do homem; A oferta de Caim e Abel; A
descendência de Caim; Enos e Enoque; Deus chama
Noé e lhe dá uma incumbência; A fidelidade de Noé;
Babel; A história de Abraão; A história de Jacó e A
história de José.

Em suas lições infantis, “O Bom Depósito” oferece
orientações práticas para o educador e sugestões de
atividades complementares. Este volume contém as
seguintes lições: A história de Moisés; As pragas do
Egito; A Páscoa; O êxodo do Egito; A peregrinação
do povo de Israel no deserto; A história de Josué; A
história de Gideão; A história de Sansão e os outros
feitos da época de Juízes.

O BOM DEPÓSITO VOL 3 –
LIVRO DO PROFESSOR
Lições para crianças
contém 24 lições (49 A 72) + 1 CD
Corpo redatorial / 21x28 cm
120 págs. / 7 a 11 anos
R$ 40,30 / Cód. 10700
Esta coleção deseja fazer da Bíblia “o bom
depósito” no coração das crianças com fatos ligados
a marcantes personagens bíblicos. Este volume
contém as seguintes lições: A história de Rute; A
história de Samuel; A história de Saul; A história de
Davi; A história de Salomão; A história de Roboão; A
história de Jeroboão e a divisão do reino de Israel; A
história do rei Asa e A história do rei Acabe.
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O BOM DEPÓSITO VOL 2 –
LIVRO DO PROFESSOR
Lições para crianças
contém 24 lições (25 A 48) + 1 CD
Corpo redatorial / 21x28 cm
120 págs. / 7 a 11 anos
R$ 40,30 / Cód. 10675
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O BOM DEPÓSITO VOL 4 –
LIVRO DO PROFESSOR
Lições para crianças
contém 24 lições (73 A 96) + 1 CD
Corpo redatorial / 21x28 cm
120 págs. / 7 a 11 anos
R$ 40,30 / Cód. 10708
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As lições buscam estimular as crianças a amar
a Deus e apreciar Sua palavra. Este volume contém
as seguintes lições: A história de Elias; A história de
Eliseu; A derrota do reino do Norte (Israel); A história
de Jonas; A história do rei Ezequias; A história do
rei Josias; O cativeiro em Babilônia; A história de
Daniel; A história de Esdras; A história de Neemias e
A história de Ester.

O BOM DEPÓSITO VOL 5 –
LIVRO DO PROFESSOR
Lições para crianças
contém 24 lições (97 A 120) + 1 CD
Corpo redatorial / 21x28 cm
120 págs. / 7 a 11 anos
R$ 40,30 / Cód. 10726
“O Bom Depósito” também tem como objetivo
desenvolver o caráter das crianças segundo os
princípios estabelecidos por Deus nas Escrituras.
Este volume contém as seguintes lições: O Novo
Testamento; Os preparativos para o nascimento do
Senhor Jesus; A preparação para o início do ministério
do Senhor; A morte do precursor do Senhor; Milagres
e feitos realizados por Jesus e os Ensinamentos do
Senhor Jesus.

“Ensina a criança no caminho em que deve andar,
e, ainda quando for velho, não se desviará dele” (Pv
22:6). Este volume contém as seguintes lições: As
principais parábolas proferidas por Jesus; A morte
do Senhor Jesus; O sepultamento e a ressurreição
do Senhor Jesus; A ascensão do Senhor Jesus; O
derramamento do Espírito Santo e o início da vida da
igreja; As histórias de Estêvão, Filipe, Saulo e Cornélio;
A conversão de Lídia e a do carcereiro de Filipos e A
história de Paulo.

ATIVIDADES - VOL 1
Jeanine C. Ma / 23x16 cm
32 págs. / 7 a 11 anos
R$ 12,70 / Cód. 10751
Ao apresentar uma lição da Bíblia para as crianças,
é preciso lançar mão de instrumentos de fixação,
para que elas memorizem o assunto e a Palavra se
torne em seu coração um bom depósito. No livro
“Atividades - nº 1” apresentamos vários caça-palavras,
liga-pontos, completar frases, caça-letras, labirintos e
cruzadinhas, que podem reforçar os temas de lições
bíblicas apresentadas na série “O Bom Depósito”.
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O BOM DEPÓSITO VOL 6 –
LIVRO DO PROFESSOR
Lições para crianças
contém 24 lições (121 a 144) + 1 CD
Corpo redatorial / 21x28 cm
104 págs. / 7 a 11 anos
R$ 40,30 / Cód. 10736
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ATIVIDADES - VOL 2
Jeanine C. Ma / 23x16 cm
32 págs. / 7 a 11 anos
R$ 12,70 / Cód. 10768
Este livro dá continuidade ao volume 1, trazendo
mais atividades destinadas a crianças de 7 a 11 anos,
e pode ser usado pelos professores com as lições
dos seis volumes da coleção “O Bom Depósito”,
publicada por esta editora. Desse modo, as crianças
terão oportunidade de fixar as lições aprendidas e os
professores poderão despender tempo de qualidade
com os pequenos infundindo neles a Palavra de Deus.

DO A AO Z
VERSÍCULOS PARA VOCÊ
Aline C. Begossi / 21x28 cm
36 págs. / 6 a 8 anos
R$ 23,00 / Cód. 10796
O objetivo deste livro é trabalhar a alfabetização
com as crianças, usando letras e palavras-chave de
um versículo bíblico, escolhido especialmente para
que elas aprendam a Palavra de Deus.
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