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Estudos no 
Sermão do Monte

D. Martyn Lloyd-Jones (1899 – 
1981). Foi teólogo protestante, possi-
velmente um dos maiores pregadores 
da história da Igreja e ocupou o púlpi-
to da Westminster Chapel, em Lon-
dres, por mais de 30 anos. Pregador 
veterano, Dr. Lloyd-Jones foi bastante 
infl uente no movimento evangélico 
britânico do século XX.

Em Estudos no Sermão do Monte, 
Lloyd-Jones toca o coração do 
leitor da mesma forma que um 
cirurgião cardíaco faz: dramá-
tica e precisamente. Sua análise 
penetrante do texto bíblico e ricas 
aplicações permitem-nos refl etir 
com seriedade acerca das elevadas 
demandas da vida cristã. A análise 
cuidadosa que Dr. Lloyd-Jones faz 
do texto bíblico, bem como suas 
ricas aplicações, permitem-nos 
refl etir com muita seriedade acerca 
das elevadas exigências da vida 
cristã.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788599145548 608 16x23 cm
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Jonas - O Missionário 
Bem-Sucedido que Fracassou!

Stuart Olyott é diretor pastoral do Mo-
vimento Evangélico do País de Gales. 
Obteve sua graduação na Universidade 
de Londres e já pastoreou igrejas em 
Liverpool e Londres, no Reino Unido, 
e em Lausanne, na Suíça. É preletor 
internacional de conferências e autor de 
vários livros.

Stuart Olyott conta a história de 
Jonas de um modo especial, com 
ricas e instrutivas ilustrações, exor-
tações práticas e aplicações que 
haverão de provar-se muito úteis 
a todo leitor. Sua ênfase em toda 
narrativa é na graça e misericórdia 
de Deus, que oferece salvação a 
um povo ímpio pelos lábios de um 
pregador que nem desejava ver sua 
conversão, ao mesmo tempo que 
trabalha o coração deste prega-
dor, ensinando-lhe lições muito 
preciosas.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788581320137 80 12x16 cm
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Ministrando
Como o Mestre

Stuart Olyott é diretor pastoral do Mo-
vimento Evangélico do País de Gales. 
Obteve sua graduação na Universidade 
de Londres e já pastoreou igrejas em 
Liverpool e Londres, no Reino Unido, 
e em Lausanne, na Suíça. É preletor 
internacional de conferências e autor de 
vários livros.

Stuart Olyott usa diversos exem-
plos da pregação de Cristo nos 
Evangelhos para desafi ar os prega-
dores de nossos dias a apreenderem 
sobre três aspectos fundamentais 
na pregação. Olyott demonstra que 
o estilo e método do Senhor Jesus 
não eram enfadonhos, mas cativan-
te. O Ministério de Cristo era mais 
do que somente pregar: sua vida 
toda era um ministério. O autor usa 
uma linguagem simples e prática 
para mostrar que exemplo de Cristo 
é essencial aos que aspiram o minis-
tério da Palavra.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

PREGAÇÃO 9788599145111 72 14x21 cm
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Romanos

John Murray teólogo reformado escocês  
foi umdos fundadores do Westminster 
� eological Seminary. Nascido em 1898, 
Murray ensinou na Universidade de 
Princeton e no Westminster � eological 
Seminary de 1930 a 1966. Escreceu 
diversos livros, comentários e uma teo-
logia sismtemática. Faleceu em 1975.

Nesta obra John Murray nos 
apresenta, com erudição, devoção e 
espírito submisso à autoridade das 
Escrituras, uma série de comentá-
rios sobre cada versículo da carta 
aos Romanos, resultado de anos 
incansáveis de estudos dedicados, 
que denotam seu profundo conhe-
cimento da teologia, da história 
antiga e das línguas originais das 
Escrituras.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788581320182 688 14x21 cm
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Triunfo da Fé 

Heber de Campos Jr. é bacharel 
em teologia pelo Seminário 
Teológico Presbiteriano JMC, 
mestre em História da Igreja pelo 
CPAJ – Centro Presbiteriano de 
Pós-Graduação Andrew Jumper e 
doutor em Teologia Histórica pelo 
Calvin � eological Seminary.

Sofrimentos, angústias, perdas, 
enfermidades são males que afetam 
toda a humanidade. Baseado em 
uma série de estudos no livro do 
profeta Habacuque, este livro 
ajudará o leitor a enxergar o 
grande problema do mal a partir 
da perspectiva da grandeza divina.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788581320335 160 14x21 cm
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Deus Não Está 
em Silêncio

R. Albert Mohler Jr. é presidente do 
Southern Baptist � eological Seminary
- a principal escola de teologia da 
Convenção Batista do Sul dos Estados 
Unidos e o maior seminário do mundo. 
Também serve como professor de 
Teologia Cristã no seminário e editor-
chefe do � e Southern Baptist Journal 
of � eology.

Neste livro, Albert Mohler analisa 
o declínio da pregação expositiva 
e argumenta que a pregação não 
deve continuar a decair. Utilizando 
passagens como Deuteronômio 4 e 
Ezequiel 37, Dr. Mohler apresenta 
os elementos básicos do preparo 
da pregação, enaltece a sua glória e 
emite um chamado urgente à sua 
prática. Em resumo, ele retrata a 
pregação como uma confrontação 
com Deus. Junte-se ao Dr. Mohler 
enquanto ele examina a pregação e 
o motivo por que a igreja não pode 
sobreviver sem ela.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

PREGAÇÃO 9788599145876 181 14x21 cm
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O Tipo de Pregação 
que Deus Abençoa

O poder real na pregação, aquele 
que traz o verdadeiro avivamento 
e transforma vidas, vem somente 
de Deus. Por essa razão, Steven 
Lawson faz uma chamada urgente 
aos ministros da Palavra para que 
sigam o padrão que está nas Escri-
turas para a pregação. Através desse 
livro, o leitor receberá abundância 
de orientação e encorajamento, 
enquanto explora como realizar o 
ministério de Deus de uma maneira 
que o honra.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

PREGAÇÃO 9788581321660 133 12x16 cm

Steven Lawson é bacharel em 
Administração de Empresas, mestre em 
teologia pelo Dallas � eological
Seminary e doutor em Ministério 
pelo Reformed � eological Seminary. É 
autor de vários livros e conferêncista 
internacional.
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Pregação 
Pura e Simples

Stuart Olyott é diretor pastoral do Mo-
vimento Evangélico do País de Gales. 
Obteve sua graduação na Universidade 
de Londres e já pastoreou igrejas em 
Liverpool e Londres, no Reino Unido, 
e em Lausanne, na Suíça. É preletor 
internacional de conferências e autor de 
vários livros.

Neste livro Olyott afi rma que 
a pregação e a obra de Deus 
no mundo estão intimamente 
relacionadas: o reino de Deus e 
a pregação são irmãos siameses 
que não podem ser separados. 
O autor insiste que um sermão 
tem que ser fundamentado em 
exatidão exegética, caracterizado 
por conteúdo doutrinário, ser 
cristocêntrico e ter autoridade 
sobrenatural. Também deve 
ser claro, cheio de vida, franco, 
efi ciente e constrangedor. Este livro 
explica o porquê. Na conclusão, 
o autor sugere um método de 
preparação de sermões.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

PREGAÇÃO 9788599145401 160 14x21 cm
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Pregação e Pregadores

D. Martyn Lloyd-Jones (1899 – 
1981), teólogo protestante, possivel-
mente um dos maiores pregadores da 
história da Igreja, ocupou o púlpito da 
Westminster Chapel, em Londres, por 
mais de 30 anos. Pregador veterano, 
Dr. Lloyd-Jones foi bastante infl uente 
no movimento evangélico britânico do 
século XX.

Aqui, Dr. Lloyd-Jones transmite 
humildemente aos pregadores 
e aspirantes ao ministério todo 
o conhecimento que adquiriu 
ao longo dos anos, através da 
meditação nas Escrituras, estudo 
da história da igreja e de sua 
experiência pastoral. Ele chama a 
atenção do pregador, lembrando 
que a pregação deve ser fi el, fruto 
de uma boa hermenêutica, exegese 
acurada, estudo, sensibilidade, 
oração e entrega honrosa, feita por 
homens honrados, vocacionados 
por Deus, chamados, confi rmados 
e ordenados pela igreja.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

PREGAÇÃO 9788599145418 304 16x23 cm
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Pregando para a Glória
de Deus

Alistair Begg serviu duas igrejas na 
Escócia, sua terra natal, antes de 
responder, em 1983, ao chamado para 
se tornar o pastor principal na Parkside 
Church, em Cleveland, Ohio. Graduado 
pela London School of � eology, Begg 
já escreveu vários livros. Além disso, é 
ouvido diariamente no programa nacional 
de rádio Truth for Life. 

O pastor Alistair Begg observa 
que muito do que é dito nos 
púlpitos hoje em dia não pode ser 
considerado como algo que esteja 
baseado na Bíblia ou que glorifi que 
a Deus e transforme vidas. 
Reconhecendo a necessidade de um 
retorno à pregação bíblica, Begg 
traz explicações sobre a natureza 
e o poder da pregação expositiva, 
demonstrando sua importância na 
vida da igreja.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

PREGAÇÃO 9788581321851 69 12x16 cm
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Pregando 
Toda a Bíblia Como 
Escritura Cristã

Graeme Goldsworthy é um teólogo 
anglicano australiano, especialista em 
Antigo Testamento, Teologia Bíblica e 
Hermenêutica. Obteve seu mestrado 
pela Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra, e seu Ph.D pelo Union 
� eological Seminary, nos Estados 
Unidos. É professor aposentado pelo 
Moore � eological College, Austrália.

Embora a pregação centrada no 
Evangelho seja algo um pouco 
mais frequente em nossos dias, 
pastores e pregadores cristãos 
ainda enfrentam difi culdade para 
pregar a partir do Antigo Testa-
mento. Este prático livro oferece 
ajuda. Goldsworthy examina a 
Bíblia, a teologia bíblica e a pre-
gação, demonstrando como essas 
três disciplinas se relacionam na 
preparação de sermões cristocên-
tricos. Ele então aplica o método 
bíblico teológico aos vários tipos 
de literatura que se encontram na 
Bíblia, extraindo sua contribuição 
para a pregação expositiva.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

PREGAÇÃO 9788581321516 388 16x23 cm
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A Verdade 
Permanece

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

Este livro é uma reunião de 12 
sermões marcantes do pastor e 
mestre John MacArthur ao longo 
de 40 anos de ministério na Grace 
Community Church, na Califór-
nia. Em cada sermão transcrito e 
devidamente contextualizado, o 
leitor será convidado a imergir nas 
palavras do Dr. MacArthur, como 
se estivesse ouvindo a pregação do 
banco de sua igreja.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

PREGAÇÃO 9788581320212 288 16x23 cm
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Adoração
Prioridade, Princípios e Prática   

J. C. Ryle (1816-1900) foi bispo da 
Igreja da Inglaterra, em Liverpool. 
Conhecido por sua erudição e piedade, 
Ryle era também um escritor prolífi co, 
um pregador vigoroso e um ministro 
fi el. Dentre suas obras, a Editora Fiel 
tem publicado o livro “Santidade” 
e a série de meditações nos quatro 
evangelhos.

Este livro é um guia simples 
e prático de princípios que 
promovem uma adoração 
cheia do Espírito, centrada em 
Cristo, que honra a Deus e nos 
enche de alegria. Embora esta 
joia da literatura cristã tenha 
sido publicada no séc XIX, sua 
mensagem permanece atual, 
relevante e de grande necessidade 
para hoje.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA 9788599145791 44 12x16 cm
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Amado Timóteo 

� omas K. Ascol é pastor da Grace 
Baptist Church, na Flórida, EUA. 
Obteve seus graus de mestrado e 
doutorado pelo Southwestern
Baptist � eological Seminary. É o diretor 
executivo do ministério Founders e 
editor-chefe do Founders Journal.
É autor de diversos artigos e livros,
e preletor em conferências.

Assim como Paulo transmitiu seus 
conselhos e ensinamentos a Timóteo 
por meio de cartas, estes escritos de 
pastores experientes contêm cerca 
de 480 anos de práticas ministeriais. 
Pastores idosos e jovens tornaram 
rica esta coleção de sinceros 
conselhos e preciosas verdades que 
guiarão outros nos desafi os e alegrias 
do seu chamado em Cristo. Entre 
os contribuidores estão: Joel Beeke, 
Ligon Duncan, Fred Malone, Mark 
Dever, Tedd Tripp, C.J. Mahaney, 
Roger Ellsworth e outros.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

MINISTÉRIO PASTORAL 9788599145555 320 14x21 cm
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A Cruz e o
Ministério Cristão

D. A. Carson é professor e pesquisador 
do Novo Testamento na Trinity 
Evangelical Divinity School. Obteve 
o grau de bacharel em Química pela 
Universidade McGill, o mestrado em 
Divindade pelo Central Baptist Seminary, 
em Toronto, e o doutorado em Novo 
Testamento pela Universidade de 
Cambridge, na Inglaterra.

Hoje é comum observarmos 
imagens da cruz adornando 
igrejas, oscilando em gargantilhas 
e resplandecendo em lapelas. No 
entanto, a imagem que é tão san-
tifi cada entre nós, era grotesca e 
abominável para aqueles que vive-
ram no século I. Era um símbolo 
de maldade, tortura e vergonha. 
Nesta obra, por meio de sua 
exposição de 1 Coríntios, Carson 
apresenta uma visão abrangente 
do que signifi ca a morte de Cristo 
na pregação e no ministério dire-
cionado ao povo de Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

MINISTÉRIO PASTORAL 9788599145692 174 14x21 cm
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Dez acusações Contra 
a Igreja Moderna

Paul Washer é mestre em teologia pelo 
Southwestern � eological Seminary. 
Serviu como missionário no Peru por 
10 anos. Fundou a sociedade missio-
nária HeartCry, a qual apóia o trabalho 
missionário em mais de 20 países da 
América do Sul, Europa, África, Ásia e 
Oriente Médio.

Em 10 Acusações Contra a Igreja 
Moderna, Paul Washer chama 
a igreja e os pastores ao padrão 
bíblico de doutrina e vida. Alguns 
disseram que tal pregação fi gura as 
95 teses de nossa era. Isso somente 
o tempo dirá, contudo é certo que 
cada ponto dessa mensagem deve 
ser martelado na mente e no cora-
ção de cada pessoa que deseja ver 
uma reforma na chamada “igreja 
moderna”.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA 9788599145999 112 12x16 cm
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Encontrando Presbíteros
e Diáconos Fiéis
O  A Bíblia é muito clara em 
estabelecer qualifi cações para 
presbíteros e diáconos na Igreja, 
mas encontrar líderes que têm tais 
qualifi cações e dons para o ministério 
pode ser desafi ador. 

� abiti escreve como um pastor e 
presbítero experiente, demonstrando 
como identifi car e reproduzir, no meio 
da própria igreja, líderes legítimos e 
dispostos a servir. Analisando com 
cuidado passagens-chave da Bíblia  e 
oferecendo aplicações práticas, � abiti 
responde à questão: “Como encontrar 
presbíteros e diáconos fi éis na igreja?”. 

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA E MINISTÉRIO 9788581322926 240 14x21 cm

� abiti é o pastor responsável pelo 
ministério de plantação de igrejas da Igreja 
Batista Capitol Hill em Washington, DC, 
EUA. Ele recebeu os graus de bacharel e 
mestre em Psicologia pela Universidade de 
North Carolina. É preletor em conferências 
teológicas, membro do conselho do 
ministério � e Gospel Coalition e autor de 
diversos livros nas áreas pastoral, ministerial 
e de teologia. � abiti é casado com Kristie, 
com quem tem três fi lhos.
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Eu Sou Chamado?

Este é um livro prático e bastante 
útil para o desafi o da chamada de 
Deus ao ministério pastoral. Com 
mais de 26 anos de experiência, 
Dave Harvey orienta o leitor a 
discernir se é realmente chamado 
para o ministério cristão e quais as 
qualifi cações bíblicas necessárias 
para o pastorado. Através de 
perguntas objetivas e respostas 
sinceras, Harvey aborda o tema da 
vocação de forma esclarecedora.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

MINISTÉRIO PASTORAL 9788581321585 122 14x21 cm

Dave Harvey é pastor na Four Oaks
Tallahasse Church, Tallahassee,
Florida. Ele obteve seu doutorado em
Cuidado Pastoral pelo Westminster
Teological Seminary.
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Igreja : 
o Evangelho Visível
A vida na igreja local gera muitas 
questões práticas com as quais os 
cristãos precisam lidar: Como o 
evangelho é demonstrado em nossa vida 
comunitária? O que devemos fazer e em 
que devemos crer como igreja? Essas 
questões são respondidas de maneiras 
diferentes, mesmo quando o mesmo 
evangelho é pregado. O que deveríamos 
pensar de tais diferenças? A Vida da 
igreja, a doutrina, o culto, e mesmo 
o governo e a estrutura da igreja são 
questões muito importantes, embora 
sejam raramente consideradas assim. 
Neste livro, temos uma verdadeira 
doutrina da igreja, onde Mark Dever 
explica o que a Bíblia ensina sobre a 
natureza e o propósito da igreja cristã.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA 9788581322971 224 16x23 cm

Mark Dever é diretor do ministério 
norte-americano 9Marcas e pastor 
da Capitol Hill Baptist Church, em 
Washington D.C. Graduado na 
Universidade de Duke, obteve mestrado 
em divindade no Gordon Conwel 
� eological Seminary e Ph.D. em 
história eclesiástica na Universidade de 
Cambridge.
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A Igreja e a Surpreendente 
Ofensa do Amor de Deus

Neste livro, Jonathan Leeman 
reúne um dos assuntos mais 
mal compreendidos (o amor) e 
uma das práticas mais ignoradas 
pela igreja hoje, a disciplina de 
seus membros. Ao reintroduzir 
doutrinas importantes sobre 
assuntos tão pouco abordados, e 
trazer à tona verdades bíblicas que 
para muitos parecem associações 
contraditórias, Leeman irá 
ajudar o leitor a recuperar uma 
compreensão bíblica a respeito da 
igreja e de quão vital é a prática da 
disciplina para um cristianismo 
saudável.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA 9788581321608 430 16x23 cm

Jonathan Leeman é graduado em 
Jornalismo, possui mestrado em 
Divindade pelo Southern Baptist
� eological Seminary e Ph.D. em 
Eclesiologia. É diretor editorial do 
ministério 9Marcas.
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Igreja Intencional*

Muitos líderes eclesiásticos afi rmam que 
a igreja será relevante somente quando 
seus métodos forem adequados à cultura 
de sua época. Assim, diversos livros foram 
publicados visando fornecer métodos 
inovadores e prometendo resultados 
imediatos. Este não é mais um deles. 
Mark Dever e Paul Alexander buscam 
mostrar que a igreja é relevante quando 
faz aquilo que Deus tencionou que fi zesse 
originalmente.
Este livro, ajudará líderes a serem 
intencionais na vida prática de 
sua comunidade e a trabalharem 
deliberadamente para que suas 
congregações sejam edifi cadas no 
evangelho e cresçam de forma saudável.

*Antigo “Deliberadamente Igreja”

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA 9788581322995 260 16x23 cm

Mark Dever autor de vários livros e artigos, 
é pastor da Igreja Batista de Capitol Hill, 
em Washington D. C. Além de suas 
responsabilidades pastorais, ele é diretor 
executivo do Ministério 9Marcas. 

Paul Alexander é pastor da Grace Covenant 
Church, em South Elgin, Illinois, EUA. 
Graduado pela Universidade da Carolina do 
Norte, obteve Mestrado em Divindade na
Trinity Evangelical Divinity School.
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Nove Marcas de
uma Igreja Saudável

Mark Dever é diretor do ministério 
norte-americano 9Marcas e pastor 
da Capitol Hill Baptist Church, em 
Washington D.C. Graduado na 
Universidade de Duke, obteve mestrado 
em Divindade no Gordon Conwell 
� eological Seminary e Ph.D. em 
História Eclesiástica na Universidade 
de Cambridge.

Talvez você já tenha lido algumas 
obras sobre este assunto - mas não 
como esta. Nove Marcas de uma 
Igreja Saudável não é um manual 
de instrução para o crescimento de 
igrejas. É a recomendação de um 
pastor a respeito de como avaliar 
a saúde de sua igreja, usando nove 
qualidades negligenciadas por 
muitas igrejas contemporâneas. 
Quer você seja líder, quer seja um 
membro envolvido no ministério, 
você poderá cultivar essas 
qualidades em sua igreja, a fi m de 
trazer-lhe vida e nova saúde, para a 
glória de Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA 9788599145357 312 14x21 cm
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O Pastor como Mestre e 
o Mestre como Pastor

Nesta obra Carson e Piper 
consideram o que signifi ca ser um 
pastor-teólogo e um teólogo-pastor 
e demonstram a importância tanto 
da profundidade teológica como da 
ênfase prática.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

MINISTÉRIO PASTORAL 9788581320014 136 14x21 cm

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu 
doutorado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente do ministério 
Desiring God.

D. A. Carson é professor e pesquisador do 
Novo Testamento na Trinity Evangelical 
Divinity School.  É mestre em Divindade 
e doutor em Novo Testamento pela 
Universidade de Cambridge.
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Pastoreando a 
Igreja de Deus

Phil Newton nos apresenta, 
com farta base bíblica e exegese 
fi el, o modelo de governo de 
igreja que encontramos no Novo 
Testamento. Fala-nos do desafi o de 
implementar esse modelo nos dias 
de hoje, usando sua experiência e 
a de outros pastores sobre como 
fazer uma transição para o modelo 
bíblico, de modo edifi cante e sem 
traumas.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

MINISTÉRIO PASTORAL 9788599145333 200 14x21 cm

Phil Newton é pastor da Southwoods
Baptist Church em Memphis,
Tennessee. Possui mestrado em 
Divindade pelo New Orleans Baptist 
� eological Seminary e doutorado 
em Ministério pelo Fuller � eological 
Seminary. É membro do conselho do 
ministério Founders, nos EUA. É autor 
de vários artigos teológicos e livros.
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Plantar Igrejas é 
para os Fracos

Mike McKinley é mestre em teologia 
pelo Westminster � eological Seminary. 
É o pastor da Sterling Park Baptist 
Church, em Sterling, Virginia, uma
igreja plantada pela Capitol Hill
Baptist Church, em Washington DC.. É 
preletor e autor de vários livros e artigos 
teológicos.

Trabalhando textos e princípios 
bíblicos com uma boa dose de 
bom humor e compartilhando sua 
experiência de plantar uma igreja, 
Mike McKinley demonstra que a 
exposição fi el da Palavra de Deus, 
uma paixão pelo compartilhar 
o evangelho e o cuidado no 
treinamento de líderes piedosos 
são vitais para o início saudável de 
uma igreja. Neste livro, McKinley 
nos faz lembrar que Deus usa 
homens simples e fracos para 
plantar igrejas e estender o seu 
reino.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA 9788581321257 172 14x21 cm
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Qual a Missão
da Igreja?

Hoje os cristãos defi nem missão 
de maneira mais ampla e mais 
diversifi cada. A expressão missio-
nal passou a ser empregada por 
muitos cristãos da atualidade, mas 
o que isso signifi ca? Parece que há 
uma certa incompreensão sobre 
a missão da igreja. Explicando 
conceitos essenciais como missão, 
reino, evangelho e justiça social, 
DeYoung e Gilbert nos ajudam a 
falar a mesma língua, unidos por 
uma causa comum, e nos impelem 
a avançar para a verdadeira missão 
da igreja.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA 9788581320175 360 14x21 cm

Greg Gilbert é pastor, autor de livros e 
preletor em congressos e conferências. 
Graduado pela Universidade de Yale,
estudou teologia no Southern Baptist 
� eological Seminary.

Kevin DeYoung é pastor e escritor. Gra-
duado pela Hope College e Gordon Conwell 
� eological Seminary, atua na equipe de 
executivos da RCA Integrity, um grupo de 
renovação dentro da Igreja Reformada da 
América. 
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O Que é um Membro 
de Igreja Saudável?
Quer sua vida cristã tenha começado 
ontem, quer tenha começado há trinta 
anos, o propósito do Senhor é que você 
desempenhe um papel ativo e vital em 
seu corpo, a igreja local. Ele tenciona que 
você tenha a experiência da igreja local 
como um lar mais maravilhoso e mais 
signifi cativo do que qualquer outro lugar 
no mundo. Ele deseja que suas igrejas 
sejam lugares saudáveis e que os membros 
dessas igrejas sejam também saudáveis. 
Neste livro, � abiti Anyabwile nos ajuda a 
descobrir e redescobrir o que signifi ca ser 
um membro de igreja local saudável
e o que signifi ca contribuir para a saúde de 
toda a igreja.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA E MINISTÉRIO 9788581323183 160 12x16 cm

� abiti é o pastor responsável pelo 
ministério de plantação de igrejas da Igreja 
Batista Capitol Hill em Washington, DC, 
EUA. Ele recebeu os graus de bacharel e 
mestre em Psicologia pela Universidade de 
North Carolina. É preletor em conferências 
teológicas, membro do conselho do 
ministério � e Gospel Coalition e autor de 
diversos livros nas áreas pastoral, ministerial 
e de teologia. � abiti é casado com Kristie, 
com quem tem três fi lhos.
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O Que é uma
Igreja Saudável?
Mark Dever procura ajudar os 
cristãos a reconhecer as características 
essenciais de uma igreja saudável: 
pregação expositiva, teologia bíblica 
e um entendimento correto do 
evangelho. Em seguida, Dever 
nos convida a desenvolver essas 
características em nossas igrejas. 
O Que É Uma Igreja Saudável? 
oferece verdades atemporais e 
princípios práticos para ajudar-nos a 
cumprir nosso papel, dado por Deus, 
no corpo de Cristo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA E MINISTÉRIO 9788599145647 120 12x16 cm

Mark Dever é diretor do Ministério 
norte-americano 9Marcas e pastor 
da Capitol Hill Baptist Church, em 
Washington D.C. Graduado na 
Universidade de Duke, obteve mestrado 
em Divindade no Gordon Conwell 
� eological Seminary e Ph.D. em 
História Eclesiástica na Universidade 
de Cambridge.
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A Treliça
e a Videira
Todo ministério cristão é uma mistura 
de treliça e videira, de trabalho 
estrutural e cumprimento da Grande 
Comissão. Porém, somos muitas vezes 
tentados a nos concentrar somente 
nos programas institucionais em vez 
de trabalhar de perto com as pessoas, 
torná-las discípulos, ajudá-las a 
crescer e a fl orescer no ministério do 
evangelho.

Fruto de 25 anos de trabalho, este 
livro propõe uma transformação 
na forma como muitos enxergam 
o ministério cristão: de gerenciar 
estruturas para cuidar de discípulos. 

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA E MINISTÉRIO 9788581322933 208 16x23 cm

Colin Marshall estudou teologia na 
Universidade Moore, na Austrália; é diretor 
da organização Vinegrowers e conduz seu 
trabalho de treinamento e preparação de seus 
ministérios.

Tony Payne é graduado em teologia pela 
universidade Moore; é editor do ministério 
Mathias Media, na Austrália, desde 1988. É 
autor e coautor de diversas obras na área de 
ministério e discipulado.



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 C

R
IS

TÃ

O Que Estão Ensinando 
aos Nossos Filhos?

Presbítero e membro da Igreja Presbi-
teriana de Santo Amaro, é graduado em 
Ciências Exatas e mestre em Teologia 
Sistemática no Biblical � eological 
Seminary. Solano Portela, além de suas 
atividades no campo empresarial em 
São Paulo, é professor, escritor, educa-
dor, tradutor e conferencista.

Neste livro, Solano Portela faz 
uma avaliação crítica do cenário 
atual da educação brasileira, tanto 
secular como religiosa. Segundo 
ele, a proposta pedagógica 
predominante no Brasil vai além 
de uma metodologia educacional 
e contém sérias contradições com 
os princípios da fé cristã. A partir 
dessa análise, Solano propõe o
desenvolvimento de uma 
pedagogia para a educação escolar 
cristã, chamada de pedagogia 
redentiva, ao apontar para uma 
educação de
excelência fundamentada em uma
cosmovisão bíblica.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

EDUCAÇÃO CRISTÃ 9788581320328 304 16x23 cm
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Redescobrindo
os Pais da Igreja

Michael Haykin é professor de história
da igreja e espiritualidade bíblica no
Southern � eological Baptist
Seminary, em Louisville, Kentucky,
onde também trabalha como diretor do
� e Andrew Fuller Center for Baptist
Studies. Haykin é autor de vários
livros.

Neste livro, Michael Haykin 
oferece ao leitor uma introdução 
agradável do cristianismo nos 
seus primeiros séculos, através 
das histórias de vida dos pais da 
Igreja e de seus ensinos, como 
Inácio, Cipriano, Basílio de 
Cesaréia e Ambrósio, cujos legados 
representam um imenso valor para 
os cristãos hoje. Haykin revela o 
posicionamento desses homens 
piedosos diante de questões 
importantes da teologia como 
o batismo, o martírio, a ceia do 
Senhor, a Trindade e a relação da 
igreja com o estado.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

HISTÓRIA 9788581320250 200 14x21 cm
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Santos no Mundo

Leland Ryken (Ph.D) é professor 
na Wheaton University, em
Wheaton, Illinois, há mais de 40 
anos. Ele é pesquisador na área de 
Bíblia, história e da língua inglesa. 
Ryken já publicou mais de 30 livros 
e obras acadêmicas.

Este livro é um relato fi el e livre 
de estereótipos dos Puritanos, 
homens que souberam aplicar a 
teologia em muitas áreas de suas 
vidas. A cada capítulo, Ryken apre-
senta a compreensão teológica dos 
puritanos aplicada às principais 
esferas da vida do homem, como 
fé, igreja, família, trabalho, dinhei-
ro e muitas outras.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

HISTÓRIA 9788581321271 377 16x23 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

B
IO

G
R

A
FI

A

A Breve Vida de
Jonathan Edwards
Jonathan Edwards é uma das fi guras 
mais extraordinárias da história nor-
te-americana. Certamente o teólogo 
mais brilhante nascido na América, 
Edwards foi um atencioso pastor, um 
renomado pregador, missionário, bió-
grafo, fi lósofo, presidente de Universi-
dade, marido amoroso e pai afetuoso 
de onze fi lhos. George M. Marsden, 
um autor erudito e premiado, realizou 
uma meticulosa e extensa pesquisa 
sobre a vida de Jonathan Edwards 
para preparar esta edição especial. O 
resultado é uma obra concisa, clara, 
de leitura agradável e com refl exões 
que ajudarão o leitor a valorizar o rico 
legado de Edwards.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

BIOGRAFIA 9788581322742 220 14x21 cm

George M. Marsden é historiador, professor 
e escritor prolífi co. É professor emérito 
da Universidade Notre Dame, nos EUA, 
autor de várias obras de referência nas 
áreas de história da religião, cultura, igreja 
e evangelicalismo norte-americanos. Entre 
suas publicações, destaca-se a extensa e 
bem documentada biografi a de Edwards: 
“Jonathan Edwards, a life”, publicada pela 
editora Yale e laureada com o renomado 
prêmio literário Brancroft Prize, concedido 
pela Universidade Columbia.
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Graça Abundante ao 
Principal dos Pecadores

John Bunyan (1628-1688) é o autor do 
clássico `O Peregrino`, foi um pregador 
puritano batista, de origem muito 
pobre, nascido na Inglaterra. Após sua 
conversão, Bunyan dedicou-se à tarefa 
de pregar o evangelho e escrever. Bunyan 
era um escritor nato e incansável, tendo 
escrito cerca de 60 livros.

Autobiografi a de John Bunyan, 
publicada em 1666, o livro revela a 
peregrinação espiritual de Bun-
yan, que fi cou preso por 12 anos, 
e descreve seu longo e dramático 
processo de conversão, suas lutas 
espirituais, suas tentações, seu 
crescimento na fé e compreensão 
da Palavra de Deus, e seu chama-
do para o ministério da pregação. 
Esta é uma obra emocionante e 
inspiradora, que ajudará o leitor 
a considerar sua própria jornada 
rumo à pátria celeste, e o encora-
jará a permanecer fi rme, mesmo 
diante das dúvidas e lutas.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

BIOGRAFIA 9788581320120 176 14x21 cm
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João Calvino: 
Amor à devoção, doutrina 
e glória de Deus

Burk Parsons é pastor na Saint 
Andrew’s Chapel, em Sanford, na 
Flórida, e editor da revista mensal 
Tabletalk, publicada por Ligonier 
Ministries.

Neste livro, Burk Parsons e mais 
18 autores e eruditos reformados 
revelam com autoridade a verdade 
a respeito de Calvino e suas dou-
trinas - ele era humilde, atencioso, 
piedoso, cheio das Escrituras e, 
acima de tudo, possuía um grande 
desejo por exaltar a glória de Deus. 
João Calvino: Amor à Devoção, 
Doutrina e Glória de Deus oferece 
um retrato altamente compreen-
sível de um homem cujo exemplo 
e ensino permanecem vitalmente 
importantes no século XXI.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

BIOGRAFIA 9788599145678 268 16x23 cm
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Jornada no Império

William B.Forsyth trabalhou no Brasil 
com a Evangelical Union of South 
America como pioneiro e missionário 
itinerante, capelão hospitalar e professor 
na Bible College. Depois de 46 anos de 
serviço, ele mudou-se para Somerset, na 
Inglaterra, para servir durante sete anos 
como pastor da Wiveliscombe Evangelical 
Congregational Church.

Jornada no Império retrata a vida 
de um médico que ousou desa-
fi ar os poderosos de uma época, 
colocando em risco a sua própria 
vida, por amor ao Senhor Jesus e 
as almas perdidas. Uma das mais 
emocionantes biografi as missio-
nárias, que narra os esforços do 
escocês Dr. Robert Kalley, o qual 
pregava ousadamente a palavra de 
Deus nas ruas ensolaradas do Rio 
de Janeiro.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

BIOGRAFIA 9788599145159 254 14x21 cm
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Memórias de um
Pastor Comum

Neste livro, Dr. Carson desafi a e 
encoraja pastores anônimos a per-
severarem com fi delidade em seus 
ministérios, ao contar a história de 
vida e ministério de seu pai Tom 
Carson, um pastor comum, como a 
maioria, que a despeito de não ter 
escrito livros infl uentes ou pregado 
a milhares de pessoas em grandes 
conferências, foi um grande exem-
plo de integridade e obediência a 
Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

BIOGRAFIA 9788581321639 237 14x21 cm

D. A. Carson é professor e pesquisador 
do Novo Testamento na Trinity 
Evangelical Divinity School. Obteve 
o grau de bacharel em Química pela 
Universidade McGill, o mestrado em 
Divindade pelo Central Baptist Seminary, 
em Toronto, e o doutorado em Novo 
Testamento pela Universidade de 
Cambridge, na Inglaterra.
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A Rainha do 
Quarto Escuro

Christiana Tsai (1890-1984), cujo 
nome oriental era Cai Sujuan, nasceu 
em Nanjing (China), e era a 18ª de 24 
fi lhos do vice-governador da província 
de Jiangsu. Tsai ouviu o evangelho e se 
converteu ao Senhor em uma escola 
missionária onde estudava inglês. Após 
sua conversão ela pregou o evangelho a 
milhares de chineses.

Esta obra exala a fragrância da 
fé em um mundo amplamente 
poluído pela corrupção do peca-
do. Mostra com clareza que a fé 
e a confi ança em Cristo triunfam 
sobre todas as eventualidades e 
circunstâncias adversas da vida. Os 
sofrimentos da enfermidade, a an-
gústia da perseguição e as trevas do 
analfabetismo desaparecem ante 
o resplendor do sol ao meio-dia. 
Em suas afl ições, Tsai descobriu 
o segredo do aperfeiçoamento 
espiritual. No quarto escuro de sua 
enfermidade, ela encontrou a luz 
da Palavra de Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

BIOGRAFIA 9788599145074 160 14x21 cm
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Servos de Deus

No livro Servos de Deus, Franklin 
Ferreira oferece ao leitor um rico 
estudo da espiritualidade cristã, 
sob prismas devocionais e pasto-
rais. Trabalhando a partir da vida 
de 32 importantes personagens da 
história da igreja, o livro considera 
a vida de alguns dos principais 
pensadores cristãos como o terreno 
onde a devoção e a espiritualidade 
cristã foram formadas, mostrando 
a ligação entre devoção disciplina-
da, erudição, produção teológica e 
renovação eclesial e social.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

BIOGRAFIA 9788581321677 474 16x23 cm

Franklin Ferreira é bacharel em teologia 
pela Universidade Mackenzie e mestre 
em teologia pelo Seminário Batista do 
Sul (RJ). Diretor do Seminário Martin 
Bucer e consultor acadêmico de Edições 
Vida Nova, Franklin também ministra 
aulas no Curso Fiel de Liderança. 



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

B
IO

G
R

A
FI

A

Torturado por sua Fé

Haralan Popov tornou-se símbolo 
de coragem cristã para muitos cuja fé 
sofreu ataques da parte de autoridades 
comunistas. Foi um líder espiritual 
dos crentes da Bulgária. Nas diversas 
prisões em que esteve, Haralan Popov 
continuou sua obra para o Senhor, 
embora ao custo de muito sofrimento.

De modo autêntico e comovente, 
Haralan Popov nos conta 
suas experiências nas prisões 
comunistas da Bulgária. Sua 
posição como pastor da maior 
igreja evangélica daquele país 
tornou-o um alvo especial da 
lavagem cerebral comunista. 

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

BIOGRAFIA 9788599145180 197 14x21 cm
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A Vida de 
David Brainerd

Jonathan Edwards (1703-1758) foi 
pastor, fi lósofo, missionário entre os 
índios e um dos mais importantes 
teólogos norte-americanos. Grande 
pregador, Edwards foi um dos líderes 
do Primeiro Grande Despertamento, 
ocorrido nos Estados Unidos entre 
1734-35, e um grande estudioso dos 
fenômenos do avivamento. 

Neste livro, Jonathan Edwards 
relata a vida e o ministério do 
jovem missionário David Brainerd, 
a partir dos preciosos registros 
deixados em seu diário pessoal. 
Brainerd foi levantado por Deus 
para viver uma vida dedicada ao 
Senhor, proclamando o Evangelho, 
especialmente, entre os índios 
pagãos, por quem nutria santo 
afeto. Segundo Jonathan Edwards, 
é possível perceber a natureza da 
verdadeira religião cristã através da 
vida de David Brainerd.
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O Antigo Evangelho

James Ian Packer foi um teólogo 
anglicano e  professor de teologia no 
Regent College, em Vancouver, Canadá. 
Entre os seus livros publicados em 
português estão “O Conhecimento de 
Deus”, “Esperança”, “Entre os Gigantes de 
Deus”. Foi editor da revista Christianity 
Today e membro do comitê de novas 
traduções da Bíblia.

J. I. Packer apresenta neste ensaio 
teológico uma rica e proveitosa 
introdução à obra clássica de 
John Owen “A Morte da Morte 
na Morte de Cristo”. Ele o faz, 
oferecendo ao leitor uma visão 
sublime do Antigo Evangelho e 
o identifi ca com o calvinismo em 
contraste com o arminianismo, 
demonstrando como a robusta 
obra de Owen ecoa o ensino 
bíblico acerca da soberania de 
Deus na salvação do pecador.
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Caridade e Seus Frutos
Originalmente uma série de sermões, 
Caridade e Seus Frutos tornou-se uma 
obra clássica e das mais importantes 
de Jonathan Edwards. Nela, temos 
uma cuidadosa, detalhada e tocante 
exposição de 1 Coríntios 13, onde Ed-
wards apresenta a mais nobre, sublime 
e excelente virtude que o ser humano 
pode experimentar e praticar: o amor. 
Ele demonstra o que é o verdadeiro 
amor cristão e como vivenciá-lo.
Um livro para todos, em todos os 
lugares e em todos os tempos.
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Jonathan Edwards (1703–1758) foi um 
pastor, teólogo, missionário, fi lósofo e 
acadêmico, chegando a ocupar a presidência 
da Universidade de Princeton. Um escritor 
talentoso e prolífi co, publicou livros nas áreas 
de teologia, fi losofi a, vida e doutrina cristãs 
e foi uma fi gura de grande proeminência 
durante o Grande Despertamento do século 
XVIII, na Nova Inglaterra.
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Cave mais Fundo

Joshua Harris é o pastor da Covenant 
Life Church. Um pregador dotado 
com uma paixão por tornar a verdade 
teológica fácil ao entendimento, Joshua 
é, talvez, mais famoso por seu best-seller 
“Eu Disse Adeus ao Namoro”, que ele 
escreveu aos vinte e um anos de idade. 
É o fundador das conferências Next 
para adultos jovens.

Se você está apenas começando 
no cristianismo ou já é um crente 
veterano, este livro o ajudará a 
descobrir as verdades eternas 
da Escritura. Nele, Haris lhe 
mostrará que aprender teologia 
é importante. É importante não 
porque desejamos impressionar 
as pessoas, e sim porque o que 
sabemos a respeito de Deus 
molda a maneira como pensamos 
e vivemos, e se a entendermos de 
modo errado, toda a nossa vida 
será errada.
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O Chamado ao Evangelho
e a Verdadeira Conversão

Muitos evangélicos de nossos dias 
reduzem a mensagem do evan-
gelho a frases de efeito e tratam 
a conversão como se fosse mera-
mente uma decisão humana. Neste 
livro, Paul Washer desafi a esse tipo 
de credulidade fácil, na medida 
em que examina o sentido bíblico 
da fé, do arrependimento e do 
que signifi ca receber Cristo como 
Senhor. Ele também lida com os 
efeitos da fé salvadora na vida do 
cristão, que são as promessas de 
Deus de um novo coração e de 
uma vida de santidade.
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Paul Washer é mestre em teologia pelo 
Southwestern � eological Seminary. 
Serviu como missionário no Peru por 
10 anos. Fundou a sociedade missio-
nária HeartCry, a qual apóia o trabalho 
missionário em mais de 20 países da 
América do Sul, Europa, África, Ásia e 
Oriente Médio.
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Cinco Pontos

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.

Neste livro, John Piper fala 
sobre um tema fundamental do 
cristianismo: a graça salvadora 
de Deus, abordando os mistérios 
da obra redentora de Cristo, que 
comprou, ao preço de seu próprio 
sangue, o dom da fé para os Filhos 
de Deus. Piper trata ainda dos 
mistérios da alma humana e do 
poder do Espírito de Deus, que 
conquista toda a nossa rebeldia e 
nos transforma em servos fi éis.
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O Credo dos Apóstolos
A Escritura é a Palavra de Deus. Os 
Credos e Confi ssões, são a resposta da 
fé à revelação de Deus na Escritura. 
Este entendimento é vital para se 
entender a relação correta entre 
os credos e a Bíblia, e é o ponto de 
partida do autor nesta obra.

O professor Franklin Ferreira oferece 
aqui um estudo doutrinal e prático do 
Credo dos Apóstolos, o qual afi rma 
as doutrinas essenciais da fé cristã. 
O Credo é aqui apresentado como 
um guia para conduzir o cristão de 
modo seguro em sua confi ssão de fé 
e vida cristã, e como um documento 
que preserva uma identidade cristã 
genuína nos dias atuais.
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Franklin Ferreira é bacharel em teologia 
pela Universidade Mackenzie e mestre 
em teologia pelo Seminário Batista do 
Sul (RJ). Diretor do Seminário Martin 
Bucer e consultor acadêmico de Edições 
Vida Nova, Franklin também ministra 
aulas no Curso Fiel de Liderança. 
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Creio no Pai, no Filho 
e no Espírito Santo

Hermisten Maia é pastor auxiliar da
Primeira Igreja Presbiteriana de São
Bernardo do Campo, SP. É formado em
teologia, fi losofi a e pedagogia. É mestre e
doutor em ciências da religião, tem 20
livros escritos e mais de 500 artigos
publicados. É professor pesquisador do
programa de Pós-Graduação em Ciências
da Religião da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, em São Paulo.

O Credo Apostólico é um dos 
mais antigos e belos documen-
tos da Cristandade. Sua fórmula 
sucinta e fácil de gravar tem sido 
usada pela igreja cristã há quase 
dois mil anos e representa um 
verdadeiro compromisso de fé do 
cristão sincero. Nesta importante 
obra, escrita com clareza e pro-
fundidade pelo professor e pastor 
Hermisten Maia, o Credo Apos-
tólico é comentado em detalhes e 
apresentado em toda a sua riqueza 
teológica e devocional. 
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Cristo Jesus Homem
Re� exões Teológicas sobre 
a Humanidade de Cristo

Bruce Ware é mestre em teologia pelo 
Western Conservative Baptist Seminary e 
doutor pelo Fuller � eological Seminary. 
Bruce é professor de Teologia Cristã no 
Southern Baptist � eological Seminary 
e foi presidente do departamento 
de Teologia Bíblica e Sistemática da 
Trinity Evangelical Divinity School.

Neste livro, o teólogo Bruce Ware 
nos leva de volta ao texto bíbli-
co, onde encontramos um Jesus 
profundamente humano que 
enfrentou muitas das mesmas 
difi culdades e limitações que ex-
perimentamos hoje. Ware explora 
o signifi cado da humanidade de 
Cristo e nos ajuda a aprender, pelo 
poder do Espírito, a seguir nos 
passos de Jesus.
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Deus Deseja que Todos 
Sejam Salvos?

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.

Neste breve ensaio teológico, 
John Piper desenvolve um sólido 
argumento bíblico em favor da 
compatibilidade entre a doutrina 
da eleição incondicional e o 
genuíno desejo e oferta de Deus 
para que todos sejam salvos. 
Dando sentido a esta relação 
aparentemente paradoxal, Piper 
explora o sentido bíblico sobre este 
difícil tema, de modo cuidadoso 
e gracioso, motivando todos os 
cristãos a proclamarem com paixão 
a livre oferta do evangelho a todos 
os povos.
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O Deus Presente

D. A. Carson é professor e pesquisador 
do Novo Testamento na Trinity 
Evangelical Divinity School. Obteve 
o grau de bacharel em Química pela 
Universidade McGill, o mestrado em 
Divindade pelo Central Baptist Seminary, 
em Toronto, e o doutorado em Novo 
Testamento pela Universidade de 
Cambridge, na Inglaterra.

A maioria das pessoa - até muitos 
cristãos - não tem um conheci-
mento básico e prático da Bíblia. 
Como podemos entender o plano 
de Deus - e a nossa parte nele 
- quando não estamos familiari-
zados com ela? Nesta introdução 
básica à fé cristã, D. A. Carson nos 
conduz através da grande história 
da Escritura, para ajudar-nos a 
saber no que cremos e por que 
cremos nisso.
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Deus
Face a Face com sua Majestade

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

Não existe nenhum alvo mais 
sublime e elevado do que a busca 
de um conhecimento crescente 
e íntimo do Deus que criou os 
céus e a terra. Neste livro, John 
MacArthur procura remover o pó 
das presunções e compreensões 
equivocadas acerca de Deus, que 
se desenvolveram ao longo dos 
séculos, oferecendo ao leitor uma 
visão mais majestosa e gloriosa dos 
atributos divinos, conforme foram 
revelados por Deus através de pro-
fetas, reis, homens poderosos e de 
seu próprio Filho, Jesus Cristo.
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Deus é o Evangelho

John Piper estudou teologia no 
Fuller � eological Seminary e obteve 
seu doutorado pela Universidade de 
Munique. É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.

Neste livro, John Piper argumenta 
que o próprio Deus, revelado na 
morte e ressurreição de Cristo, é 
o mais sublime e o mais essencial 
dos dons do evangelho. Ele afi rma 
que nenhuma das realizações de 
Cristo e nenhuma das bênçãos do 
evangelho são boas-novas se não 
forem meios pelos quais podemos 
ver e experimentar a glória de 
Cristo.
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Deus é Santo
Vivemos em um mundo repleto de 
maldades e injustiças. Muitas pessoas, 
no entanto, se esforçam para fazer a 
sua parte, cumprindo suas obrigações 
e compromissos. Mas, isso é sufi ciente 
para Deus? É sufi ciente para você se 
aproximar dele?
Dr. Sproul, neste livro, mostra a 
relação entre a santidade de Deus e o 
nosso relacionamento com ele. Ele nos 
ensina como podemos nos aproximar 
de um Deus santo.
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R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries, Sproul é 
professor e palestrante em conferências, 
autor de mais de 90 livros, vários deles
publicados em português, e editor geral
da Reformation Study Bible.
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Deus é Soberano

Arthur Walkington Pink (1886-1952) 
foi um ministro evangélico, erudito 
bíblico de persuasão reformada e 
puritana, e escritor de várias obras 
literárias. Pink pastoreou diversas 
igrejas nos EUA, além de ter servido 
como ministro na Inglaterra e 
Austrália.

Segundo Pink, as condições de 
nossa época exigem um reexame e 
uma nova apresentação da onipo-
tência, da sufi ciência e da sobera-
nia de Deus. É necessário que se 
proclame vigorosamente que Deus 
continua vivo, continua observan-
do, continua reinando.A nossa fé 
está sendo testada, a cada dia, e 
o homem precisa aprender que o 
coração e a mente não encontram 
lugar de descanso satisfatório, 
senão no fi rme conhecimento que 
Deus reina sobre o universo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

DOUTRINA 9788599145456 184 14x21 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

D
O

U
TR

IN
A

A Divindade de Cristo

Lee Roy Shelton Jr. exerceu longo um 
ministério pastoral e foi platandor 
de igrejas. Fundou o Mt. Zion Bible 
Institute que produz panfl etos, 
folhetos, livros e cursos cristãos por 
correspondência que são distribuídos 
em todo o mundo.

Neste livro, L. R. Shelton de-
monstra, em seis mensagens, que, 
em conformidade com o ensino 
das Escrituras, Jesus de Nazaré é 
Deus, o verdadeiro Deus - Deus 
manifestado na carne. Ao mesmo 
tempo, Shelton esclarece o que 
esta doutrina signifi ca para sua 
vida pessoal, convidando o leitor a 
confi ar, crer e descansar em Jesus.
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Escândalo
A Cruz e a Ressurreição de Jesus

D. A. Carson é professor e pesquisador 
do Novo Testamento na Trinity 
Evangelical Divinity School. Obteve 
o grau de bacharel em Química pela 
Universidade McGill, o mestrado em 
Divindade pelo Central Baptist Seminary, 
em Toronto, e o doutorado em Novo 
Testamento pela Universidade de 
Cambridge, na Inglaterra.

Nesta obra, D.A. Carson põe 
em uso seus dons e habilidades 
exegéticos e analisa com precisão 
os textos bíblicos que falam sobre  
a escandalosa morte e ressurreição 
do Senhor Jesus Cristo, oferecendo 
uma leitura clara e signifi cativa 
sobre o ato mais importante da 
história: o escândalo da cruz de 
Cristo.
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Escravo

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

Neste livro, MacArthur resgata a 
correta tradução da palavra grega 
doulos. Presente 124 vezes no tex-
to original do NT, a palavra escra-
vo (doulos), por motivos incertos, 
foi substituída por servo. Segundo 
MacArthur, essa tradução incorre-
ta acobertou o verdadeiro signi-
fi cado do termo escravo e trouxe 
grande perda para o ensino correto 
do evangelho, o qual ordena que 
os crentes se submetam a Cristo 
completamente, não apenas como 
servos contratados, mas como 
quem pertence inteiramente a Ele.
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O Evangelho de Hoje: 
Autêntico ou Sintético?

Walter J. Chantry formado em história, 
estudou teologia no Westminster � eo-
logical Seminary. Atuou por 39 anos 
como pastor da Grace Baptist Church. 
Logo após sua aposentadoria, em 2002, 
Walter foi convidado para ser o editor 
da revista Banner of Truth, onde traba-
lhou por 7 anos.

Segundo Dr. Chantry, a não ser 
que nossas igrejas redescubram o 
caminho da salvação, pesquisando 
honestamente a Palavra de Deus, 
o protestantismo evangélico se 
enforcará num emaranhado de 
tradição humana, pois unidade 
não deve ser procurada às custas 
do evangelho. Esta é a análise e o 
desafi o que Walter J. Chantry nos 
entrega em O Evangelho de Hoje: 
Autêntico ou Sintético?
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Evangelho Explícito

Matt Chandler é pastor da � e Village 
Church. Matt é autor e preletor em 
conferências teológicas nos Estados 
Unidos e seus sermões são acessados aos 
milhares pelo iTunes.

O Evangelho Explícito foi escrito 
com o propósito de exortar os 
cristãos sobre a evidente negli-
gência que se vê em muitas igrejas 
hoje, na apresentação explícita do 
evangelho, o qual deve ser central 
em toda pregação. Fala-se muito 
sobre viver uma vida íntegra e tam-
bém sobre Jesus, mas existe uma 
grande carência da exposição fi el 
da Palavra de Deus e de um ensino 
bíblico mais profundo. Este livro 
foi escrito pensando na necessi-
dade que muitos cristãos têm de 
conhecer a principal mensagem da 
fé cristã.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

DOUTRINA 9788581321240 266 16x23 cm

Jared Wilson é pastor da Middletown 
Springs Community Church em 
Middletown, Vermont. É autor e preletor 
em conferências e mantém um blog no site 
do ministério � e Gospel Coalition.
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O Evangelho  
Segundo os Apóstolos

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

Nesta obra, que já se tornou 
referência ao lado de O Evangelho 
Segundo Jesus, John MacArthur 
apresenta com clareza e precisão 
a relação bíblica entre fé e obras. 
Aqui vemos fé e arrependimento 
como instrumentos de Deus para a 
salvação do homem. As obras são o 
exercício desta fé e foram prepa-
radas por Deus para servir como 
uma resposta amorosa, prática e 
vívida para o que Deus fez e faz na 
vida do homem.
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O Evangelho 
Segundo Jesus

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

O que signifi ca quando Jesus diz 
“segue-me”? Se somos justifi cados 
sem as obras da lei (Rm 3.28), 
isto signifi ca que as obras são 
insignifi cantes para a nossa 
salvação? Podemos ter Cristo como 
Salvador e não tê-lo como Senhor? 
Há salvação sem obediência? 
Neste livro, MacArthur apresenta 
uma refutação bastante oportuna 
da falsa dicotomia entre Salvador 
e Senhor que ameaça a teologia 
evangélica e expõe o atual 
afastamento do conceito da 
ortodoxia cristã concernente à 
justifi cação.
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O Evangelho 
no Centro

Tim Keller é fundador e pastor da  Redeemer 
Presbyterian Church, em Nova York. É mestre 
em Divindade e doutor em Ministério pelo 
Westminster � eological Seminary.

Com o propósito de resgatar e 
defender o evangelho bíblico, D. 
A. Carson e Tim Keller abordam 
a necessidade urgente de trazer o 
evangelho de volta para o centro 
da fé cristã, em um esforço para 
reformar ministérios e fortalecer a 
igreja de Cristo.
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D. A. Carson é professor e pesquisador do 
Novo Testamento na Trinity Evangelical 
Divinity School.  É mestre em Divindade 
e doutor em Novo Testamento pela 
Universidade de Cambridge.
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Finalmente Vivos

John Piper estudou teologia no 
Fuller � eological Seminary e obteve 
seu doutorado pela Universidade de 
Munique. É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.

Neste livro, Piper mostra que a 
expressão nascer de novo é muito 
preciosa e importante na Bíblia. 
Saber o que Deus quer dizer 
quando a Bíblia usa essa linguagem 
deve ser a nossa maior preocu-
pação, a fi m de que, por meio de 
sua graça, experimentemos este 
nascimento e ajudemos outros a 
fazerem o mesmo. Piper nos ensi-
na tudo aquilo que a Bíblia revela 
sobre o novo nascimento para que 
que possamos exclamar que somos 
“fi nalmente vivos”.
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Fundamentos da Graça

Steven Lawson é bacharel em 
Administração de Empresas e mestre 
em teologia pelo Dallas � eological 
Seminary e doutor em ministério pelo 
Reformed � eological Seminary. É 
autor de vários livros e conferêncista 
internacional.

No livro Fundamentos da Graça - 
Longa Linha de Vultos Piedosos, 
Steven Lawson proclama, com 
alegria e clareza, as verdades imu-
táveis das doutrinas da graça, pre-
sentes ao longo de toda a bíblia. Ao 
examinar a vida e os ensinamentos 
de homens piedosos revelados nas 
Escrituras, como Moisés, Davi, 
Pedro, Paulo e muitos outros, 
Lawson busca reconduzir a igreja 
de Cristo ao correto entendimento 
sobre o caráter de Deus e sua graça 
misericordiosa.
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A Glória da Graça 
de Deus 

Mais que uma coletânea de textos
históricos e teológicos, esta obra é
uma homenagem ao missionário
James Richard Denham Jr., a
quem carinhosamente chamamos
de pastor Ricardo, pela relevância
de sua vida e ministério.
Com sabedoria na distribuição 
de temas, Franklin Ferreira 
orquestrou um grupo de cerca de 
trinta escritores, que discorrem 
sobre alguns dos principais temas 
e doutrinas que caracterizam a 
confi ssão de fé deste valoroso servo 
de Cristo Jesus.
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Franklin Ferreira é bacharel em teologia 
pela Universidade Mackenzie e mestre 
em teologia pelo Seminário Batista do 
Sul (RJ). Diretor do Seminário Martin 
Bucer e consultor acadêmico de Edições 
Vida Nova, Franklin também ministra 
aulas no Curso Fiel de Liderança. 
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A Graça do 
Arrependimento

Sinclair Ferguson é professor de
Teologia Sistemática no Redeemer
Seminary em Dallas, Texas. É deão
do curso de doutorado em Ministério
na Ligonier Academy e professor no
ministério Ligonier.

O que pensamos sobre 
arrependimento hoje? Nas igreja 
contemporâneas, é possível 
achar quem concorde que o 
arrependimento é desnecessário 
para a santifi cação, e que é possível 
tornar-se cristão sem arrepender-
se. Em contraste, nossos 
antepassados tinham convicção 
de que o arrependimento é tão 
central no evangelho, que sem ele 
não pode haver salvação. Neste 
livro, Sinclair Ferguson o ajudará 
a perceber a importância do 
arrependimento para a sua vida e 
para a vida da igreja, ao se revelar 
crucial para levá-los à graça que se 
pode achar nas confi ssões.
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Uma Jornada na Graça

Richard P. Belcher é ministro pelo
Presbyterian Church of America. Ele
possui Ph.D. pelo Westminster
� eological Seminary. É professor do
Antigo Testamento e deão acadêmico
no Reformed � eological Seminary. É
autor de vários livros.

Esta é uma história sobre um jo-
vem pastor que possuía a teologia 
característica do século XX, e de 
sua pesquisa a respeito de uma 
importante pergunta teológica que 
lhe foi dirigida em sua primeira 
experiência com um comitê de púl-
pito de uma igreja. Ele não podia 
descansar, nem descansou, en-
quanto não encontrasse a resposta 
para a desafi ante pergunta: Jovem, 
você é um calvinista?
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A Justiça Eterna

Horatius Bonar (1808 - 1889) foi 
ministro da Igreja da Escócia. Doutor 
em Divindade pela Universidade de 
Aberdeen. Bonar é conhecido por seu 
rico e extenso trabalho poético, como 
compositor de dezenas de hinos. Bonar 
era mestre em teologia, tendo escrito 
várias obras importantes.

Este clássico da literatura cristã, 
escrito pelo ministro presbiteriano 
escocês do século XIX Horatius 
Bonar, mais conhecido por suas 
belas composições de hinos, expõe 
a doutrina da justifi cação pela 
graça mediante a fé. Com muita 
clareza, precisão bíblica e devoção, 
Bonar aborda esse importante 
tema das Escrituras, elucidando 
a única forma pela qual o homem 
poderá ser achado justo diante de 
Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

DOUTRINA 9788581320366 173 14x21 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

D
O

U
TR

IN
A

Justi� cação 
e Regeneração
O que a Bíblia quer dizer quando afi rma 
que os homens precisam ser justifi cados 
diante de Deus? Como é possível que 
um Deus justo justifi que homens 
injustos sem que ele mesmo se torne 
injusto? E a regeneração, o que é? O que 
signifi ca o novo nascimento sobre o qual 
Jesus falou? 

As respostas a essas perguntas cruciais 
podem ser encontradas neste livro. O 
autor demonstra através de um estudo 
claro e bíblico, como as doutrinas da 
justifi cação e da regeneração estão 
no coração do evangelho e como o 
entendimento correto dessas doutrinas 
é vital para uma vida cristã plena e que 
glorifi ca a Deus.
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Charles Leiter reside com sua esposa Mona e dois 
de seus fi lhos em Kirksville, Missouri, onde é 
pastor desde 1974. O Senhor o tem usado como 
professor em seu serviço para o verdadeiro auxílio 
e benefício de muitos cristãos. Além de seus 
trabalhos pastorais, o Sr. Leiter também passou 
um tempo ministrando em conferências no
exterior e em todo o país. Você pode saber mais 
sobre o seu ministério e a igreja onde é pastor 
auxiliar, acessando o site www.lakeroadchapel.org.



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

D
O

U
TR

IN
A

Nascido Escravo

Martinho Lutero (1483 – 1546), fi gura 
central da Reforma Protestante, foi um 
sacerdote católico agostiniano e professor 
de teologia. Sua tradução da Bíblia para o 
alemão fez o livro mais acessível, causando 
um impacto gigantesco na Igreja e na cultura 
alemã. Lutero ensinava que a salvação é um 
livre presente de Deus, recebida apenas pela 
graça, através da fé em Jesus como único 
redentor do pecador.

Lutero considerou a doutrina da 
Escravidão da Vontade como a pedra 
angular do evangelho e o verdadeiro 
alicerce da fé cristã. Em Nascido 
Escravo, um resumo de sua obra suma, 
A Escravidão da Vontade, temos 
uma refutação clara e defi nitiva dos  
argumentos em favor do livre-arbítrio 
apresentados por Erasmo de Roterdã 
em sua defesa da posição humanista 
da Igreja Católica Romana.
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Nossa Su� ciência 
em Cristo

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

MacArthur mostra o terrível declí-
nio nos valores da Igreja: números 
têm se tornado mais importantes 
do que a mensagem; as igrejas 
estão oferecendo uma religião 
de `entretenimento` no lugar da 
pregação do evangelho puro; os 
pastores estão recorrendo à indús-
tria do marketing para ajudá-los a 
atrair pessoas para Cristo. O autor 
afi rma que enquanto não retornar-
mos à nossa chamada de irmos ao 
mundo para pregar o evangelho, a 
Igreja corre o risco de perder seu 
impacto sobre a sociedade.
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O Que é o Evangelho?

Este livro ajudará o leitor a enten-
der melhor o evangelho de Jesus 
Cristo, a valorizá-lo e a compar-
tilhá-lo. Se você acha que já sabe 
muito sobre o evangelho, talvez 
precise saber mais do que imagina 
saber. Em meio a uma cultura cris-
tã contemporânea caracterizada 
por confusão no que diz respeito 
às doutrinas centrais de nossa 
fé, Greg Gilbert nos oferece uma 
apresentação do evangelho que é 
clara para aqueles que já creram e 
convincente para aqueles que ainda 
têm de crer.
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Greg Gilbert é pastor na � ird Avenue
Baptist, em Louisville, Kentucky.
Graduado pela Universidade de Yale,
estudou teologia no Southern Baptist
� eological Seminary. É autor de
livros e preletor em congressos e
conferências nos EUA, Brasil e Europa.
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Pilares da Graça
Este livro tem como objetivo mostrar 
ao leitor como os líderes-chave 
da igreja primitiva sustentaram 
as doutrinas da graça soberana, 
ao permanecerem fi rmes sobre o 
fundamento das Escrituras. Nele, 
Lawson conta um pouco sobre 
a história de vida e ministério 
desses homens piedosos, que 
atuaram como colunas da ortodoxia 
cristã, ao refutarem as heresias 
que confrontaram a igreja desde 
sua formação. Esta é uma obra 
complementar ao livro Fundamentos 
da Graça, através do qual Dr. Lawson 
expõe as doutrinas da graça por meio 
de um estudo profundo das Sagradas 
Escrituras.
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Steven Lawson é bacharel em 
Administração de Empresas e mestre 
em teologia pelo Dallas � eological 
Seminary e doutor em ministério pelo 
Reformed � eological Seminary. É 
autor de vários livros e conferêncista 
internacional.
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O Poder do Evangelho 
e sua Mensagem

Escrito a partir de uma seleção de 
sermões, este livro tem como obje-
tivo resgatar a mensagem essencial 
do evangelho em toda sua beleza e 
poder salvador. A partir do estudo 
de elementos fundamentais da 
Palavra de Deus, especialmente os 
mais negligenciados pelo cristianis-
mo contemporâneo, Paul Washer 
faz um apelo ao redescobrimento 
da mensagem central do evange-
lho: a salvação conquistada para 
um povo caído por meio da vida, 
morte, ressurreição e ascensão de 
Jesus Cristo, o Filho de Deus.
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Paul Washer é mestre em teologia pelo 
Southwestern � eological Seminary. 
Serviu como missionário no Peru por 
10 anos. Fundou a sociedade missio-
nária HeartCry, a qual apóia o trabalho 
missionário em mais de 20 países da 
América do Sul, Europa, África, Ásia e 
Oriente Médio.
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Segurança e Advertências
do Evangelho
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Paul Washer é mestre em teologia 
pelo Southwestern � eological 
Seminary. Serviu como missionário no 
Peru por 10 anos. Fundou a sociedade 
missionária HeartCry, a qual apóia o 
trabalho missionário em mais de 20 
países da América do Sul, Europa, 
África, Ásia e Oriente Médio.

Muitas igrejas ditas evangélicas 
têm anunciado um falso evangelho 
de “crença fácil” e levado muitos 
a perigosamente presumirem sua 
salvação. No outro extremo, o 
entendimento equivocado de que a 
salvação depende de nossos esforços 
tem levado muitas pessoas de 
consciência sensível ao desespero. 
Neste terceiro volume da série 
“Recuperando o Evangelho”, Paul 
Washer alerta o leitor sobre os perigos 
de se fazer uma profi ssão de fé vazia. 
Temos aqui uma apresentação clara e 
bíblica de como o evangelho oferece 
bases fi rmes para nossa segurança da 
salvação.
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Santidade

J. C. Ryle (1816-1900) foi bispo da 
Igreja da Inglaterra, em Liverpool. 
Conhecido por sua erudição e piedade, 
Ryle era também um escritor prolífi co, 
um pregador vigoroso e um ministro 
fi el. Dentre suas obras, a Editora Fiel 
tem publicado a série de meditações nos 
quatro evangelhos.

A santidade é um assunto que 
parece estar relegado à seção de 
história dos assuntos religiosos 
contemporâneos. Nesta obra 
prima da literatura cristã, Ryle fala 
aos nossos corações de forma clara, 
persuasiva e franca, ensinando-nos 
sobre a santidade de Deus e do 
nosso dever de vivermos vidas san-
tas. É uma obra que, como disse J. 
I. Packer, todo cristão verdadeiro 
considerará como um banquete, 
uma mina de ouro, um aguilhão, 
comida e bebida, remédio e vitami-
na - tudo isso em um só livro.
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Sincero mas Errado

D. Martyn Lloyd-Jones (1899 – 
1981). Foi teólogo protestante, possi-
velmente um dos maiores pregadores 
da história da Igreja e ocupou o púlpi-
to da Westminster Chapel, em Lon-
dres, por mais de 30 anos. Pregador 
veterano, Dr. Lloyd-Jones foi bastante 
infl uente no movimento evangélico 
britânico do século XX.

Nesta obra, Dr. Lloyd-Jones faz 
um diagnóstico preciso sobre a ori-
gem de todos os males e prescreve 
o evangelho de Jesus Cristo como 
o remédio para a cura da doença 
mais mortal que atinge a humani-
dade: o pecado.
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A Verdade da Cruz

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Neste livro, R. C. Sproul analisa a 
grande obra que Jesus realizou por 
meio de sua crucifi cação - a reden-
ção do povo de Deus. No decorrer 
da obra, Dr. Sproul considera a 
expiação sob diversos ângulos, 
mostrando de modo conclusivo 
que a cruz era totalmente necessá-
ria para que pessoas fossem salvas. 
Sempre baseado nas Escrituras, 
Sproul mostra que Deus mesmo 
proveu a salvação ao enviar Jesus 
Cristo para morrer na cruz, e que a 
cruz sempre foi o método planeja-
do por Deus para trazer salvação.
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O Verdadeiro 
Evangelho

Paul Washer é mestre em teologia pelo 
Southwestern � eological Seminary. 
Serviu como missionário no Peru por 
10 anos. Fundou a sociedade missio-
nária HeartCry, a qual apóia o trabalho 
missionário em mais de 20 países da 
América do Sul, Europa, África, Ásia e 
Oriente Médio.

Ao analisar esta geração, Washer 
afi rma que o problema principal 
não é a dureza do evangelho, mas 
a ignorância de seu conteúdo. 
Como resposta a isso, Washer 
tem pregado em diversas ocasiões 
as verdades fundamentais do 
evangelho “o pecado do homem, 
a justiça de Deus, o sacrifício 
e a ressurreição de Cristo, etc”. 
Baseado em várias exposições de 
Romanos 3, o Verdadeiro Evan-
gelho busca apresentar aquilo que 
Deus fez em Cristo, a fi m de ele 
mesmo ser justo e o justifi cador 
daquele que tem fé em Jesus.
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Verdades 
que Transformam

Dennis James Kennedy (1930-2007) 
foi ministro presbiteriano, evangelista 
e autor de vários livros teológicos, 
sobre vida cristã. Kennedy apresentava 
um conhecido programa de televisão 
chamado “Truth that Transforms” que 
era transmitido para vários países.

Nesta obra, o autor D. James 
Kennedy aborda, de forma 
bastante elucidativa, as doutrinas 
cristãs fundamentadas nas 
verdades bíblicas. Com uma 
linguagem fácil e atual, Dr. 
Kennedy discorre sobre temas 
importantes, como soberania de 
Deus, livre arbítrio, predestinação, 
justifi cação, santifi cação, salvação 
entre outros assuntos, cujo correto 
entendimento serve de base para 
uma vida cristã saudável.
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Vivendo para a 
Glória de Deus 

Joel Beeke é presidente e professor
de teologia sistemática no Puritan
Reformed eological Seminary e pastor
da Heritage Netherlands Reformed
Congregation. Beeke é Ph.D. em
teologia pelo Westminster eological
Seminary. É autor de mais de 50 livros.

O sistema teológico conheci-
do pelo nome de calvinismo é 
frequentemente distorcido ou 
rejeitado como uma relíquia do 
passado. Contudo, como nos mos-
tra o Dr. Joel Beeke neste tratado 
abrangente, o calvinismo, também 
conhecido como teologia reforma-
da, é bíblico, teocêntrico, sincero, 
cativante e prático. Como tal, ele 
é singularmente apropriado para 
ajudar os cristãos a cumprirem o 
propósito para o qual foram cria-
dos - viver para a glória de Deus.
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A Decisão por Cristo

Lee Roy Shelton Jr. exerceu um 
longo ministério pastoral e foi 
platandor de igrejas. Fundou o Mt. 
Zion Bible Institute, que produz 
panfl etos, folhetos, livros e cursos 
cristãos por correspondência que 
são distribuídos em todo o mundo.

Nesta obra, o Pr. Shelton declara 
que, por mais sublime e elevado 
que seja a fala de alguém a respeito 
de sua decisão por Cristo, se não 
for praticante da Palavra, seu 
protesto verbal de devoção nada 
vale. É uma zombaria horrível 
chamá-Lo “Senhor”, enquanto 
continuamos a fazer nossa própria 
vontade; é a obediência que marca 
os homens como discípulos de 
Cristo e os distingue dos súditos 
de Satanás.
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O Evangelho e a 
Evangelização

Mark Dever é diretor do ministério 
norte-americano 9Marcas e pastor 
da Capitol Hill Baptist Church, em 
Washington D.C. Graduado na 
Universidade de Duke, obteve mestrado 
em divindade no Gordon Conwel 
� eological Seminary e Ph.D. em 
história eclesiástica na Universidade de 
Cambridge.

O apóstolo Paulo afi rmou que o 
evangelho é o poder de Deus para a 
salvação de todo o que crer e, no en-
tanto, muitos cristãos sentem enormes 
difi culdades na tarefa de apresentar o 
evangelho. Nesta obra, Mark Dever 
aponta as principais difi culdades que 
os cristãos enfrentam para evangelizar 
e oferece encorajamento e instruções 
bíblicas para a prática da evangeliza-
ção.
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O Evangelho para
Mulçumanos
O islamismo é uma religião que 
cresce em escala global. Para auxiliar 
o cristão a anunciar as boas novas, O 
Evangelho para Muçulmanos afi rma 
o poder transformador do evangelho, 
encoraja o leitor na tarefa evangelística 
e o equipa para comunicar o cami-
nho de Cristo com clareza, ousadia e 
sabedoria.
� abiti Anyabwile, sendo alguém que 
se converteu do islamismo ao cristia-
nismo, é qualifi cado para ajudá-lo a 
compartilhar a mensagem do evan-
gelho de Jesus Cristo a seus amigos e 
conhecidos muçulmanos.
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� abiti é o pastor responsável pelo 
ministério de plantação de igrejas da Igreja 
Batista Capitol Hill em Washington, DC, 
EUA. Ele recebeu os graus de bacharel e 
mestre em Psicologia pela Universidade de 
North Carolina. É preletor em conferências 
teológicas, membro do conselho do 
ministério � e Gospel Coalition e autor de 
diversos livros nas áreas pastoral, ministerial 
e de teologia. � abiti é casado com Kristie, 
com quem tem três fi lhos.
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Evangelismo

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

Neste livro, John MacArthur e a 
equipe de pastores e missionários 
da Grace Community Church em 
Sun Valley, Califórnia, apresentam 
uma teologia clara e bíblica acerca 
do compartilhar o evangelho. Este 
livro lança o alicerce teológico para 
a evangelização e o ajuda a edifi cá-la 
a partir de seu púlpito e por meio 
de sua igreja, afi m de alcançar vidas. 
Este guia doutrinariamente criterio-
so para a evangelização bíblica é um 
acréscimo essencial à sua biblioteca.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

EVANGELISMO 9788581320144 320 16x23 cm
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Evangelização 
e Missões

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.

No que diz respeito a missões, 
Piper afi rma que existem três tipos 
de pessoas: enviadores, enviados e 
desobedientes. Este livro apresenta 
a visão de John Piper sobre 
missões. Nele Piper argumenta 
que missões é um movimento 
transcultural cujo alvo é ajudar as 
pessoas a parar de se acharem tão 
importantes e começarem a dar 
importância ao seu Criador.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

EVANGELISMO 9788581320069 128 14x21 cm
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Para sua Alegria

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.

Quem é Jesus? Esta pergunta é 
a mais importante pergunta que 
você pode responder. Neste livreto 
para evangelização, John Piper 
responde algumas das perguntas 
mais comuns e importantes sobre 
Jesus: quem Ele é? Por que Ele veio 
a este mundo? O Ele realizou? - e 
Por que devemos nos importar 
com isso? Se você já se questionou 
a respeito desses assuntos e está 
buscando respostas - não com base 
em seus próprios pensamentos e 
teorias, mas com base na Palavra 
de Deus - nós o convidamos a 
unir-se a nós, para sua alegria.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

EVANGELISMO 9780000018199 48 15x10 cm
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Perguntas Cruciais

Dr. John Blanchard começou seu mi-
nistério cristão de tempo integral após 
13 anos no Serviço Civil de Guernsey. 
Hoje é um autor conhecido internacio-
nalmente, trabalha como professor e 
conferencista. Cerca de quinze mi-
lhões de cópias de suas publicações já 
foram impressas em mais de quarenta 
idiomas.

Saúde, fi nanças, família, futuro - a 
vida está cheia de problemas. Há 
também outras questões mais 
profundas. Quem sou eu? Por que 
estou aqui? Para onde vou? Terá a 
vida algum propósito? As questões 
cruciais relacionam-se com Deus. 
Será que Ele existe? Poderei co-
nhecê-lo e experimentar seu poder 
na minha vida? Este livro aborda 
essas questões vitais, apresentando 
as respostas mais adequadas, de 
modo simples, claro e direto.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

EVANGELISMO 9780000097811 32 15x21 cm
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Por Que Acreditar 
na Bíblia?

Dr. John Blanchard começou seu mi-
nistério cristão de tempo integral após 
13 anos no Serviço Civil de Guernsey. 
Hoje é um autor conhecido internacio-
nalmente, trabalha como professor e 
conferencista. Cerca de quinze mi-
lhões de cópias de suas publicações já 
foram impressas em mais de quarenta 
idiomas.

Para muitas pessoas, a Bíblia não 
é amada nem detestada; ela é nada 
mais que um antigo documento 
religioso que suscita uma multidão 
de dúvidas. Como podemos saber 
se o texto que temos em mãos 
corresponde ao original? Não seria 
a Bíblia apenas uma exposição 
de tradições? Como um livro tão 
velho pode ser relevante no século 
XXI? A ciência não tomou o seu 
lugar no que se refere à explicação 
do mundo e de nosso papel nele? 
Neste livro você encontrará as 
respostas.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

EVANGELISMO 9788599145265 56 14x21 cm
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Quem é o Jesus Cristo?

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

EVANGELISMO 9788581322872 165 12x16 cm

Quando alguém afi rma ser o seu Deus, 
você tem apenas duas escolhas, certo? 
Pode rejeitar a afi rmação ou pode 
aceitá-la. O que você não pode fazer é 
suspender o julgamento e apenas ver 
como as coisas se desenrolarão. Jesus 
afi rmou coisas admiráveis a respeito 
de si mesmo, mas também a respeito 
de você. Quer você goste, quer não, 
isso tem implicações radicais para sua 
vida. Portanto, espero que este livro 
o desafi e a pensar sério a respeito de 
Jesus e o leve a uma resposta fi rme 
para a pergunta “Quem é Jesus Cristo?” 
Realmente, esta é a pergunta mais 
importante que você precisa
considerar.

Greg Gilbert é pastor na � ird Avenue
Baptist, em Louisville, Kentucky.
Graduado pela Universidade de Yale,
estudou teologia no Southern Baptist
� eological Seminary. É autor de
livros e preletor em congressos e
conferências nos EUA, Brasil e Europa.
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Antes de Partir

Nancy Guthrie ensina na Christ 
Presbyterian Church, em Nashille, 
Tennessee. É palestrante ativa em 
conferências teológicas e autora de 
diversos livros.

Este livro reúne ricas meditações 
sobre a morte, extraídas de 
sermões e escritos de grandes 
pregadores e teólogos clássicos e 
contemporâneos, como Martinho 
Lutero, João Calvino, Charles 
Spurgeon e John Piper, com o 
propósito de resgatar as verdades 
bíblicas desse assunto tão pouco 
abordado. Neste livro, o leitor 
encontrará conforto e esperança 
para sua alma, e será encorajado 
a encarar a realidade inevitável da 
morte com confi ança em Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

ACONSELHAMENTO 9788581320458 169 14x21 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

A
C

O
N

SE
LH

A
M

EN
TO

Bom Demais para 
ser Verdade

 Michael Horton é professor de 
apologética e teologia sistemática na 
Westminster Seminary California 
(EUA). É formado pela Biola University, 
mestre pelo Westminster Seminary 
California e obteve seu pós-doutorado 
pela Coventry University e Wycliff e Hall, 
em Oxford. 

Nessa obra, Michael Horton 
aborda o problema e a realidade do 
mal, do sofrimento e das angústias 
da vida humana à luz da “teologia 
da cruz”, contrastando-a com a 
cada vez mais popular “teologia da 
glória”. Tratando com sensibilidade 
os dramas da vida, Horton 
apresenta uma robusta teologia 
da providência e graça de Deus, e 
oferece ao leitor esperança ao falar 
do triunfo de Cristo na ressurreição. 

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

ACONSELHAMENTO 9788581321578 206 16x23 cm
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O Pastor e o
Aconcelhamento
O aconselhamento, em sua forma 
simples, é uma pessoa procurando 
andar ao lado de outra que perdeu seu 
caminho e precisa de direção. Neste li-
vro, Jeremy Pierre e Deepak Reju irão 
ajudá-lo com uma estrutura básica 
para abordar esse problema.
O alvo é deixá-lo confi ante de que 
as Escrituras têm tudo de que você 
precisa para lidar pastoralmente com 
o aconselhado, não importando quão 
complexo seja o problema, e que, mes-
mo não sendo capaz de resolver cada 
aspecto, você esteja apto a mostrar-lhe 
como andar pela fé em Cristo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

ACONSELHAMENTO 9788581322865 198 14x21 cm

Jeremy Pierre obteve seu PhD pelo � e 
Southern Baptist � eological Seminary. E 
um dos conselheiros do Departamento de 
Aconselhamento e Espiritualidade Bíblicos 
do � e Southern Baptist � eological Seminary.

Deepak Reju obteve seu PhD pelo � e 
Southern Baptist � eological Seminary. Serve 
como presidente do conselho de diretores do 
Biblical Counseling Coalition.
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Sábia e Conselheira

Martha Peace é formada em 
enfermagem pelo Grady Memorial 
Hospital School of Nursing. Desenvolve 
seu ministério na área de
aconselhamento bíblico, tendo 
recebido seu treinamento pelo 
National Association of Nouthetic 
Counselors e ministra estudos bíblicos 
para mulheres.

Com base na passagem bíblica de 
Tito 2, que revela a importância 
de uma mulher madura instruir 
uma jovem, Martha Peace 
busca incentivar o ministério de 
aconselhamento entre as mulheres, 
como forma de santifi cação e 
crescimento espiritual. Além 
dos exemplos bíblicos, Martha 
oferece, ao fi nal de cada capítulo, 
um prático guia de estudos, com 
perguntas que ajudarão a leitora 
a aplicar os diversos conselhos 
abordados.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

ACONSELHAMENTO 9788581320342 176 14x21 cm
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Vencendo Medos
e Ansiedades
O medo e a ansiedade são sentimentos 
surpreendentemente comuns a muitas 
mulheres que lutam diariamente em 
diversas áreas da vida: casamento, 
fi lhos, trabalho, vida espiritual e 
problemas graves de saúde. Este livro 
irá ajudar a leitora a identifi car a 
fonte real dos seus medos e a procurar 
estratégias específi cas para superar 
a ansiedade, a fi m de aprender a 
descansar segura no cuidado protetor 
de Deus. As mulheres encontrarão 
conforto e encorajamento ao aprender 
com exemplos de outras mulheres que 
descobriram que é possível viver con-
fi ando em Deus em todas as   circuns-
tâncias da vida.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

ACONSELHAMENTO 9788581322858 288 14x21 cm

Elyse Fitzpatrick é conselheira bíblica 
no Institute for Biblical Counseling and 
Discipleship, na Califórnia, e possui 
mestrado em Aconselhamento Bíblico 
no Trinity � eological Seminary. Elyse 
é coautora do livro Pais Fracos, Deus 
Forte.



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

V
ID

A
 C

R
IS

TÃ

Brecha em 
Nossa Santidade

Kevin DeYoung é o pastor da 
Reformed Church em East Lansing, 
Michigan. Graduado pela Hope College 
e Gordon Conwell � eological Seminary, 
atua na equipe de executivos da RCA 
Integrity, um grupo de renovação 
dentro da Igreja Reformada da 
América.

Talvez a busca pela santidade pareça 
ser algo pouco espiritual ou, quem 
sabe, você esteja tentando ser santo 
mas não está dando conta. Qualquer 
que seja o caso, o problema é claro: 
poucos cristãos parecem-se com 
Cristo e muitos parecem não estar 
preocupados com isso. Este livro é 
para aqueles que estão prontos para 
levar a santidade a sério e buscar ser 
mais parecido com Jesus. Este livro 
fala do poder de Deus para ajudar-
nos a crescer em santidade, 
e nos alegrarmos no processo de 
nossa própria transformação.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581321288 206 14x21 cm
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Chaves para o 
Crescimento Espiritual

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

John MacArthur, com base em 
sua vasta experiência ministerial, 
escreve uma admirável exposição 
de princípios bíblicos que revela, 
de modo conclusivo, o propósito 
do homem neste mundo: 
entender e praticar o mandado 
bíblico, comprometendo-se 
totalmente, agora e para sempre, 
com a glória de Deus. O autor 
prepara os leitores para este 
compromisso integral, centrado 
em Deus, apresentando-lhe 
passos específi cos, a fi m de ajudá-
los a desenvolver e manter o 
crescimento espiritual radiante.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788599145449 128 14x21 cm
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A Depressão 
de Spurgeon
A depressão afeta muitas pessoas, 
tanto pessoalmente quanto através 
da vida daqueles que amamos. Neste 
livro, vemos como o Príncipe dos 
Pregadores do século XIX, C.H. 
Spurgeon, lutou com a depressão. 
O fato de um pastor cristão tão 
proeminente ter vivenciado a 
depressão, e dela ter falado tão 
abertamente, convida-nos à empatia 
com um companheiro sofredor. 
Porque esse pastor e pregador saiu 
à luta com fé e dúvida, sofrimento 
e esperança, nós ganhamos um 
companheiro na jornada. O que ele 
encontrou de Jesus na escuridão 
pode nos servir de luz para as nossas 
próprias trevas.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581322957 192 14x21 cm

Zack Eswine foi professor de 
Homilética e diretor de Doutorado 
em Ministério no Covenant  
� eological Seminary, em St. Louis, 
Missouri, EUA. Atualmente, Zack é 
pastor da Riverside Church, Webster 
Groves, Missouri.
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Enriquecendo-se 
com a Bíblia

Arthur Walkington Pink (1886-1952) 
foi um ministro evangélico, erudito 
bíblico de persuasão reformada e 
puritana, e escritor de várias obras 
literárias. Pink pastoreou diversas 
igrejas nos EUA, além de ter servido 
como ministro na Inglaterra e 
Austrália.

Este livro é um convite ao povo 
leitor para apreciar, entender e 
aplicar a mensagem da Bíblia em 
sua vida. Cada um dos 10 breves 
capítulos deste livro, trabalha um 
importante tema da fé cristã e, 
como um pequeno manual, ajuda 
o leitor a obter o maior proveito e 
compreensão possível de sua leitura 
bíblica, tornando-a rica, relevante e 
prática. Essa ajuda é oferecida com 
uma palavra de alerta: só o Espírito 
de Deus pode convencer o leitor da 
verdade, da justiça e do juízo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581320083 118 12x16 cm
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Espiritualidade
Reformada

Joel Beeke é presidente e professor 
de Teologia Sistemática no Puritan 
Reformed � eological Seminary e pastor 
da Heritage Netherlands Reformed 
Congregation. Beeke é Ph.D. em teologia 
pelo Westminster � eological Seminary. 
É autor de mais de 50 livros.

Neste livro, Dr. Joel Beeke 
oferece ao leitor um verdadeiro 
guia através da história da 
espiritualidade reformada e 
puritana. Uma teologia devocional, 
prática e histórica, que oferece 
um modelo de devoção robusta, 
madura e, sobretudo, bíblica. 
Através da vida de importantes 
personagens, o leitor é encorajado 
a desenvolver uma vida cristã que 
glorifi ca a Deus, tanto no contexto 
da adoração e do culto público 
da igreja, como também em sua 
devoção particular.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581321998 597 16x23 cm
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O Evangelho no Trabalho

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581322018   215 14x21 cm

Sebastian Traeger desenvolveu vários negócios de 
web nos últimos quinze anos. Ele é cofundador de 
FiveStreet.com, Razoo.com, Christianity.com e 
Silas Partners. Sebastian serve como presbítero na
Capitol Hill Baptist Church, em Washington D.C.

Este livro é um recurso precioso 
para quem deseja entender como a 
fé no evangelho impacta a vida
profi ssional. O livro “O Evangelho 
no Trabalho” irá nos lembrar de 
algo crucial e transformador: 
servimos, acima de tudo, a Jesus. 
Essa verdade dará novo propósito
à nossa profi ssão e nos
impedirá de sermos viciados
ou indolentes no trabalho.

Greg Gilbert é graduado pela Universidade de Yale 
e obteve seu mestrado em divindade pelo Southern 
Baptist � eological Seminary. Ele é o pastor da� ird 
Avenue Baptist Church em Louisville (Kentucky). 
Ele é o autor do livro O que é o Evangelho? e
coautor de Qual é a Missão da Igreja?.
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O Evangelho para 
a Vida Real
O evangelho de Jesus Cristo é a porta 
para a vida eterna, mas que diferença 
ele faz em nossas vidas quando já 
fazemos parte do Reino de Deus? 
Jerry Bridges afi rma que o evangelho é 
a força vital da nossa caminhada diária 
com Deus.

Certamente o evangelho é a chave 
para a nossa salvação, mas ele 
também é o poder que nos move a 
progredir em santidade dia após dia. 
O Evangelho para a Vida Real ajudará 
você a entender as doutrinas cruciais 
do evangelho e seus inestimáveis 
benefícios.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581322964 245 14x21 cm

Jerry Bridges, um humilde, porém renomado 
escritor cristão, com mais de 1 milhão 
de livros vendidos no exterior, é autor de 
importantes obras, como Pecados Intocáveis 
(Vida Nova) e Confi ando em Deus (Nutra). 
Bridges também é conferencista internacional 
e faz parte do ministério � e Navigators, que 
é focado no discipulado cristão.
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Eu Sou Mesmo 
um Cristão?

Mike McKinley é mestre em teologia 
pelo Westminster � eological Seminary. 
É o pastor da Sterling Park Baptist 
Church, em Sterling, Virginia, uma
igreja plantada pela Capitol Hill
Baptist Church, em Washington DC. É
preletor e autor de livros e artigos
teológicos.

Você pode pensar que é um cris-
tão, mas talvez não seja. O próprio 
Senhor Jesus disse que algumas 
pessoas fariam algumas coisas 
aparentemente `cristãs` em nome 
dEle, mas não o conheceriam 
verdadeiramente. Certamente, há 
clareza na perspectiva de Deus. Ele 
não se confunde quanto a quem o 
conhece ou a quem não o conhe-
ce. Neste livro, Mike oferece ao 
leitor recursos para se autoavaliar 
e apresenta o que é um verdadeiro 
cristão.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581320151 192 14x21 cm
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A Fé que Agrada a Deus
A fé é algo presente em praticamente 
todas as religiões e é atributo até de 
quem não tem religião alguma. Em 
alguma medida, todo ser humano 
expressa fé em alguma coisa ou em 
alguém. A Bíblia, em suas histórias, 
narrativas e ensino, também fala de 
muitos tipos de fé: hipócrita, vazia, 
falsa, pequena, tímida, impressionante, 
verdadeira.

Sillas Campos oferece neste livro um 
cuidadoso estudo sobre a natureza, 
qualidade e objeto da fé bíblica. 
Escrito em estilo cativante, pastoral e 
estimulante, o leitor será desafi ado a 
analisar seu coração e a determinar se 
a fé que possui agrada a Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581323015 224 14x21 cm

Sillas Campos é pastor da Primeira 
Igreja Batista de Tupã (SP) e o atual 
presidente do Ministério Fiel. É formado 
em teologia pelo San Diego Christian 
College (EUA) e mestre em teologia 
pela Liberty University. É casado com 
Wanger Campos, com quem tem quatro 
fi lhas.



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

V
ID

A
 C

R
IS

TÃ

Firmes

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu 
doutorado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente do ministério 
Desiring God.

A resposta moderna - e mundana - 
para melhorarmos a vida é geral-
mente ‘mude’! Faça uma mudança! 
Busque o que é melhor para você! 
Mas a Palavra de Deus mantém 
um padrão diferente, perseverança. 
Este livro exalta a virtude da per-
severança fi el e piedosa, e também 
dá testemunho do seu poder diário 
na vida dos cristãos por meio das 
experiências de Piper - que provê o 
contexto e a perspectiva para todo 
o livro - e de quatro seguidores de 
Cristo dedicados que representam 
diferentes tipos de perseverança.
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Justin Taylor é sênior vice-presidente e 
editor de livros na Crossway. Ele é fundador 
e autor do blog Between Two Worlds 
-organizado pelo � e Gospel Coalition.
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Humildade:
Verdadeira Grandeza

C. J. Mahaney é pastor na Sovereign
Grace Church em Louisville,
Kentucky. Serviu muitos anos como
presidente do Sovereign Grace
Ministries cuja missão é estabelecer e
apoiar igrejas locais.

C. J. Mahaney pinta um impressio-
nante quadro da batalha diária que 
acontece silenciosa e violentamente 
no íntimo do cristão. Ele pergunta 
se você pretende acomodar passi-
vamente o inimigo de sua alma, o 
orgulho, ou cultivar, com vigor, a 
sua melhor amiga, a humildade. 
Quando você reconhece o engano 
do orgulho e se humilha, torna-se 
livre para receber as abundantes 
misericórdias e graças inigualáveis. 
Você descobrirá que possui uma 
nova vida - uma vida que Deus 
favorece ricamente.
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Levando Deus
a Sério

Kevin DeYoung é o pastor da 
Reformed Church em East Lansing, 
Michigan. Graduado pela Hope College 
e Gordon Conwell � eological Seminary, 
atua na equipe de executivos da RCA 
Integrity, um grupo de renovação 
dentro da Igreja Reformada da 
América.

Este livro, uma clara e acessível 
introdução à bíblia, responde 
perguntas importantes levantadas 
por cristãos e não cristãos. Nele, 
Kevin DeYoung ajudará o leitor 
a entender o que a bíblia diz a 
respeito de si mesma e o que a 
torna tão signifi cativa e relevante 
em todos os tempos. Sem fazer uso 
de termos técnicos e difíceis, este 
livro o auxiliará a crer na bíblia, 
compreendê-la e, assim, levar Deus 
a sério.
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Lutando Contra
a Incredulidade

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.

Ninguém peca por obrigação. 
Pecamos porque o pecado oferece 
alguma promessa de satisfação. 
Essa promessa nos escraviza até 
Deus se tornar melhor e mais 
desejável que a própria vida. 
Somente o poder superior das 
promessas de Deus no evangelho 
pode livrar nossos corações da 
servidão aos prazeres transitórios 
do pecado. Neste livro, o pastor 
John Piper fornece um guia bíblico 
de como encontrar alegria e vitória 
do evangelho e, assim, enfrentar 
as lutas contra o pecado, que nos 
conduz à incredulidade.
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Mulheres da Palavra

O propósito deste livro é ensinar à
mulher um método de estudo 
bíblico que lhe permitirá 
aprofundar-se no entendimento da 
Palavra. Jen Wilkin irá desafi á-la a 
pensar e a crescer no conhecimento 
das Escrituras, através de 
ferramentas acessíveis a todas as 
mulheres, quer tenham formação 
acadêmica ou não, quer tenham 
apenas dez minutos ou várias 
horas do dia para dedicarem-se ao 
estudo da Palavra.
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Jen Wilkin é palestrante, escritora e 
professora de estudos bíblicos para mulheres. 
Ela tem organizado e liderado estudos para 
mulheres nos lares, na igreja e em contextos 
paraeclesiásticos. Jen e sua família são 
membros da Village Church, na região de 
Dallas.
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Ouse ser Firme

Stuart Olyott é diretor pastoral do Mo-
vimento Evangélico do País de Gales. 
Obteve sua graduação na Universidade 
de Londres e já pastoreou igrejas em 
Liverpool e Londres, no Reino Unido, 
e em Lausanne, na Suíça. É preletor 
internacional de conferências e autor de 
vários livros.

Ouse Ser Firme foi escrito para 
tornar o livro de Daniel claro, 
compreensível e edifi cante a todos 
os leitores, estimulando-os a 
estudar este importante trecho 
das Escrituras com mais seriedade 
e entusiasmo. Olyott, em seu 
estilo simples, vívido e abrangente, 
demonstra que Daniel é um livro 
profético de fácil compreensão e com 
uma mensagem atual e necessária 
para o cristão - uma mensagem que 
nos encoraja a sermos fi rmes, mesmo 
diante das situações mais hostis e 
duras da vida.
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Mulheres Fiéis e seu 
Deus Maravilhoso

Noël Piper é a esposa do Pr. John Piper 
e ministrou, juntamente com ele, na 
Bethlehem Baptist Church, em Minneso-
ta, Minneapolis, por mais de 30 anos. 
Ela é mãe de cinco fi lhos e autora de 
“Treasuring God in Our Traditions” e 
“Most of All, Jesus Loves You”.

Estas são histórias de cinco mu-
lheres comuns - Sarah Edwards, 
Lilias Trotter, Gladys Aylward, 
Esther Ahn Kim e Helen Rose-
veare - que creram em seu Deus 
maravilhoso, enquanto Ele as 
conduzia a fazerem grandes coisas 
em favor de Seu reino. Noël Piper 
apresenta suas vidas e realizações 
como exemplos do que signifi ca 
ser verdadeiramente fi el. Conhecer 
essas mulheres desafi ará o leitor a 
fazer diferença por Cristo no seu 
lar, na igreja e em todo o mundo.
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Pense

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.

É muito comum colocarmos o 
pensar e o sentir em oposição. 
Em especial no que diz respeito 
à experiência cristã. Este livro o 
ajudará a pensar sobre o próprio 
“pensar” e sobre como o coração e a 
mente glorifi cam a Deus juntos. O 
autor defi ne da seguinte maneira 
seu entendimento sobre a impor-
tante tarefa do pensar: Considerar. 
Meditar. Ponderar. Pensar.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581320007 300 14x21 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

V
ID

A
 C

R
IS

TÃ

Plena Satisfação 
em Deus

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.

O propósito da maturidade espiri-
tual é magnifi car a glória de Deus, 
para que esta seja vista e admirada 
pelos homens.  John Piper, autor 
de vários livros, discorre neste 
livreto sobre a plena satisfação 
em Deus, explicando que o nosso 
desejo em satisfazer-nos deve ser 
segundo os propósitos dEle e para 
a Glória dEle.
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O que a Bíblia ensina 
sobre a homossexualidade?

Este livro do premiado autor Kevin 
DeYoung chega na hora certa e 
desafi a cada um de nós - céticos ou 
interessados, seguros ou confusos - a 
olhar humildemente o que a Palavra 
de Deus diz sobre o assunto da 
homossexualidade.
DeYoung examina importantes 
passagens da Bíblia e o seu ensino 
sobre a sexualidade, e responde às 
questões e objeções que têm sido 
levantadas por cristãos e não cristãos 
sobre este assunto, tornando este 
livro uma leitura indispensável para 
se considerar biblicamente uma das 
questões mais debatidas e controversas 
de nossos dias.
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Kevin DeYoung é o pastor da Reformed 
Church em East Lansing, Michigan. 
Graduado pela Hope College e Gordon 
Conwell � eological Seminary, atua na 
equipe de executivos da RCA Integrity, 
um grupo de renovação dentro da 
Igreja Reformada da América.
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Resgatando 
a Ambição

Dave Harvey é pastor na Four Oaks
Tallahasse Church, Tallahassee,
Florida. Ele obteve seu doutorado em
Cuidado Pastoral pelo Westminster
Teological Seminary.

Neste livro, Dave Harvey elucida 
o signifi cado da palavra ambição, 
pré-concebida como negativa pela 
maioria das pessoas, e ensina que é 
possível o cristão desenvolver uma 
ambição piedosa, a fi m de utili-
zá-la em favor da glória de Deus. 
Dave exorta o leitor a desviar-se de 
ambições más, que buscam a glória 
do eu, e o incentiva a almejar uma 
ambição que agrada ao Senhor e 
anda lado a lado com a humildade.
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Separados 
pela Verdade

Dr. Peter Masters é o pastor do 
Metropolitan Tabernacle (Igreja de 
Charles Spurgeon) em Londres, 
desde 1970.

Peter Masters propõe nesta obra 
uma série de perguntas inquietan-
tes a respeito do comportamento 
cristão e de suas relações com os 
crentes e não-crentes, apresentan-
do respostas segundo a Palavra de 
Deus. Devemos servir em deno-
minações apóstatas que negam o 
Evangelho? Devemos participar de 
campanhas e empreedimentos ecu-
mênicos? Devemos reconhecer, nos 
envolver e dar apoio aos não-evan-
gélicos? Estas e outras perguntas 
são respondidas com sobriedade 
pelo autor.
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Sem Tempo para Deus

Gloria Furman é esposa, mãe, 
doula, escritora e blogueira, 
postando regularmente nos blogs 
� e Gospel Coalition, Desiring God e 
GloriaFurman.com. Em 2008, sua 
família mudou-se para o Oriente Médio 
com o objetivo de plantar a Redeemer 
Church de Dubai, onde seu marido, 
Dave, serve como pastor.

Ser mãe é trabalho árduo e 
parece que a lista de afazeres só 
cresce a cada dia, tornando difícil 
experimentar a verdadeira alegria 
em Deus. Neste livro encorajador 
para mamães ocupadas, Gloria 
Furman auxiliará a leitora 
a conformar a sua visão de 
maternidade com o que a Bíblia 
ensina. Mostrando como buscar 
um relacionamento vibrante com 
Deus, mesmo quando a roupa
suja ainda precisa ser lavada, este 
livro irá ajudá-la a valorizar Cristo 
mais profundamente.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581322759 168 14x21 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

V
ID

A
 C

R
IS

TÃ

Super Ocupado

Kevin DeYoung é o pastor da 
Reformed Church em East Lansing, 
Michigan. Graduado pela Hope College 
e Gordon Conwell � eological Seminary, 
atua na equipe de executivos da RCA 
Integrity, um grupo de renovação 
dentro da Igreja Reformada da 
América.

Você se sente super ocupado? Sua 
agenda está lotada? O premiado 
autor e pastor Kevin DeYoung trata 
desse problema (realmente) grande 
neste livro (misericordiosamente) 
pequeno. Mais do que dar dicas 
batidas de gerenciamento de tempo, 
DeYoung oferece princípios bíblicos 
que nos ajudam a entender o motivo 
de estarmos tão ocupados, para que 
possamos arrancar o problema pela 
raiz.
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Simplesmente Crente
Radical. Inquieto. Genial. Transformador. 
Incrível. Fantástico. Cada palavra que 
lemos nesses dias sugere que algo 
espetacular pode acontecer se assumirmos 
os riscos e dermos aquele passo de fé e 
coragem. De fato, muitos cristãos temem 
o tédio e desprezam a rotina, pois sentem 
que precisam fazer algo grande para 
Cristo. Uma coisa é certa, poucos hoje em 
dia estão dispostos a ser “simplesmente 
crentes”. Neste livro, Michael Horton 
demonstra que esta tentativa de buscar a 
próxima grande coisa na vida espiritual 
tem deixado muitos cristãos desiludidos e 
desapontados. Ele nos convida a recuperar 
o senso de contentamento naquelas coisas 
simples e comuns da vida cristã, as quais 
foram dadas por Deus para a nutrição e 
crescimento de seu povo.
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 Michael Horton é professor de 
apologética e teologia sistemática 
na Westminster Seminary California 
(EUA). É formado pela Biola University, 
mestre pelo Westminster Seminary 
California e obteve seu pós-doutorado 
pela Coventry University e Wycliff e Hall, 
em Oxford. 
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Tomando Decisões Segundo
a Vontade de Deus

Como saber qual a vontade de 
Deus para a sua vida? Como 
entender o que Deus requer de 
nós, quando precisamos tomar 
decisões difíceis? Essas são 
perguntas legítimas e muitos 
cristãos a enfrentam diariamente, 
especialmente diante de dilemas 
da vida. Neste livro, Dr. Heber 
oferece orientações bíblicas e 
práticas que ajudarão o leitor a 
entender como submeter seus 
planos, projetos, aspirações e 
decisões à vontade de Deus.  
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Heber de Campos Jr. é bacharel 
em teologia pelo Seminário 
Teológico Presbiteriano JMC, 
mestre em História da Igreja pelo 
CPAJ – Centro Presbiteriano de 
Pós-Graduação Andrew Jumper e 
doutor em Teologia Histórica pelo 
Calvin � eological Seminary.
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Vencendo o Mundo

Joel Beeke é presidente e professor
de teologia sistemática no Puritan
Reformed eological Seminary e pastor
da Heritage Netherlands Reformed
Congregation. Beeke é Ph.D. em
teologia pelo Westminster eological
Seminary. É autor de mais de 50 livros.

Dr.Joel Beeke ajudará o leitor a en-
tender os perigos do mundanismo, 
defi nindo-o e demonstrando como 
a piedade e santidade são o antído-
to para esse mal letal. Abordando 
a necessidade de se oferecer uma 
resposta bíblica a esse problema, o 
autor serve-se de uma perspectiva 
prática, desenvolvendo este livro 
em quatro mensagens: O que é o 
mundanismo e como vencê-lo por 
meio da fé em Jesus Cristo. O que 
é a piedade. Viver uma vida de 
Santidade e Pastores, como vencer 
o mundo.
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Penetrado
 pela Palavra

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.

Penetrado pela Palavra é 
um devocional que oferece 
31 meditações com temas 
peculiares e relevantes. Essas 
meditações conduzem- nos a 
uma compreensão mais profunda 
acerca de Deus e a uma comunhão 
maior com Ele. Mais ainda, John 
Piper mostra-nos que o meditar 
na poderosa Palavra de Deus pode 
afetar cada aspecto de nossa vida.
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Adoração no Lar

Joel Beeke é presidente e professor
de teologia sistemática no Puritan
Reformed eological Seminary e pastor
da Heritage Netherlands Reformed
Congregation. Beeke é Ph.D. em
teologia pelo Westminster eological
Seminary. É autor de mais de 50 livros.

Nesta obra, Beeke faz um apelo pela 
renovação do culto familiar nos lares 
cristãos. A família é moldada de 
acordo com o próprio ser de Deus, 
que provê um alicerce divino para o 
culto familiar desde a criação. Isto não 
é uma mera sugestão idealista para a 
família piedosa, mas é apresentado na 
Escritura como um dever solene. O 
autor oferece discernimentos valiosos 
quanto à implementação da adoraçao 
a Deus no Lar, responde questões 
levantadas sobre o tema e motiva o 
leitor a realizá-la com fi delidade.
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Esposa Excelente

Martha Peace é formada em 
enfermagem pelo Grady Memorial 
Hospital School of Nursing. 
Desenvolve seu ministério na área 
de aconselhamento bíblico, tendo 
recebido seu treinamento pelo National 
Association of Nouthetic Counselors 
e ministra estudos bíblicos para 
mulheres.

Este livro é fundamentado nas 
Escrituras, exposto de forma prática 
e bem elaborado para as mulheres de 
hoje. Em suas páginas, a leitora achará 
um retrato detalhado de uma esposa 
cristã. O padrão é elevado e santo. 
Martha, porém, demonstra que, pela 
graça de Deus, esse padrão é atingível. 
Este livro não somente explica o que 
Deus requer de uma esposa cristã, 
como também instrui, com clareza, 
sobre como obedecer aos mandamen-
tos de Deus, a fi m de tornar-se esse 
tipo de esposa.
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Homens Sábios

John Crotts é pastor da Faith Bible
Church, em Sharpsburg , Geórgia,
desde 1995. Formou-se na Liberty
University em 1990 e fez seminário no
Master’s Seminary, em Los Angeles.
Trabalhou como membro conselheiro
da organização FIRE (� e Fellowship of 
Independent Reformed Evangelicals).

Este livro foi concebido para 
simplifi car a busca pela sabedoria 
bíblica e para que os homens vejam 
em Jesus a incorporação e fonte 
de toda sabedoria. Todo homem 
cristão é chamado a modelar a sua 
vida segundo o coração de Deus, e 
a aplicar sabedoria em seu papel de 
marido e pai.
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Instruindo o 
Coração da Criança

Tedd Tripp é graduado pelo Geneva 
College em História, obteve o mestrado 
em Divindade pelo Philadelphia 
� eological Seminary e o doutorado 
em ministério pelo Westminster 
� eological Seminary com ênfase em 
Aconselhamento Pastoral.

Instruir o coração da criança é 
essencial para pastorear o coração 
da criança. Grave a verdade no 
coração de seus fi lhos, não para 
controlá-los e dominá-los, mas sim 
para direcioná-los ao maior gozo 
e alegria que podem experimen-
tar – deleitarem-se em Deus e na 
excelência de Seus caminhos.
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A Lei da Bondade

Mary Beeke é esposa do Dr. Joel 
Beeke e mãe de Calvin, Esther e 
Lydia. Trabalhou como enfermeira 
e professora de ensino fundamental. 
Obteve certifi cado de competência na 
área de Ciência da Aprendizagem do 
Calvin College. 

Em A Lei da Bondade, Mary 
Beeke defi ne o conceito bíblico 
de bondade, mostra como ela é 
desenvolvida e dá conselhos úteis 
para colocá-la em prática. Com 
capítulos especícos dirigidos às 
esposas, maridos, pais, professores 
e crianças, os leitores serão desafi a-
dos por esse tema tão vital da vida 
cristã e serão levados a admirar e 
compreender melhor a bondade de 
Deus, em Jesus Cristo, e motiva-
dos a cultivar mais esta virtude 
preciosa.
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Mulheres em Apuros

Martha Peace é formada em 
enfermagem pelo Grady Memorial 
Hospital School of Nursing. Desenvolve 
seu ministério na área de
aconselhamento bíblico, tendo 
recebido seu treinamento pelo 
National Association of Nouthetic 
Counselors e ministra estudos bíblicos 
para mulheres.

Abordando assuntos que vão 
desde a fofoca e a difamação até 
tensão pré-menstrual e legalismo, 
Martha Peace, autora do best-seller 
Esposa Excelente, oferece discer-
nimento bíblico sobre problemas 
que as mulheres enfrentam no dia 
a dia. Este livro claro e sincero ofe-
rece soluções práticas em formato 
ideal para leitura pessoal ou em 
grupos de estudo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

RELACIONAMENTOS 9788599145807 184 14x21 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

FA
M

ÍL
IA

 E
 R

EL
A

C
IO

N
A

M
EN

TO
S

Mulheres Sábias

Lydia Brownback é autora de vários 
livros. Ela serviu como coordenadora 
de mídia do ministério Alliance of 
Confessing Evangelicals. É preletora 
regular em várias conferências para 
mulheres e escritora num blog no 
site dela. Lydia estudou teologia no 
Westminster � eological Seminary.

No livro Mulheres Sábias, Lydia 
Brownback aborda o tema sabe-
doria, segundo a defi nição bíblica 
encontrada no livro de Provérbios. 
Através de ricas e claras explica-
ções dos textos analisados, Lydia 
traz incentivos e orientações 
práticas para a vida da mulher que 
busca agradar a Deus. Ao fi nal, 
a leitora encontrará um precioso 
guia de estudo, que a ajudará a 
fi xar o aprendizado e lhe permitirá 
compartilhar seu conteúdo em 
pequenos grupos.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

RELACIONAMENTOS 9788581321318 268 14x21 cm
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Não me Faça 
Contar até Três!

Ginger Plowman é fundadora do 
ministério Preparing � e Way, e 
autora de vários livros. Reconhecida 
em todo o território americano, 
Ginger ministra em diversos even-
tos para mulheres e conferências 
para pais, além de ser frequente-
mente entrevistada em programas 
de televisão e rádio.

Você está desanimada porque 
parece não conseguir alcançar o 
coração do seu fi lho? Através da 
experiência pessoal e aplicação 
prática das Escrituras, Ginger Plo-
wman encoraja e prepara as ma-
mães a lidarem não somente com 
o comportamento dos seus fi lhos, 
mas a mergulharem profundamen-
te nas questões do coração. Através 
de uma abordagem franca, Ginger 
vai ajudar as mães a vencerem as 
frustrações da desobediência e 
a educarem seus fi lhos de forma 
equilibrada e confi ante.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

FAMÍLIA 9788581321523 196 14x21 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

FA
M

ÍL
IA

 E
 R

EL
A

C
IO

N
A

M
EN

TO
S

Pais Fracos, Deus Forte

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

FAMÍLIA 9788581322186 326 14x21 cm

Elyse Fitzpatrick é autora de mais de quinze 
livros sobre aconselhamento bíblico, família 
e vida cristã, incluindo Because He Loves Me 
(Porque Ele Me Ama) e Comforts of the Cross 
(Confortos da Cruz).

Jessica  � ompson é autora e coautora com 
sua mãe Elyse de diversos livros. É casada e 
tem se dedicado à criação de seus fi lhos.

Pais Fracos, Deus Forte oferece 
uma perspectiva transformadora 
sobre criação de fi lhos. Aprenda a 
importância de dar graça
ao seu fi lho e o ajude a conhecer o 
fascinante amor de Jesus e a
responder com obediência sincera.
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Palavras de Amor

Michael Haykin é professor de história 
da igreja e espiritualidade bíblica no 
Southern � eological Baptist Seminary, 
em Louisville, Kentucky, onde também 
trabalha como diretor do� e
Andrew Fuller Center for Baptist
Studies. Haykin é autor de vários livros.

Em nossa época, o casamento está 
sob ataque, e os relacionamentos 
cristãos não estão imunes a isso. 
Haykin acredita que as cartas 
de amor escritas por homens e 
mulheres do passado ajudarão a 
fortalecer os laços que unem os 
casais cristãos hoje em dia. Nesta 
antologia, ele reúne cartas tanto 
dos esposos quanto das esposas de 
doze casamentos representativos da 
história da igreja. O conteúdo delas 
abrange desde o período do namoro 
e propostas de casamento até as 
palavras fi nais antes da morte.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

RELACIONAMENTOS 9788599145937 148 12x16 cm
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Re� exões de uma Mãe

Doris C. Aldrich é fundadora e 
presidente do Women to the World, 
uma organização internacional cristã 
empenhada em melhorar a vida 
de mulheres e crianças pobres em 
vários países subdesenvolvidos, como 
Afeganistão e Quênia. Doris já serviu 
em várias organizações americanas e 
internacionais.

No livro Refl exões de uma Mãe, 
Doris Aldrich reúne breves 
histórias emocionantes, cheias de 
ricas mensagens, através das quais 
compartilha com o leitor suas 
divertidas experiências maternas. 
Usando uma linguagem simples 
e direta, a mamãe de nove fi lhos 
narra as preciosas lições aprendi-
das ao longo do seu andar diário 
com o Senhor.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

RELACIONAMENTOS 9788581321356 118 12x16 cm
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Dicas para Pais

Tedd Tripp é graduado pelo Geneva 
College em História, obteve o mestrado em 
Divindade pelo Philadelphia � eological 
Seminary e o doutorado em ministério pelo
Westminster � eological Seminary com ênfase 
em Aconselhamento Pastoral.

Dicas para pais mostra-nos que os 
padrões estabelecidos por Deus 
para a família devem prevale-
cer sobre os padrões culturais 
e temporais. Escrito há muito 
tempo por Gardiner Spring e 
com o minucioso trabalho do Dr. 
Tedd Tripp, incluindo suas notas 
e comentários, este livro tornou-se 
uma leitura agradável e acessível, 
recomendada aos pais e a todos 
aqueles que queiram compreender 
melhor a mensagem das Escrituras 
para a família.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

FAMÍLIA 9788599145166 96 12x16 cm

Gardiner Spring (1785-1873) se formou 
na Universidade de Yale e fez teologia no 
Andover � eological Seminary. Ele serviu 
como pastor na Brick Presbyterian Church em 
Nova York, por 63 anos.
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Pastoreando o 
Coração da Criança

Tedd Tripp é graduado pelo Geneva 
College em História, obteve o mestrado 
em Divindade pelo Philadelphia 
� eological Seminary e o doutorado 
em ministério pelo Westminster 
� eological Seminary com ênfase em 
Aconselhamento Pastoral.

Pastoreando o Coração da Criança 
é uma obra sobre como falar ao 
coração de nossos fi lhos. As coisas 
que seu fi lho diz e faz brotam do 
coração. Lucas 6:45 afi rma isso 
com as seguintes palavras: `A boca 
fala do que está cheio o coração`. 
Escrito para pais que têm fi lhos de 
qualquer idade, este livro escla-
recedor fornece perspectivas e 
procedimentos para o pastoreio do 
coração da criança nos caminhos 
da vida.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

FAMÍLIA 9788599145081 228 14x21 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

FA
M

ÍL
IA

 E
 R

EL
A

C
IO

N
A

M
EN

TO
S

Quando Pecadores 
dizem “SIM”

Dave Harvey é pastor na Four Oaks
Tallahasse Church, Tallahassee,
Florida. Ele obteve seu doutorado em
Cuidado Pastoral pelo Westminster
Teological Seminary.

O casamento é a união de duas 
pessoas que chegam ao altar com 
uma bagagem surpreendentemente 
grande. A Bíblia a chama de peca-
do. Compreender a sua infl uência 
pode fazer toda a diferença para 
um homem e uma mulher que 
estão construindo a vida juntos. 
Este livro aborda a importância do 
poder transformador do evange-
lho na jornada do casamento. O 
estilo de redação de Dave Harvey 
cativa o leitor, enquanto fala com 
honestidade e, às vezes, humor a 
respeito do pecado e do poder do 
evangelho para vencê-lo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

FAMÍLIA 9788599145715 176 14x21 cm
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Redescobrindo o 
Tesouro Perdido do 
Culto Familiar

Jerry Marcellino atua como pastor da
Audubon Drive Bible Church em
Laurel, Mississippi, desde 1993.
Também é diretor da Aubudon Press
Christian Book Service e cofundador
da Fellowship of Independent
Reformed Evangelicals.

Se você está procurando idéias 
práticas e diretrizes para estru-
turar seu culto em família, não 
poderá encontrar um guia melhor 
do que este. O pastor Marcellino 
nos proporciona grande ajuda no 
que se refere a desenvolvermos 
um tipo de culto familiar capaz de 
envolver nossos fi lhos. O autor não 
apenas nos fornece uma visão que 
nos constrange a restaurar o culto 
em nosso meio, como também 
nos traz uma série de sugestões 
práticas a respeito de como reali-
zá-lo no contexto de nossa vida tão 
atarefada.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

FAMÍLIA 9788581320410 64 12x16 cm
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A Vida Cristã no Lar

Jay E. Adams atua na área do aconse-
lhamento bíblico há mais de 40 anos. 
Obteve seu Ph.D pela Universidade de 
Missouri e serviu como professor no 
Westminster � eological Seminary. Dr. 
Adams fundou os ministérios Christian 
Counseling and Educational Foundation 
e National Association of Nouthetic 
Counselors.

Edifi car uma família sob bases 
cristãs, em nossos dias, é um 
enorme desafi o. Neste livro, somos 
lembrados por Jay Adams que a 
família é a primeira instituição 
de Deus e que devemos seguir as 
orientações das Escrituras para 
estabelecermos famílias fortes, 
unidas e estáveis. Adams oferece 
princípios bíblicos fundamentais 
sobre a família, além de diversos 
conselhos muito práticos sobre a 
dinâmica familiar.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

FAMÍLIA 9788599145975 216 12x16 cm
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A Luz do Mundo
Em A Luz do Mundo, Dr. Sproul 
tece um lindo conto com ricas 
metáforas que capturam a essência 
da história bíblica da redenção. O 
grupo de pequenos seres, conhecidos 
como “os luzeiros”, uma ilustração da 
humanidade, passam por todos os 
estágios dos acontecimentos relatados 
na bíblia: criação, queda e redenção. 
As encantadoras ilustrações de 
Justin Gerard irão cativar o interesse 
dos pequenos e as questões para 
discussão, ao fi nal do livro, ajudarão 
os pais a orientarem seus fi lhos em 
um entendimento mais profundo da 
mensagem do evangelho.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

INFANTIL 9788581321967 42 23x27 cm

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.
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O Príncipe e a Taça 
de Veneno

Neste conto cativante, o teólogo e 
pastor R. C. Sproul apresenta, de forma 
clara e fácil, importantes conceitos 
bíblicos para as crianças. Através de 
ricas metáforas, O Príncipe e a Taça de 
Veneno conta a história da obediência 
de Jesus ao beber o terrível cálice da ira 
de Deus que lhe custou um alto preço: 
humilhação, sofrimento e morte. As 
crianças aprenderão sobre a vitória de 
Cristo e o grande bem que resultou de sua 
obediência ao Pai. As ricas ilustrações de 
Justin Gerard irão prender a atenção das 
crianças, enquanto uma seção de perguntas 
com referências bíblicas, ao fi nal do livro, 
ajudarão os pais a ensinarem seus fi lhos 
sobre as grandes verdades que estão por 
trás desta emocionante história.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

INFANTIL 9788581323145 40 23x28 cm

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries, ele é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português, e editor geral
da Reformation Study Bible.



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

IN
FA

N
TI

L

Samuca e Seu Pastor

Susan Hunt foi a diretora do
ministério de mulheres da
Presbyterian Church in America.
Graduada em Educação Cristã pelo
Columbia � eological Seminary,
elaborou a grade curricular de escola
dominical para a Great Commission
Publications. Susan é palestrante em
conferências e tem vários livros
publicados.

Neste livro cativante, Susan 
Hunt apresenta às crianças o rico 
Salmo 23, transmitindo-lhes os 
preciosos ensinamentos extraídos 
de cada versículo escrito por Davi. 
Utilizando uma linguagem simples 
e ilustrações atraentes, Susan 
introduz aos pequeninos doutrinas 
importantes a respeito do Bom 
Pastor, Jesus Cristo, e de sua 
graça salvadora. Ao fi nal o leitor 
encontrará perguntas para estudo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

INFANTIL 9788581321592 58 20x23 cm
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Apóstolos

Augustus Nicodemus é bacharel em 
teologia, mestre em Novo Testamento pela 
Universidade Cristã de Potchefstroom  na 
África do Sul, e doutor em Hermenêutica 
e Estudos Bíblicos pelo Westminster 
� eological Seminary, com estudos adicionais 
na Universidade Reformada de Kampen, na 
Holanda. Atualmente é professor do Centro 
Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew 
Jumper e pastor auxiliar da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Goiânia.

Existem apóstolos hoje?
Após um cuidadoso estudo, 
o Dr. Augustus Nicodemus 
investiga biblicamente o papel, as 
marcas e os limites do ministério 
apostólico. Uma obra inédita e 
extremamente urgente para a igreja 
de nossos dias, especialmente 
para o entendimento de questões 
relativas à interpretação e à 
liderança e estrutura da igreja.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

APOLOGÉTICA 9788581321912 357 16x23 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

A
P

O
LO

G
ÉT

IC
A

Ateismo Remix

R. Albert Mohler Jr. é presidente do 
Southern Baptist � eological Seminary
- a principal escola de teologia 
da Convenção Batista do Sul dos 
Estados Unidos e o maior seminário 
do mundo. Também serve como 
professor de Teologia Cristã no 
seminário e editor-chefe do � e
Southern Baptist Journal of � eology.

Neste livro, Dr. Mohler mostra 
que o povo cristão tem de recordar 
que a ênfase de nossa preocupação 
não é apenas refutar o ateísmo 
ou argumentar em favor da 
credibilidade intelectual do teísmo, 
de forma genérica ou minimalista. 
Em vez disso, nossa tarefa consiste 
em apresentar, ensinar, explicar e 
defender o teísmo cristão. Nesta obra 
você encontrará base e argumentos 
em defesa do teísmo cristão e será 
desafi ado a não se esquivar do debate 
público e da conversa particular em 
favor da fé cristã.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

APOLOGÉTICA 9788599145593 104 14x21 cm
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Charles Finney e a 
Secularização da Igreja  

Jadiel Martins Sousa foi pastor 
presbiteriano. Preparou-se para o 
pastorado no Seminário Presbiteriano 
Brasil Central. Fez seu curso de 
mestrado em Teologia Sistemática no 
Centro Presbiteriano de 
Pós-Graduação Andrew Jumper e 
cursou o doutorado em ministério na 
mesma instituição.

Um processo de descaracterização 
do evangelho pode ser facilmente 
detectado no seio da igreja 
evangélica, de forma especial na 
centralização do homem e na 
utilização de recursos escusos 
na propagação da mensagem. 
Essa descaracterização pode 
ser atribuída a vários fatores, e, 
indiscutivelmente, à teologia e 
prática de Charles G. Finney.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

APOLOGÉTICA 9788588589056 152 14x21 cm
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Com Vergonha 
do Evangelho

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

Quase ao fi nal de seu ministério, 
Charles H. Spurgeon escreveu 
uma série de artigos intitulados 
`O Declínio`. Estava advertindo a 
igreja de seus dias quanto ao fato 
de que o cristianismo estava em 
declínio e, o que era pior, o ímpeto 
de descida parecia estar vencendo 
o evangelicalismo. Agora, John 
MacArthur está ecoando, neste 
livro, o mesmo clamor, colocando 
perante a consciência evangélica os 
mesmos tipos de problemas.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

APOLOGÉTICA 9788599145586 288 14x21 cm
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Desejo e Engano 

R. Albert Mohler Jr. é presidente do 
Southern Baptist � eological Seminary
- a principal escola de teologia da 
Convenção Batista do Sul dos Estados 
Unidos e o maior seminário do mundo. 
Também serve como professor de 
Teologia Cristã no seminário e editor-
chefe do � e Southern Baptist Journal 
of � eology.

A monogamia tem sido conside-
rada antiquada. A pornografi a se 
infi ltra em quase todos os lares. A 
homossexualidade é aceita. A luxú-
ria tem sido redefi nida. A família 
é uma instituição questionada. O 
que aconteceu? E por quê? Como 
podemos reagir a essa mudança 
dramática na perspectiva de nossa 
cultura sobre o sexo? Como um 
dos mais infl uentes pensadores 
modernos, o Dr. Albert Mohler, 
aborda, em Desejo e Engano, esses 
temas críticos em um estilo inte-
ligente e direto, e nos ajuda com 
respostas bíblicas.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

APOLOGÉTICA 9788599145722 136 14x21 cm
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A Guerra Pela Verdade

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

Neste exato momento, a verdade 
está sob ataque! E muita coisa 
está em jogo. Não existe uma zona 
neutra - nenhum terreno seguro 
para os que não assumiram um 
compromisso nessa guerra. Nesta 
obra, John MacArthur desmascara 
aqueles que estão realizando esse 
ataque, principalmente aqueles que 
o fazem dentro da própria igreja, e 
oferece ao leitor um entendimento 
bíblico do verdadeiro evangelho.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

APOLOGÉTICA 9788599145371 264 14x21 cm
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Ouro de Tolo?

John MacArthur é um dos líderes 
evangélicos mais preeminentes de 
nossos dias. Ele exerce seu ministério 
pastoral na Grace Community Church, 
em SunValley, Califórnia, desde 1969. 
É presidente do � e Master`s College 
and Seminary e do ministério Grace to 
You. É autor de mais de 150 livros.

John MacArthur e seus contribui-
dores apresentam de forma clara 
os princípios do discernimento 
bíblico, usando-os para abordar di-
versos assuntos que têm inquieta-
do os evangélicos contemporâneos. 
Eles fornecem uma crítica direta e 
bíblica contra algumas tendências 
populares, mas desastrosas, como 
a pregação diluída e os best-sellers 
de doutrina questionável. O Dr. 
MacArthur termina com um plano 
prático para cultivar o discerni-
mento na vida cristã.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

APOLOGÉTICA 9788599145203 224 14x21 cm
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Reforma Agora

Renato Vargens é pastor da Igreja 
Cristã da Aliança em Niterói, RJ. 
Conferencista, escritor e colunista 
de revistas, jornais e diversos sites 
protestantes, escrevendo regularmente 
no blog www.renatovargens.blogspot.com. 

Neste livro, Renato Vargens 
faz uma análise do movimento 
neopentecostal que acontece hoje 
no Brasil, expondo e contextuali-
zando seus misticismos, enganos e 
distorções da sã doutrina bíblica. 
Como aconteceu no século XVI, 
Reforma Agora tem o objetivo de 
chamar as igrejas evangélicas para 
retornarem à única referência que 
deve nortear a vida do cristão, as 
Sagradas Escrituras.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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Como Tudo Começou

Adauto J. B. Lourenço é formado em 
física pela Bob Jones University e mestre 
em física pela Clemson University. 
Também formou-se em teologia e 
Música Sacra pelo Seminário Bíblico 
Palavra da Vida. Foi pesquisador do 
Max Planck Institut, na Alemanha e 
do Oak Ridge National Laboratory nos 
Estados Unidos.

Com ricas ilustrações, Adauto 
Lourenço nos desafi a a conhecer 
a proposta criacionista através de 
uma base racional, ou seja,  dentro 
do contexto das leis científi cas 
conhecidas e das evidências exis-
tentes. Ao contrário do que muitos 
acreditam, a pesquisa científi ca é 
a maior fonte de recursos para o 
posicionamento criacionista, razão 
pela qual muitos nomes importan-
tes da ciência dos últimos cinco 
séculos adotaram essa posição, tais 
como Francis Bacon, Galileu Gali-
lei, Isaac Newton, Gregor Mendel 
e Louis Pasteur.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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Gênesis 1 & 2

Adauto J. B. Lourenço é formado em 
física pela Bob Jones University e mestre 
em física pela Clemson University. 
Também formou-se em teologia e 
Música Sacra pelo Seminário Bíblico 
Palavra da Vida. Foi pesquisador do 
Max Planck Institut, na Alemanha e 
do Oak Ridge National Laboratory nos 
Estados Unidos.

Você provavelmente já leu ou 
ouviu muitos teólogos ensinando 
sobre os dois primeiros capítulos 
do livro de Gênesis. E talvez você 
já tenha se perguntado: o que um 
cientista diria ao ler esses capítu-
los? O que ele diria sobre a criação 
da luz antes dos corpos celestes? 
Ou da criação da mulher de uma 
das costelas de Adão? Adauto 
Lourenço oferece respostas para 
essas e muitas outras perguntas 
que envolvem a difícil - mas viável 
- relação entre o texto bíblico e os 
fatos científi cos.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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A Igreja e o 
Criacionismo

Adauto J. B. Lourenço é formado em 
física pela Bob Jones University e mestre 
em física pela Clemson University. 
Também formou-se em teologia e 
Música Sacra pelo Seminário Bíblico 
Palavra da Vida. Foi pesquisador do 
Max Planck Institut, na Alemanha e 
do Oak Ridge National Laboratory nos 
Estados Unidos.

Pensar claramente a respeito das 
origens é compreender correta-
mente as diferenças entre o cria-
cionismo científi co, criacionismo 
bíblico e as demais propostas. A 
Igreja tem o dever e o chamado de 
se posicionar quanto ao que a Pala-
vra de Deus apresenta sobre a cria-
ção do universo e de toda forma de 
vida. Este estudo visa apresentar 
aquilo que é indispensável para 
se estabelecer uma base correta 
de raciocínio sobre a questão das 
origens, tanto do ponto de vista 
da Ciência, quanto das Escrituras 
Sagradas.
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As Crônicas de Olam
Vol 1 - Luz e Sombra

No primeiro livro da trilogia As 
Crônicas de Olam, L. L. Wurlitzer 
nos leva a um mundo desconhecido 
baseado na milenar cultura hebrai-
ca. A história conta as aventuras do 
“guardião de livros” que se lança em 
uma perigosa viagem para desvendar 
os mistérios que cercam o desapareci-
mento de seu mestre. Em seu cami-
nho, ele encontrará criaturas aterrori-
zantes, conhecerá cidades esplêndidas 
e enfrentará batalhas épicas, pouco 
sabendo que suas escolhas podem sig-
nifi car a salvação ou o fi m de uma Era.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

FICÇÃO 9788581322025 541 16x23 cm

L. L. Wurlitzer é Doutor em Literatura 
pela Universidade Mackenzie, com 
pesquisa sobre a arte literária dos textos 
apocalípticos.Nasceu em Santa Catarina, 
fi lho dedescendentes de alemães e italianos. 
Sempre foi um leitor assíduo e acredita 
que isso tenha feito dele um escritor. Sua 
primeira fi cção foi escrita aos dezesseis anos, 
mas jamais a publicou nem deixou ninguém 
ler. Desde então, tem seguido a carreira 
acadêmica e literária.
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O Peregrino
“Comentado”

John Bunyan (1628-1688) é o autor do 
clássico `O Peregrino`, foi um pregador 
puritano batista, de origem muito 
pobre, nascido na Inglaterra. Após sua 
conversão, Bunyan dedicou-se à tarefa 
de pregar o evangelho e escrever. Bunyan 
era um escritor nato e incansável, tendo 
escrito cerca de 60 livros.

O Peregrino tem sido reimpresso, 
lido e traduzido com mais freqüên-
cia do que qualquer outro livro, ex-
ceto a Bíblia. Esta nova edição traz 
o texto integral da obra, notas ex-
plicativas das alegorias de Bunyan, 
referências bíblicas, personagens e 
assuntos em foco, breves senten-
ças à margem do texto chamando 
a atenção para o conteúdo dos 
parágrafos, desenhos ilustrativos e 
a visualização fácil do conteúdo da 
página, de modo a tornar a leitura 
ainda mais agradável.
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Quem é Jesus?  
Questões Cruciais N. 1

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Neste livro, primeiro da série 
Questões Cruciais, R. C. Sproul 
resgata o retrato fi el de Jesus 
Cristo da forma genuína como a 
Palavra de Deus o expõe. Segundo 
Dr. Sproul, a principal fonte 
reveladora do Cristo real é o Novo 
Testamento, cujos autores foram  
testemunhas oculares do Seu 
ministério. Dr. Sproul encoraja o 
leitor a buscar, à luz das Escrituras, 
o correto entendimento de quem é 
Jesus e o exorta a rejeitar qualquer 
especulação subjetiva de um Cristo 
idealizado.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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Posso Crer na Bíblia?  
Questões Cruciais N. 2

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Neste livro, segundo volume da série 
Questões Cruciais, R. C. Sproul 
expõe a doutrina da inerrância das 
Escrituras, ao tecer  comentários 
sobre os artigos presentes na 
Declaração de Chicago, emitida em 
1978, pelo Conselho Internacional 
sobre Inerrância Bíblica, e sua 
aplicação como um elemento 
essencial à autoridade da igreja. 
Em resposta ao afastamento deste 
importante fundamento doutrinário 
por segmentos signifi cativos 
do evangelicalismo, Dr. Sproul, 
que participou da elaboração da 
Declaração de Chicago, encoraja o 
leitor a crer na Bíblia através desta 
agradável leitura.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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A Oração Muda as Coisas?  
Questões Cruciais N. 3

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

No livro A Oração Muda as 
Coisas, terceiro da série Questões 
Cruciais, Sproul traz elucidações 
sobre o propósito da oração na 
vida do cristão. Em uma conversa 
agradável com o leitor, ele explica 
por que e como devemos orar, 
através de citações bíblicas. 
Segundo Sproul, embora não 
devamos esperar que nossas 
orações mudem a mente de Deus, 
de modo que ele aja contra a sua 
vontade, podemos ter a certeza 
de que a oração muda as coisas, 
inclusive nossos corações.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581320243 112 12x16 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

Q
U

ES
TÕ

ES
 C

R
U

C
IA

IS

Posso Conhecer a 
Vontade de Deus?  
Questões Cruciais N. 4

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Este livro, quarto da série Questões 
Cruciais, elucida a diferença entre 
a vontade decretiva de Deus, 
através da qual Deus decreta 
soberanamente alguma coisa que 
não pode ser frustrada, e a vontade 
preceptiva de Deus, que pode ser 
achada em sua lei e cujos preceitos, 
estatutos e mandamentos podem 
ser desobedecidos. A partir dessa 
compreensão, Sproul oferece sábios 
princípios que ajudarão o leitor a 
fazer importantes decisões na vida, 
como, por exemplo, a escolha de 
uma carreira profi ssional ou a de um 
cônjuge, segundo a vontade de Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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Como Devo 
Viver Neste Mundo? 
Questões Cruciais N. 5

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Qual a base para tomarmos as 
decisões que tomamos?  Neste 
livro, quinto da série Questões 
Cruciais, o Dr. Sproul demonstra 
que a Bíblia é a fonte suprema para 
todas as questões éticas da vida. 
Isto não signifi ca que ela seja um 
livro de regras engessadas, do tipo 
isto é permitido, isto não é, para 
todas situações possíveis, mas a 
Bíblia provê princípios éticos que 
nos ajudam nas decisões do dia-
a-dia. Neste livro, o autor explica 
como podemos encontrar e aplicar 
esses princípios para a vida.
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O Que Signi� ca Ser
Nascido de Novo?
Questões Cruciais N. 6

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Neste sexto volume da série 
Questões Cruciais, Dr. Sproul 
explica, de forma cuidadosa,o 
signifi cado bíblico e teológico 
do que é ser nascido de novo. 
A mensagem deste livro visa 
ajudar o leitor no correto 
entendimento desta doutrina tão 
vital do cristianismo, e oferecer-lhe 
segurança em sua posição diante 
de Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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Posso Saber 
se Sou Salvo? 
Questões Cruciais N. 7

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Muitas pessoas que frequentam 
igrejas cristãs sofrem com dúvidas 
sobre sua salvação. Muitos pensam 
ser impossível que pecadores 
possam se encontrar em tal estado 
de graça que têm certeza de sua 
salvação. Neste livro, o sétimo 
da série Questões Cruciais, Dr. 
Sproul mostra que a segurança da 
salvação é algo possível e bíblico. 
A fi m de ajudar os cristãos a 
alcançarem esta confi ança, Dr 
Sproul revela as bençãos que ela 
oferece bem como os perigos da 
falsa segurança.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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O Que é Fé?
Questões Cruciais N. 8

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

No livro O Que é Fé?, oitavo 
volume da série Questões Cruciais, 
Dr. Sproul traz para o leitor a 
defi nição bíblica de fé, segundo 
análise do texto de Hebreus 11, 
bem como seus exemplos práticos 
na vida de vários santos. Sproul 
mostra que fé não signifi ca apenas 
crer em Deus, mas também viver 
uma vida de acordo com a Palavra 
dele revelada nas Escrituras.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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O Que Posso Fazer 
com Minha Culpa? 
Questões Cruciais N.9

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

R. C. Sproul mostra, neste nono 
volume da série Questões Cruciais, 
como Deus pode usar nosso 
sentimento de culpa para revelar a 
verdadeira culpa que temos diante 
dEle. Em seguida, ele prescreve o 
único remédio para ela: o perdão 
dos pecados que Deus oferece em 
Jesus Cristo. Temos aqui conselhos 
bíblicos sólidos para aqueles 
que ouvem as acusações de suas 
consciências.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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O Que é a Trindade?
Questões Cruciais N.10

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Embora a palavra trindade não 
seja encontrada na bíblia, não 
há dúvidas de que as Escrituras 
ensinam a natureza trina de 
Deus. Neste décimo volume da 
série Questões Cruciais, Sproul 
apresenta a doutrina da Trindade, 
salientando que os cristãos adoram 
um Deus que é um em essência, 
mas se manifesta em três pessoas 
distintas: o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. Embora esta verdade seja 
difícil de entender, Sproul mostra 
que ela é uma bela expressão do 
ensino bíblico sobre a natureza de 
Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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Posso Ter Alegria 
em Minha Vida? 
Questões Cruciais N. 11

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Neste livro, décimo primeiro 
da série Questões Cruciais, Dr. 
Sproul expõe o conceito bíblico de 
alegria e exorta o cristão a buscá-la, 
apesar das circunstâncias difíceis 
e infelizes da vida. Sproul adverte 
que a alegria, um fruto do Espírito 
Santo, deve manifestar-se na vida 
de todo cristão à medida que ele 
cresce em graça e santifi cação. 
Nesse livro, o leitor é convidado a 
experimentar a plenitude de alegria 
através de um relacionamento 
vivo com Deus por meio de Jesus 
Cristo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO
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Quem é o Espírito Santo?
Questões Cruciais N.12

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Neste décimo segundo volume 
da Série Questões Cruciais, 
Dr. Sproul elucida dúvidas e 
elimina confusões em torno do 
assunto sobre o Espírito Santo. 
Ele estabelece o ensino bíblico 
sobre a identidade do Espírito, 
uma das pessoas da Trindade, 
junto do Pai e do Filho, e passa a 
tratar de algumas das importantes 
obras realizadas pelo Espírito: 
a regeneração, a santifi cação, o 
fortalecimento e consolo, o ensino 
e a unção para o ministério.
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Deus Controla Tudo?
Questões Cruciais N.13

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

No décimo terceiro volume de 
Questões Cruciais, Dr. Sproul 
explora a doutrina cristã da 
providência, o ensino de que 
Deus é o governador supremo do 
universo. Ele também lida com 
questões teológicas e fi losófi cas 
sobre esta importante doutrina. 
Seu ensino desafi a presunções p 
populares sobre o universo e exalta 
a Deus que o criou e o sustenta.
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Como Posso Desenvolver 
uma Consciência Cristã? 
Questões Cruciais N. 14

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

A bíblia ensina que a consciência 
humana é real e importante, porém 
nem sempre pode ser confi ável 
para a tomada de decisões 
morais, pois ela também é afetada 
pelo pecado. Nesse sentido, a 
consciência do cristão precisa 
ser alimentada e desenvolvida. 
Neste décimo quarto volume 
da série Questões Cruciais, Dr. 
Sproul mostra que compreender 
a lei de Deus é importante para 
ganharmos uma noção mais clara 
do que Ele espera de nós, e assim 
sermos capazes de tomar decisões 
que o agradem.
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O Que é a Ceia 
do Senhor?
Questões Cruciais N.15

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Neste décimo quinto livro da 
série Questões Cruciais, Dr. 
Sproul demonstra biblicamente o 
signifi cado da Ceia e mostra como 
a sua prática é de vital importância 
para a vida de cristãos e das igrejas. 
Ele explora as origens da Ceia, 
explica o que ela faz por nós e 
refuta noções erradas sobre esse 
importante sacramento.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

DOUTRINA 9788581321943 66 12x16 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

Q
U

ES
TÕ

ES
 C

R
U

C
IA

IS

O Que é a Igreja?
Questões Cruciais N. 16

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.

Neste décimo sexto volume da 
série Questões Cruciais, Dr. 
Sproul explica, de modo cuidadoso 
e claro, que a igreja é o corpo de 
pessoas salvas por Jesus Cristo, 
regeneradas pelo Espírito Santo 
e que vivem para glorifi car e se 
alegrar em Deus. Começando pelo 
antigo credo de Nicéia, que afi rma 
que a igreja é “uma, santa, universal 
e apostólica”, Sproul oferece um 
ensino robusto sobre uma das 
mais importantes doutrinas do 
cristianismo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

IGREJA 9788581321950 73 12x16 cm
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O que é Arrependimento?
Questões Cruciais N.17

Pode o homem ser salvo sem o 
arrependimento? A fé somente 
não é sufi ciente para a salvação? 
Arrependimento signifi ca que nunca 
mais cometeremos aquele mesmo 
pecado?
O conceito de arrependimento nas 
Escrituras é essencial à vida cristã. 
Mas o que signifi ca se arrepender? 
Neste pequeno volume, o Dr. Sproul 
desenvolve o conceito bíblico de 
arrependimento, oferecendo exemplos 
das Escrituras e mostrando como o 
arrependimento está necessariamente 
ligado à doutrina bíblica da regeneração.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

DOUTRINA 9788581322032 47 12x16 cm

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries, Sproul é 
professor e palestrante em conferências, 
autor de mais de 90 livros, vários deles
publicados em português, e editor geral
da Reformation Study Bible.
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Qual é a Relação entre 
Igreja e Estado?
Questões Cruciais N.18

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries, Sproul é 
professor e palestrante em conferências, 
autor de mais de 90 livros, vários deles
publicados em português, e editor geral
da Reformation Study Bible.

Deus chama os homens a honrarem 
as autoridades e governos, mas 
sabemos que essa não é uma tarefa 
simples. Neste volume, Dr. Sproul 
examina a natureza e a missão 
do governo e orienta os cristãos 
sobre como lidar com o estado e as 
autoridades, a desobediência civil e 
o abuso de autoridade.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581322094 62 12x16 cm
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Estes são os 
Últimos Dias?
Questões Cruciais N.19

Guerras e rumores de guerras, 
terremotos, desastres naturais. Jesus 
disse que todas essas coisas precede-
riam a sua volta, no fi m dos tempos. 
Será, então, que estamos vivendo nos 
últimos dias?
Neste volume da série Questões 
Cruciais, o Dr. R. C. Sproul examina 
a profecia de Jesus sobre o fi m dos 
tempos com o objetivo de responder 
a essa pergunta. Talvez a resposta o 
surpreenda, mas este livro o ajudará a 
interpretar cuidadosamente as profe-
cias de Jesus, enquanto o grande dia de 
sua volta é aguardado.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

DOUTRINA 9788581322734 68 12x16 cm

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries, Sproul é 
professor e palestrante em conferências, 
autor de mais de 90 livros, vários deles
publicados em português, e editor geral
da Reformation Study Bible.
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A Arte Expositiva 
de João Calvino

Steven Lawson é bacharel em 
Administração de Empresas e mestre 
em teologia pelo Dallas � eological 
Seminary e doutor em ministério pelo 
Reformed � eological Seminary. É 
autor de vários livros e conferêncista 
internacional.

Esta obra é um retrato fi el de 
Calvino como pregador. Aqui, 
vemos as convicções mais 
profundas que determinaram 
seu estilo de pregação, os passos 
que deu para a preparação da 
mensagem e a técnica que usou 
ao lidar com a Palavra de Deus, 
interpretando-a e aplicando-a a 
sua congregação. O autor oferece-
nos grande encorajamento através 
do ministério de púlpito do grande 
reformador.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

PREGAÇÃO 9788599145487 144 14x21 cm
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A Difícil Missão de
William Tyndale
William Tyndale, erudito, gênio 
linguista e teólogo, desejou dar aos 
homens de sua terra as Escrituras 
em seu próprio idioma. Esta era uma 
missão muito difícil, mas nada poderia 
dissuadi-lo, e ele deu sua própria vida 
para que isto fosse cumprido. 
No começo do século XVI, a 
legislação ingelsa controlava o acesso 
das pessoas às Escrituras e proibia 
a sua tradução do latim para outro 
idioma. Mas o teólogo e linguista 
William Tyndale estava decidido a 
tornar a Bíblia conhecida entre seus 
conterrâneos e abraçou esta difícil 
missão, que acabou custando sua vida.
Em mais um volume da série Um 
Perfi l de Homens Piedosos, somos 
desafi ados a amar as Escrituras e 
abraçar a missão de torná-la conhecida 
em todo o mundo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

BIOGRAFIA 9788581323138 160 14x21 cm

Steven Lawson é bacharel em 
Administração de Empresas, mestre 
em teologia pelo Dallas � eological 
Seminary e doutor em ministério pelo 
Reformed � eological Seminary. É 
autor de vários livros e conferêncista 
internacional.
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O Encanto Poético de
Isaac Watts

Douglas Bond leciona literatura, 
redação e história. Faz palestras sobre 
literatura e história da igreja e dirige 
frequentes turnês históricas para a 
Europa. Bond tem pós-graduação em 
educação inglesa pela universidade Saint 
Martin e um certifi cado em teologia 
pela Faculdade Teológica Moore, na 
Austrália.

Em tempos de cânticos de adoração 
antropocêntricos e repetitivos, a 
igreja cristã deve lembrar-se de 
homens como Isaac Watts, um dos 
grandes compositores de hinos da 
história da igreja. Neste sétimo 
volume da coleção Um Perfi l de 
Homens Piedosos, o autor Douglas 
Bond mostra-nos como a vida e as 
belas composições de Watts podem 
servir de modelo para orientar 
as novas gerações de poetas que 
se envolvem na tarefa de escrever 
letras para adoração congregacional 
do povo de Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

BIOGRAFIA 9788581321868 183 14x21 cm
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As Firmes Resoluções 
de Jonathan Edwards

Steven Lawson é bacharel em 
Administração de Empresas e mestre 
em teologia pelo Dallas � eological 
Seminary e doutor em ministério pelo 
Reformed � eological Seminary. É 
autor de vários livros e conferêncista 
internacional.

Com a fi nalidade de apresentar 
um exemplo de vida cristã fi el, 
apaixonada e com um fi rme 
propósito, o autor pinta nesta 
obra um retrato do pastor e 
teólogo do século XVIII, Jonathan 
Edwards, o qual estruturou 
seu relacionamento com Deus, 
compondo e seguindo setenta 
resoluções capazes de sondar o 
coração.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788599145784 172 14x21 cm
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O Foco Evangélico de
Charles Spurgeon

Steven Lawson é bacharel em 
Administração de Empresas e mestre 
em teologia pelo Dallas � eological 
Seminary e doutor em ministério pelo 
Reformed � eological Seminary. É 
autor de vários livros e conferêncista 
internacional.

Neste livro, Lawson apresenta 
ao leitor a vida e o ministério 
do grande pregador batista do 
século XIX, Charles Spurgeon, 
conhecido como o príncipe 
dos pregadores, que ensinava 
ousadamente as doutrinas da graça 
e, ao mesmo tempo, apresentava a 
oferta gratuita de salvação em Jesus 
Cristo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

MINISTÉRIO PASTORAL 9788581320236 144 14x21 cm
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A Heroica Ousadia de
Martinho Lutero

Steven Lawson é bacharel em 
Administração de Empresas e mestre 
em teologia pelo Dallas � eological 
Seminary e doutor em ministério pelo 
Reformed � eological Seminary. É 
autor de vários livros e conferêncista 
internacional.

Neste livro, Lawson aborda o
perfi l do famoso reformador
alemão Martinho Lutero, que foi
levantado por Deus para
protestar contra os abusos da
Igreja Católica Romana no
século XVI, quando foi iniciada a
Reforma Protestante. Ele foi um
reformador inovador, um
teólogo preciso, um autor
prolífi co, um debatedor feroz,
um professor cativante e, acima
de tudo, um pregador que
declarava as verdades da Palvra
de Deus com heroica ousadia.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

VIDA CRISTÃ 9788581321332 136 14x21 cm



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

U
M

 P
ER

FI
L 

D
E 

H
O

M
EN

S 
P

IE
D

O
SO

S

A Poderosa Fraqueza 
de John Knox

Douglas Bond leciona literatura, 
redação e história. Faz palestras sobre 
literatura e história da igreja e dirige 
frequentes turnês históricas para a 
Europa. Bond tem pós-graduação em 
educação inglesa pela universidade Saint 
Martin e um certifi cado em teologia 
pela Faculdade Teológica Moore, na 
Austrália.

Douglas Bond, apresenta ao leitor 
a vida de um homem frágil porém 
forte, no Senhor, John Knox. Knox 
era forte no Espírito, pois era sub-
misso à vontade de Deus e se preo-
cupava mais com a glória de Cristo 
do que com a sua própria. Para 
aqueles que se vêem como fracos, 
pequenos e tímidos, a vida de Knox 
oferece uma poderosa mensagem de 
esperança, a verdade bíblica de que 
Deus muitas vezes tem prazer em 
operar mais poderosamente através 
de pessoas que são mais fracas em 
si, mas mais fortes nEle.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

MINISTÉRIO PASTORAL 9788581320038 160 14x21 cm
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O Zelo Evangelístico de
George White� eld

Steven Lawson é bacharel em 
Administração de Empresas e mestre 
em teologia pelo Dallas � eological 
Seminary e doutor em ministério pelo 
Reformed � eological Seminary. É 
autor de vários livros e conferêncista 
internacional.

Este livro conta a história de 
George Whitefi eld,um evangelista 
incansável que unia teologia 
profunda a um zelo ardente de 
ver os perdidos salvos. Whitefi eld 
viveu em um período sombrio de 
declínio espiritual na Inglaterra do 
século XVII e início do século
XVIII. Conhecido como o grande 
pregador itinerante por sua 
notável mensagem que acendeu 
fogo de avivamento em dois 
continentes,Whitefi eld arriscou 
tudo o que tinha para pregar 
Cristo. 

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

MINISTÉRIO PASTORAL 9788581321783 152 14x21 cm
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Meditações no 
Evangelho de Mateus

J. C. Ryle (1816-1900) foi bispo da 
Igreja da Inglaterra, em Liverpool. Con-
hecido por sua erudição e piedade, Ryle 
era também um escritor prolífi co, um 
pregador vigoroso e um ministro fi el. 
Dentre suas obras, a Editora Fiel tem 
publicado o livro “Santidade” e a série 
de meditações nos quatro evangelhos.

Em Mateus, o leitor é apresentado 
ao Messias, ao Salvador Jesus Cris-
to, prometido por Deus através das 
profecias do Antigo Testamento. 
Ryle ajuda o leitor a conhecer 
a vida e ministério de Jesus, o 
Messias. Com atenção ao aspecto 
devocional e prático dos textos, 
esta é uma obra que fala a todos os 
cristãos, em todas as épocas.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

DEVOCIONAL 9788599145920 264 14x21 cm
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Meditações no 
Evangelho de Marcos

J. C. Ryle (1816-1900) foi bispo da 
Igreja da Inglaterra, em Liverpool. Con-
hecido por sua erudição e piedade, Ryle 
era também um escritor prolífi co, um 
pregador vigoroso e um ministro fi el. 
Dentre suas obras, a Editora Fiel tem 
publicado o livro “Santidade” e a série 
de meditações nos quatro evangelhos.

Para entender a fé cristã é preciso 
entender o evangelho. J. C. Ryle 
ajuda-nos a fazer esta leitura. 
Neste comentário de Marcos, Ryle 
busca o signifi cado mais simples 
e literal para o texto bíblico, a 
exaltação da pessoa e obra do Se-
nhor Jesus Cristo e uma aplicação 
devocional, prática e vívida, dando 
ao leitor um senso de atualidade 
e urgência à mensagem do evan-
gelho. Uma obra para todos os 
cristãos de todos os tempos.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

DEVOCIONAL 9788599145296 222 14x21 cm
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Meditações no 
Evangelho de Lucas

J. C. Ryle (1816-1900) foi bispo da 
Igreja da Inglaterra, em Liverpool. Con-
hecido por sua erudição e piedade, Ryle 
era também um escritor prolífi co, um 
pregador vigoroso e um ministro fi el. 
Dentre suas obras, a Editora Fiel tem 
publicado o livro “Santidade” e a série 
de meditações nos quatro evangelhos.

Em Meditações no Evangelho de 
Lucas, J. C. Ryle destaca, de forma 
devocional e muito próxima do 
leitor, a natureza do evangelho, o 
ministério apostólico e o propósito 
do evangelho de Lucas. Ele busca 
encorajar o leitor a desenvolver 
um desejo profundo de conhecer a 
verdade que se encontra em Jesus, 
com a fi rme determinação de fazer 
todo o possível para propagar o 
conhecimento desta verdade em 
todo o mundo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

DEVOCIONAL 9788599145913 400 14x21 cm
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Meditações no 
Evangelho de João

J. C. Ryle (1816-1900) foi bispo da 
Igreja da Inglaterra, em Liverpool. Con-
hecido por sua erudição e piedade, Ryle 
era também um escritor prolífi co, um 
pregador vigoroso e um ministro fi el. 
Dentre suas obras, a Editora Fiel tem 
publicado o livro “Santidade” e a série 
de meditações nos quatro evangelhos.

Nesta obra, J. C. Ryle oferece uma 
leitura devocional e pastoral do 
Evangelho de João. Com estilo 
simples e aplicações práticas, o 
leitor é edifi cado com as verdades 
eternas e transformadoras do evan-
gelho de João.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

DEVOCIONAL 9788599145906 275 14x21 cm
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Salmos - Vol 1 

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
nacidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.

Nesta série de comentários bíblicos 
sobre Salmos, João Calvino 
esmiúça os seus versículos, a fi m 
de tornar bastante claro ao leitor a 
intenção dos salmistas ao escrevê-
los. Através desta profunda análise, 
Calvino abre o entendimento 
do leitor aos ricos ensinamentos 
contidos em cada salmo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788599145708 574 14x21 cm
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Salmos - Vol 2

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
nacidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.

Nesta série de comentários bíblicos 
sobre Salmos, João Calvino 
esmiúça os seus versículos, a fi m 
de tornar bastante claro ao leitor a 
intenção dos salmistas ao escrevê-
los. Através desta profunda análise, 
Calvino abre o entendimento 
do leitor aos ricos ensinamentos 
contidos em cada salmo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788599145944 679 14x21 cm
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Salmos - Vol 3

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
nacidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.

Nesta série de comentários bíblicos 
sobre Salmos, João Calvino 
esmiúça os seus versículos, a fi m 
de tornar bastante claro ao leitor a 
intenção dos salmistas ao escrevê-
los. Através desta profunda análise, 
Calvino abre o entendimento 
do leitor aos ricos ensinamentos 
contidos em cada salmo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788581320113 744 14x21 cm
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Salmos - Vol 4

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
nacidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.

Nesta série de comentários bíblicos 
sobre Salmos, João Calvino 
esmiúça os seus versículos, a fi m 
de tornar bastante claro ao leitor a 
intenção dos salmistas ao escrevê-
los. Através desta profunda análise, 
Calvino abre o entendimento 
do leitor aos ricos ensinamentos 
contidos em cada salmo.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788599145494 608 14x21 cm
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Evangelho Segundo
João - Vol 1 

Neste primeiro volume do 
comentário de João, Calvino 
realça Jesus Cristo como tema 
central: seu nascimento, morte, 
ressurreição e assunção, assim 
como os propósitos de Deus e 
o benefício sublime concedido 
aos homens. A mensagem do 
evangelista revela-nos que só 
em Cristo obtemos a verdadeira 
felicidade, e nele encontramos tudo 
o que necessitamos para uma vida 
“abundante” e eterna.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788581321905 498 14x21 cm

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
na cidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.
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Evangelho Segundo
João - Vol 2 

O Evangelho de João não é um 
texto qualquer. Mesmo na sublime 
construção da Escritura Sagrada, 
esse texto se destaca por sua 
peculiaridade e profundidade. 
Neste segundo volume, João 
Calvino fala sobre a grandeza 
do ministério terreno de Jesus 
e alguns dos aspectos mais 
maravilhosos da pessoa de Cristo. 
Ele aponta para a glória de Deus 
manifestada em Cristo, o Verbo 
vivo, a Luz do mundo, aquele que é 
a nossa eterna esperança.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788581322193 336 14x21 cm

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
na cidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.
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2 Coríntios

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
nacidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.

A marca mais impressionante de 
Calvino, no seu comentário sobre 
2 Coríntios, é a de pastor. Ele, com 
humildade e fi rmeza, se identifi ca 
com Paulo, tanto na agudeza dos 
espinhos, para maior experiência 
da graça que lhe bastava, quanto 
na alegria do triunfo a que Deus 
lhe conduzia para melhor exaltar a 
fragrância de Cristo. Os problemas 
enfrentados por Paulo em Corinto, 
quanto a rejeição pastoral, 
corrupção de costumes e desvios 
doutrinários, certamente, são os 
mesmos que Calvino enfrentu em 
Genebra.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788599145500 336 14x21 cm
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Gálatas, Efésios, 
Filipenses e Colossenses

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
nacidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.

A leitura destes comentários sobre 
as epístolas de Gálatas, Efésios, 
Filipenses e Colossenses irá lhe 
surpreender com a profundidade e 
relevância das análises de Calvino. 
O leitor verá que mesmo diante de 
inúmeras descobertas arqueológi-
cas e dos mais importantes e atuais 
avanços nas pesquisas bíblicas, o 
texto de Calvino continua provo-
cando, instruindo e libertando as 
mentes para o entendimento das 
verdades de Deus.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788599145739 592 14x21 cm
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Hebreus

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
nacidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.

Neste comentário de João 
Calvino, o leitor será auxiliado 
no entendimento das doutrinas 
bíblicas contidas na epistola aos 
Hebreus, e enriquecido através 
da sistematização teológica de 
Calvino.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788581320229 456 14x21 cm
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Pastorais

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
nacidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.

Os comentários de Calvino nas 
epístolas de 1 Timóteo, 2 Timó-
teo, Tito e Filemon, escritas pelo 
apóstolo Paulo são de importância 
vital para a igreja evangélica nos 
dias atuais. Elas tratam não só da 
organização visível da igreja, sua 
estrutura e disciplina, mas lidam 
com a espiritualidade vocacional, 
com o chamado que Deus fez e faz 
a homens para servirem aos servos 
de Deus por meio da pregação 
da Palavra e administração das 
ordenanças.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788599145432 384 14x21 cm
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Epístolas Gerais
Como comentador, João Calvino 
revelou-se sempre um escrutinador e 
expositor incansável do texto bíblico. 
Em seu comentário de cinco epístolas 
gerais – Tiago, Primeira e Segunda 
Pedro, Judas e Primeira João – ele faz 
referências e traz argumentos breves 
de carácter crítico e literário, situando 
cada uma delas no seu contexto e jus-
tifi cando a autenticidade e a razão de 
suas mensagens. São comentários que 
venceram os tempos, e, ainda hoje, nos 
servem com autoridade e força.

CATEGORIA ISBN PÁGINAS TAMANHO

COMENTÁRIO 9788581322209 528 14x21 cm

João Calvino, advogado, pastor, teólogo e 
reformador da Igreja no século XVI, nasceu 
na França, em 1509, e morreu em 1564 
na cidade de Genebra. Dotado de mente 
brilhante e erudição em medida incomum, 
dedicou todo seu talento ao serviço de 
Cristo e de sua Igreja. Calvino escreveu 
tratados, centenas de cartas e comentários 
sobre quase todos os livros da Bíblia. Em 
1559 escreveu a edição fi nal das Institutas 
da Religião Cristã, obra magna da Reforma.
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Alegrem-se os Povos

O coração do Senhor anela pelo 
louvor dos povos. Os riscos são 
altos e o custo é grande, mas a 
alegria é maior. Em 6 partes de 
30 minutos, John Piper defende 
biblicamente a supremacia de Deus 
em todas as coisas, fornecendo
aos espectadores uma sólida 
base teológica para missões. Os 
tópicos, que correspondem ao livro 
“Alegrem-se os Povos” (Cultura 
Cristã), do Pr. Piper, incluem a 
defi nição de missões e de povos; a 
urgência, o objetivo e o incentivo 
de missões; oração e sofrimento.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

EVANGELIZAÇÃO Box Duplo Wide / 16:9

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.
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Como Tudo Começou

É o criacionismo um pensamento 
ou uma refl exão religiosa? E se o 
embasamento das suas propostas 
for completamente científi co e não 
religioso? Seria isso possível?
Nesta nova edição de “Como Tudo 
Começou”, Adauto Lourenço 
aborda o tema do criacionismo,
defendendo-o cientifi camente e 
elucidando sua real proposta, com 
o objetivo de levar o ouvinte a uma 
resposta coerente sobre nossas 
origens.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

CRIACIONISMO Box Triplo Wide / 16:9

Adauto J. B. Lourenço é formado em 
física pela Bob Jones University e mestre 
em física pela Clemson University. 
Também formou-se em teologia e 
Música Sacra pelo Seminário Bíblico 
Palavra da Vida. Foi pesquisador do 
Max Planck Institut, na Alemanha e 
do Oak Ridge National Laboratory nos 
Estados Unidos.
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O Dilúvio de Gênesis

O Dilúvio de Gênesis: Mito ou 
Fato Histórico tratará das questões 
relevantes desse tema, tais como: 
de onde veio a água do dilúvio? 
Para onde ela foi?
Havia tecnologia para a construção 
da arca? Como colocar cerca de 
um milhão e trezentas mil espécies 
dentro de uma arca?
Essas são algumas das intrigantes 
perguntas que o professor Adauto 
responde em suas palestras.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

CRIACIONISMO Box Duplo Wide / 16:9

Adauto J. B. Lourenço é formado em 
física pela Bob Jones University e mestre 
em física pela Clemson University. 
Também formou-se em teologia e 
Música Sacra pelo Seminário Bíblico 
Palavra da Vida. Foi pesquisador do 
Max Planck Institut, na Alemanha e 
do Oak Ridge National Laboratory nos 
Estados Unidos.



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

D
V

D
S

Do Pó à Glória - Um Panorama 
da Bíblia: Antigo Testamento

Quer você tenha lido a Bíblia 
por muitos anos ou mal esteja 
familiarizado com o seu conteúdo, 
esta série panorâmica de R.C. 
Sproul o ajudará a ver o amplo 
desenvolvimento do plano de 
salvação de Deus, desde o pó do 
Éden até a glória da vida ressurreta 
nos novos céus e nova terra. 
Concentrando-se em personagens, 
temas e eventos centrais da 
Escritura, o Dr. Sproul mostra 
como um entendimento desses 
tópicos pode fazer a sua leitura 
bíblica ganhar vida.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

DOUTRINA Box Quádruplo Vídeo / 4:3

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew’s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.
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Do Pó à Glória - Um Panorama 
da Bíblia: Novo Testamento

Quer você tenha lido a Bíblia 
por muitos anos ou mal esteja 
familiarizado com o seu conteúdo, 
esta série panorâmica de R.C. 
Sproul o ajudará a ver o amplo 
desenvolvimento do plano de 
salvação de Deus, desde o pó do 
Éden até a glória da vida ressurreta 
nos novos céus e nova terra. 
Concentrando-se em personagens, 
temas e eventos centrais da 
Escritura, o Dr. Sproul mostra 
como um entendimento desses 
tópicos pode fazer a sua leitura 
bíblica ganhar vida.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

DOUTRINA Box Quádruplo Vídeo / 4:3

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew’s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries é professor
e palestrante em conferências, autor de
mais de 90 livros, vários deles
publicados em português e editor geral
da Reformation Study Bible.
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Economia para
Todo Mundo

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

VIDA CRISTÃ Box Duplo Wide / 16:9

Dr. R.C. Sproul Jr. tem concentrado 
muito do seu extenso ministério de 
ensino em questões de cosmovisão, 
apologética, questões familiares e 
economia. Ele é Parceiro de Ensino 
no Ministério Ligonier, professor e 
palestrante na Ligonier Academy em 
programas de bacharelado e doutorado. 
Ele é fundador do Highlands Ministries.

Todo mundo fala sobre economia. 
Mas muitos cristãos sabem 
muito pouco sobre o assunto. A 
economia está em todos os lugares, 
infl uenciando tudo, mas raramente 
é compreendida.Economia para 
Todo Mundo busca remediar 
esse problema através de uma 
investigação profunda e divertida de 
princípios, práticas e consequências 
da economia.  Se você quer saber 
por que é tão importante entender 
sobre economia, esta série de doze 
mensagens é para você. Esta é uma 
mensagem que todo cristão precisa 
ouvir.
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Face a Face com 
a Criação

O continente africano possui uma 
magnífi ca multiplicidade de formas 
de vida que, além de peculiares, belas 
e complexas, exibem uma interação 
perfeita com o meio ambiente onde 
se encontram. São animais e plantas 
que dão forma a esse ecossistema 
fascinante e intrigante.  
Ao longo das mensagens, você 
se deleitará com as curiosas 
observações do professor Adauto 
sobre a riqueza desse continente. 
São imagens deslumbrantes, 
gravadas em solo africano, que o 
farão refl etir sobre algumas verdades 
da criação que, a cada dia, parecem 
estar mais e mais distantes da nossa 
realidade.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

CRIACIONISMO Disco Único Wide / 16:9

Adauto J. B. Lourenço é formado em 
física pela Bob Jones University e mestre 
em física pela Clemson University. 
Também formou-se em teologia e 
Música Sacra pelo Seminário Bíblico 
Palavra da Vida. Foi pesquisador do 
Max Planck Institut, na Alemanha e 
do Oak Ridge National Laboratory nos 
Estados Unidos.
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Fundamentos da Graça

Neste DVD, Steven Lawson 
proclama, com alegria e clareza, as 
verdades imutáveis das doutrinas 
da graça, presentes ao longo de 
toda a bíblia. Em suas palestras, ele 
examina a vida e os ensinamentos 
de homens piedosos revelados nas 
Escrituras, como Moisés, Davi, 
Pedro, Paulo e muitos outros. 
Lawson busca reconduzir a igreja 
de Cristo ao correto entendimento 
sobre o caráter de Deus e sua graça 
misericordiosa.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

DOUTRINA Box Duplo Wide / 16:9

Steven Lawson é bacharel em 
Administração de Empresas e mestre 
em teologia pelo Dallas � eological 
Seminary e doutor em ministério pelo 
Reformed � eological Seminary. É 
autor de vários livros e conferêncista 
internacional.
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Panorama da História 
da Igreja - Parte 1
Apesar dos altos e baixos experimen-
tados pela igreja em sua longa história, 
Cristo cumpriu sua promessa de que 
edifi caria e preservaria a sua igreja, 
para que as portas do inferno não 
prevalecessem contra ela (Mt 16.18), 
e para que ele pudesse apresentar a si 
mesmo uma igreja gloriosa (Ef 5.27). 
Nesta série, o Dr. Robert Godfrey 
examina os elementos-chave da 
história da igreja entre 100 e 600 
AD para que o povo de Deus hoje, 
herdeiro de uma rica tradição cristã, 
possa entender melhor a si mesmo, 
bem como regozijar-se na fi delidade 
de Jesus à sua santa e universal igreja.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

HISTÓRIA DA IGREJA Box Duplo Wide / 16:9

W. Robert Godfrey é presidente do 
Westminster Seminary California e 
professor de história da igreja. Ele faz 
parte da diretoria do Ministério Ligonier, 
onde também serve como professor. Além 
disso, Dr. Godfrey é professor visitante no 
programa de Doutorado de Ministério na 
Academia Ligonier de Estudos Bíblicos e 
Teológicos.
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Panorama da História 
da Igreja - Parte 2
Apesar dos altos e baixos experimen-
tados pela igreja em sua longa história, 
Cristo cumpriu sua promessa de que 
edifi caria e preservaria a sua igreja, 
para que as portas do inferno não 
prevalecessem contra ela (Mt 16.18), 
e para que ele pudesse apresentar a si 
mesmo uma igreja gloriosa (Ef 5.27). 
Nesta série, o Dr. Robert Godfrey 
examina os elementos-chave da 
história da igreja entre 500 e 1500 
AD para que o povo de Deus hoje, 
herdeiro de uma rica tradição cristã, 
possa entender melhor a si mesmo, 
bem como regozijar-se na fi delidade 
de Jesus à sua santa e universal igreja.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

HISTÓRIA DA IGREJA Box Duplo Wide / 16:9

W. Robert Godfrey é presidente do 
Westminster Seminary California e 
professor de história da igreja. Ele faz 
parte da diretoria do Ministério Ligonier, 
onde também serve como professor. Além 
disso, Dr. Godfrey é professor visitante no 
programa de Doutorado de Ministério na 
Academia Ligonier de Estudos Bíblicos e 
Teológicos.
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Pilares da Fé

A fé reformada tem como um 
de seus pilares de sustentação 
os chamados cinco pontos do 
calvinismo: Depravação Total, 
Eleição Incondicional, Expiação 
Limitada, Graça Irresistível e 
Perseverança dos Santos.
Tais pontos tão debatidos são 
muitas vezes mal compreendidos. 
Porém, nesta série de 16 sessões 
de 30 min, John Piper conduzirá 
grupos de estudo em cada um 
dos 5 pontos, discutindo as 
implicações e as questões com 
base numa perspectiva totalmente 
bíblica.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

DOUTRINA Box Triplo Wide / 16:9

John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.
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O Poder do Evangelho

Paul Washer, por onde prega, tem 
ressaltado o poder transformador 
do verdadeiro evangelho. Em uma 
época de tantas falsas mensagens, 
seus sermões têm alcançado 
milhares de pessoas pela internet.
Nestas seis mensagens, dadas em 
2012 nas Conferências Fiel para 
Pastores e Juntos em Cristo, e 
na II Conferência Cristianismo 
e Modernidade da Universidade 
Mackenzie, Washer fala sobre o 
poder e os alertas do evangelho 
de Cristo, a importância da 
regeneração, da conversão e de 
como ter certeza de sua salvação.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

DOUTRINA Box Duplo Wide / 16:9

Paul Washer é mestre em teologia 
pelo Southwestern � eological 
Seminary. Serviu como missionário no 
Peru por 10 anos. Fundou a sociedade 
missionária HeartCry, a qual apóia o 
trabalho missionário em mais de 20 
países da América do Sul, Europa, 
África, Ásia e Oriente Médio.
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Quem é o 
Espírito Santo?

Embora o Espírito Santo seja, 
às vezes, a Pessoa esquecida da 
Trindade, sua presença e obra são 
encontradas ao longo da história 
da salvação. Nesta série de doze 
mensagens, Sinclair Ferguson 
traça a obra da terceira Pessoa da 
Trindade por toda a Escritura - 
desde a Criação, passando pela 
obra de Cristo, até o dia em que 
o Espírito veio habitar em nossos 
corações. Enquanto faz isso, o 
autor lança luz sobre o papel vital 
do Espírito Santo.

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO
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Sinclair Ferguson é pastor, leciona teologia 
sistemática e é professor do Ministério 
Ligonier. Além de ser um renomado 
teólogo contemporâneo, Ferguson é 
também curador do Banner of Truth Trust 
e um autor prolífi  co. Dentre suas obras, 
destacam-se By Grace Alone (Somente pela 
Graça) e In Christ Alone (Somente em 
Cristo).



Editora  Fie l  |  12  3919.9999 |  www.editoraf ie l . com.br

D
V

D
S

O que é Teologia
Reformara?

Há algo bom em retornar às raízes. 
Quando se trata do cristianismo 
evangélico, suas raízes são 
encontradas no solo da Reforma 
Protestante do século XVI. Assim 
como os reformadores protestaram 
contra o ensino corrupto da Igreja 
Católica Romana, hoje a própria 
igreja evangélica tem necessidade 
de uma reforma. Em O que é 
Teologia Reformada?, Dr. R.C. 
Sproul oferece uma compreensível 
introdução à teologia reformada. 

CATEGORIA DISCOS RESOLUÇÃO

DOUTRINA Box Duplo Vídeo / 4:3

R. C. Sproul é pastor da Saint
Andrew ‘s Chapel , em Sanford,
Florida. Fundador e presidente
do Ligonier Ministries, Sproul é 
professor e palestrante em conferências, 
autor de mais de 90 livros, vários deles
publicados em português, e editor geral
da Reformation Study Bible.
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Tudo para a Glória
de Deus

Este DVD contém 6 mensagens 
ministradas por John Piper durante 
sua vinda ao Brasil em 2011. 
Abordando três temas centrais 
(Vida, Alegria e Missões), Piper 
nos mostra que glorifi car a Deus 
deve ser o alvo de todo crente em 
Jesus Cristo. Ao acompanhar essas 
mensagens, você será desafi ado a 
fazer da glória de Deus o alvo da 
sua vida, a base da sua alegria e 
o principal motivador para fazer 
missões. Este é um DVD que fala 
da manifestação da glória de Deus 
através de nossas vidas.
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John Piper estudou teologia no Fuller 
� eological Seminary e obteve seu dou-
torado pela Universidade de Munique. 
É o fundador e presidente
do ministério Desiring God e o
fundador e chanceler do Bethlehem
College and Seminary. É autor de
vários livros e preletor internacional.
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Tweens
O Mundo e os Con� itos
dos Pré-Adolescentes

Os tweens (pré-adolescentes) são 
um fenômeno mundial capaz de 
mexer com importantes setores da 
economia e da mídia. Muitos pais 
e igrejas têm se perguntado como 
educar esses pequenos jovens num 
mundo com tantas mudanças e 
desafi os. Nesta série de palestras, 
o pastor Jáder Borges aborda 
assuntos como depressão, ateísmo, 
homossexualidade, drogas, 
sexualidade, moda, consumismo 
e nos apresenta respostas bíblicas 
e práticas a respeito de como 
orientar e educar os Tweens.
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Jader Borges é pastor presbiteriano 
na cidade de São José dos Campos, 
SP, e secretário geral do Trabalho 
com a Infância na Igreja Presbiteriana 
Brasileira. Estudou no seminário do 
Recife e na � eologisches Seminar 
Ewersbach, na Alemanha. Promove o 
congresso infantil Primeiros Passos.
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CFL Nove Marcas

Baseado na proposta do livro Nove 
Marcas de uma Igreja Saudável, 
escrito por Mark Dever, o Curso 
Fiel de Liderança 9Marcas, 
utilizando-se de recursos práticos, 
visa equipar pastores e líderes com 
a visão bíblica de igreja através 
de nove marcas importantes, 
mas esquecidas nos dias de hoje: 
(1) Pregação Expositiva, (2) 
Teologia Bíblica, (3) Evangelho, 
(4) Evangelismo, (5) Conversão, 
(6) Membresia, (7) Disciplina, (8) 
Discipulado e (9) Liderança.
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Módulo I - Pregação Expositiva e Teologia Bíblica
Mark Dever, Augustus Nicodemus

Módulo II - Conversão, Evangelho
Herber Campos Jr, Davi Charles Gomes, Greg Gilbert

Módulo III - Discipulado, Membresia e Evangelização
Sillas Campos, Leonardo Sahium, Mike Mckinley

Módulo IV - Liderança e Disciplina
Jonathan Leemann, Gilson Santos, Franklin Ferreira
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CFL Teologia Sistemática

O Curso Fiel de Liderança 
Teologia Sistemática foi elaborado 
pensando na grande necessidade 
que os cristãos têm de aprofundar 
seus conhecimentos nas principais 
doutrinas bíblicas. Criação, Queda, 
Redenção e Consumação são 
pontos fundamentais da Teologia 
Sistemática e, por esse motivo, são 
analisados ao longo deste curso, a 
fi m de que o aluno visualize todo 
o conteúdo do ensino teológico de 
forma sistematizada.
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Módulo I - Criação
Stephen J. Wellum, Hermisten Maia, Mauro Meister

Módulo II - Queda
Jonas Madureira, Luiz Sayão, Bruce Ware 

Módulo III - Redenção
Franklin Ferreira, D. A. Carson, Michael Horton,

Módulo IV - Consumação
Heber Campos, Franklin Ferreira e Tiago Santos
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