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'The Story Of Jesus' is Ellen Gould White's adaptation of her own work ‘Christ Our Saviour’ for a children's audience. This beautiful narrative of Jesus' life on earth was prepared by the author's son while he was working with mostly illiterate slaves in the South of the United States. It is wonderful to read and tell, even for persons with a limited vocabulary.
Biografia da mesma série de "Aparecida", "Maria" e "Milagres", este livro narra a vida, a morte e os ensinamentos de Jesus e nos ajuda a entender como podemos aplicá-los à nossa vida cotidiana. O autor buscou fontes histórias, os evangelhos bíblicos e também os apócrifos, comparando diferentes versões da trajetória de Jesus Cristo.
O Evangelho segundo Jesus Cristoromance
A Bíblia sagrada não é apenas um livro religioso, é também um magnífico livro histórico. Tudo que apresenta sobre Jesus Cristo, a Palestina, o Egito, a Assíria, o Império Romano, as regiões do Oriente, os seus reis, os seus profetas, os apóstolos, tudo tem o cunho da verdade. Sem dúvida Jesus Cristo é a figura mais marcante da história da humanidade.
Jesus está presente em toda a Bíblia. Livro a Livro. De Gênesis a Apocalipse. Desde o início, na criação, em todos os acontecimentos, revelado pelas sombras por todo o VT e claramente por todo o NT, trazido à sua forma humana, pregando, curando e salvando, depois crucificado, ressuscitado e glorificado. Jesus é o carneiro no altar de Abraão morrendo
em sacrifício por toda a humanidade. Jesus é como o Cordeiro no jardim do Éden, que foi morto para cobrir a nudez dos pecadores. Jesus é como a árvore da vida, pois dá vida eterna a todos os que o recebem e comem d Ele. Jesus é como Abel, pois o Seu sangue clama não por condenação, mas por justiça. Jesus é como Abraão que saiu da sua terra para
um país desconhecido, para formar um povo incontável. Jesus é como Jacó que foi ferido ao lutar por nós. Jesus é como Moisés, guiando o seu povo, a Rocha jorrando água, o galho na água amarga. Jesus é como Jó, o Justo que padeceu e suportou grande dor. Jesus é como David, vencendo os gigantes que nos afrontam. Jesus é como Ester que diante do Rei
intercede pelo Seu povo. Jesus é como Jonas, lançado ao mar para salvar a tripulação. Jesus é como o cordeiro da Páscoa que morreu em nosso lugar. Jesus é o Templo, o sumo-Sacerdote, o Rei, o Sacrifício, o Pão, o Dízimo, o Sábado... O que direi mais... Conheça mais quem é Jesus Cristo em toda sua Bíblia.
suplemento do livro Jesus, o Cristo por James E. Talmage
um Outro Testamento de Jesus Cristo
7 Milagres de Jesus (2 Tópicos Preciosos - Cristo Jesus e a Fé)
Ame Jesus Cristo como Ele nos ama
romance
Deus sobre um livro, um livro sobre Deus
Os sinais da Volta de Cristo, o Arrebatamento da Igreja, o Tribunal de Cristo, as Bodas do Cordeiro, a Grande Tribulação, o Aparecimento do Anticristo, a Singularidade de Israel nos últimos dias, o Retorno Triunfal de Cristo, o Milênio, o Julgamento Final, tudo isso e muito mais é
descortinado pelo pastor Reynaldo Odilo nesta obra tão relevante quanto necessária.
Quem é Jesus de fato? É uma questão bastante debatida ao longo dos tempos. O autor chama a atenção para o fato curioso de que quase ninguém fala mal de Jesus, inclusive dentre as pessoas que não o aceitam como seu Senhor e Deus. O mesmo fato ocorre quanto à cruz. Mas será que podemos conhecer
Jesus como ele realmente foi - e é? Como é possível conhecer uma pessoa que viveu na terra há dois mil anos e afirmou ter ressuscitado dos mortos com vida indestrutível? John Piper fala sobre um homem chamado Jesus Cristo na esperança de que todos vejam e experimentem a glória do Senhor.
“Ámame dentro de ti. Porque yo estoy dentro de ti. En cada parte de ti, en cada célula, yo estoy ahí. Y solamente cuando entras en contacto profundo contigo mismo es que entras en contacto profundo conmigo. Y solamente cuando te amas eternamente es que consigues amarme eternamente. Yo estaré
siempre aquí.” -- Jesús ¿Estás buscando una guía espiritual? ¿Tienes problemas personales y no sabes qué hacer? ¿Te preguntas si estás haciendo lo correcto? ¿No estás seguro si tus oraciones son escuchadas? Por medio de un mensaje inspirador canalizado directamente a Alexandra Solnado desde
el Cielo, El libro de la luz te ofrece una sabiduría simple pero profunda. Estos mensajes de luz son un intento del cielo para darte consuelo e inspiración. Para encontrar las respuestas sobre las cosas que te preocupan, simplemente haz una pregunta y toma dos letras Arameas de las diecisiete
incluidas en el libro. La tabla referencial que se encuentra en el interior te guiará hacia el mensaje indicado que Jesús ha enviado para ti. Los mensajes de luz de este libro están relacionados con temas de la vida como el perdón, amor incondicional, sentimiento de culpa, pérdida,
abundancia, riesgo, protección, propósito y muchos más. Utiliza esta guía divina a diario en cualquier momento en que necesites ayuda o sabiduría. Más que un libro, El libro de la luz es una guía para toda la vida.
"O filho de José e de Maria nasceu como todos os filhos dos homens, sujo de sangue de sua mãe, viscoso das suas mucosidades e sofrendo em silêncio. Chorou porque o fizeram chorar, e chorará por esse mesmo e único motivo." Todos conhecem a história do filho de José e Maria, mas nesta narrativa
ela ganha tanta beleza e tanta pungência que é como se estivesse sendo contada pela primeira vez. Nas palavras de José Paulo Paes: "Interessado menos na onipotência do divino que na frágil mas tenaz resistência do humano, a arte magistral de Saramago excele no dar corpo às preliminares e à
culminância do drama da Paixão".
Pregunte, y el cielo responde
Seguindo os passos de Jesus na Terra Santa
Jesus Cristo Fora Dos Evangelhos Canonicos
Deus é poesia
A era da liberdade: mensagens de Jesus
A base filosófica e prática da religião do era aquariana do mundo e da igreja universal transcrita do livro de lembranças de deus conhecido como os registros akashic

Poucos livros têm abordado a questão da volta de JESUS CRISTO, porque há divergências entre as linhas de pensamento existentes entre os cristãos de nossa época. A despeito das linhas doutrinárias seguidas por muitos, há, no entanto, uma verdade sobre o fato. Essa verdade você encontrará nas páginas deste livro.
Tanto os sinais que antecedem a volta do Messias, quanto detalhes sobre a Doutrina de CRISTO, e a forma pela qual Sua Igreja é identificada, são, todos, abordados nas páginas deste livro. Portanto, se você quer saber a verdade sobre a volta de JESUS e deseja conhecer o Plano Divino através das eras e como identificar
aqueles que seguem, de fato a JESUS CRISTO, precisa estudar este livro. Faça-o com a mente aberta e o coração submissos à direção do Espírito Santo, e o próprio DEUS conduzirá você para fora da confusão religiosa reinante em nossos dias, e para dentro do rebanho que JESUS está formando.
A finalidade deste livro é levar o leitor a concluir que hoje, es-tamos vivendo dias apocalípticos, e no decorrer de nossas medita-ções e contemplações, poderemos entender em que momento do Apocalipse é que nos estamos vivendo e o que ainda vem pela frente. Levar o leitor a concluir que toda mensagem contida no
livro do Apocalipse, é dirigida exclusivamente para a Igreja de Jesus Cristo, isto é a comunidade cristã que é formada por cada um de nós que amamos a Jesus e procuramos seguir seus ensinamentos. Levaremos o leitor a contemplar também, que esta revelação veio em resposta á oração, petição que São Paulo fez na
carta aos Efésios, onde São Paulo orou para que eles pudessem ter uma revela-ção de Jesus Cristo. Toda a simbologia apocalíptica é explicada conforme as con-templações vão sendo realizadas, texto a texto, cada imagem e visão são explicadas para o entendimento da mensagem nos dias de hoje. Além do que damos
uma explicação geral das simbologias das visões e números já no início do livro. Procuramos mostrar ao leitor durante as contemplações, que a chave principal deste livro encontra-se no versículo inicial: revela-ção de Jesus Cristo . Com certeza, o propósito principal consiste em revelar o Senhor Jesus Cristo como o
Redentor do mundo e vence-dor do mal, e apresentar de forma simbólica apocalíptica, o programa mediante o qual ele desempenhará seu trabalho. Procuramos levar o leitor a verificar, através da contemplação, que a estrutura do Apocalipse fundamenta-se em grandes visões, cada uma das quais São João sentia-se
arrebatado em espírito”.
O escritor e jornalista Rodrigo Alvarez tomou como base as fontes arqueológicas e bibliográficas mais recentes, além das mais antigas (entre eles diversos manuscritos originais). Ele também viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus em seu tempo para reconstituir os passos do pregador. Jesus, ao mesmo
tempo Deus e homem, ensinou a amar,
A poesia encontrada nesse livro é total condução do Espirito Santo, Jesus Cristo é o centro, espero que ele fale com você através de cada palavra presente no livro. Graça e paz.
Gospel, Deus, Jesus Cristo, Bíblia
Um homem chamado Jesus Cristo
Conheça Mais Jesus Cristo Em Toda Bíblia
The Story Of Jesus
A Prática do Amor a Jesus Cristo
A Volta de CRISTO - Como será
A história de Jesus, o homem da Galiléia, e como ele alcançou a consciência de Cristo aberta a todos. "O Evangelho de Aquário de Jesus Cristo" é um trabalho de longo alcance que traz à luz os detalhes íntimos da vida de Cristo sobre os quais os evangelhos do Novo Testamento são silenciosos, escritos a partir dos registros Akashic originais por um estudante que passou quarenta anos se
preparando para esta tarefa. Este livro único é praticamente um registro completo das palavras e obras do Homem da Galileia, incluindo seus dezoito anos de estudo e viagens no Oriente. Ele cobre sua vida, desde seu nascimento em Belém até sua ascensão do Monte das Oliveiras. De particular interesse e valor são os detalhes completos e íntimos de sua vida durante os dezoito anos que
passou viajando entre os mosteiros nevados do Tibete, as estruturas imponentes do Egito e os templos misteriosos da Índia, Pérsia e Grécia, um tempo em que andou e conversou com monges, sábios e videntes de todo o Oriente. O Evangelho de Aquário representa uma verdadeira Bíblia, "transcrita" por Levi em vista da Era de Aquário, a Era do Espírito Santo, na qual não haverá mais
intermediários entre Deus e o homem e que verá o fim das religiões institucionais baseadas na ordem hierárquica. Transcrevido do Livro da Memória de Deus conhecido como os Registros Akáshicos.
Santo Afonso Maria de Ligório é um dos grandes mestres da espiritualidade e ascese cristã. Ao longo de sua vida ele escreveu inúmeras obras que ainda hoje são lidas e apreciadas no mundo inteiro. Santo Afonso foi um homem profundamente cristológico, se sentia profundamente atraído por Cristo presente na encarnação, no mistério eucarístico e na cruz. Em 1768, Afonso, publicou a sua
grande mais conhecida obra de cristologia, A Prática do amor a Jesus Cristo, uma das pérolas da espiritualidade cristã moderna. Esta clássica obra de Santo Afonso apresenta o caminho fundamental de uma espiritualidade autêntica, que tem como essência o amor a Jesus Cristo. O livro é considerado uma das principais obras da ascese e da espiritualidade cristã moderna.
O que é ser peregrino? A palavra vem do latim per agrum, que significa “através do campo”. Há uma diferença entre ser turista e peregrino. O turista olha para fora, excitado pelas novidades que o rodeiam. O peregrino volta-se para dentro de si mesmo enquanto caminha, em busca de significado escondido na obscuridade do seu próprio coração. O clima, a paisagem e o roteiro podem ser
semelhantes, mas a riqueza da jornada depende da disposição interna de cada viajante. Este livro surge do encontro e da amizade de um jornalista historiador com um mentor espiritual cristão, que juntos fazem uma peregrinação à Terra Santa. O resultado é um diálogo que reúne narrativas de viagem, relatos históricos e meditações sobre o significado dos ensinamentos e da experiência cristã
no mundo de hoje. Escrito a quatro mãos, O caminho do peregrino desdobra-se em três partes e um total 198 páginas permeadas pelas belas ilustrações de Claudio Pastro. A primeira parte, de autoria de Laurentino Gomes, combina observações de viagem, relatos históricos e outras informações sobre a geografia, a arqueologia e a cultura de Israel e a região chamada de Terra Santa, berço
das três grandes religiões monoteístas: judaismo, cristianismo e islamismo. As duas partes seguintes reúnem meditações sobre a vida e obra de Jesus Cristo na Galileia e em Jerusalem, assinadas por Osmar Ludovico. Nascido em São Paulo, Osmar Ludovico é diretor e mentor espiritual cristão, com experiência pastoral de mais de trinta anos nas Comunidades de Jesus de São Paulo e Rio de
Janeiro. Professor no seminário Servo de Cristo, é autor do livro Meditatio, publicado pela Editora Mundo Cristão, e colunista da revista Cristianismo Hoje. Dirige oficinas e cursos de espiritualidade e meditação cristã, revisão de vida, seminários para casais no Brasil e no exterior. Cláudio Pastro, o autor das ilustrações, é um artista plástico paulistano e considerado o maior nome da arte sacra
brasileira contemporânea, com obras espalhadas por 350 templos e igrejas no Brasil e no exterior. É autor de vários livros sobre o tema. Foi responsável pela criação de todas as peças litúrgicas utilizadas na visita do Papa Francisco ao Brasil em 2013. Também são de sua autoria os novos vitrais do Santuário Nacional de Aparecida, inaugurados em 2010.
DEUS É O INFINITO? Para responder esta questão, respondemos três questões em conjunto a essa: •O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. •O que devemos entender por infinito? O que não tem começo nem fim; o desconhecido; tudo o que é desconhecido é infinito. •Poderíamos dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza de linguagem
dos homens, que é insuficiente para definir que estão acima de sua inteligência. “Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria, é definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida.” O Livro: JESUS CRISTO: SUA CAMINHADA E ENSINAMENTO NA TERRA, respondem todas
essas questões e ainda relata fatos bíblicos que muitas vezes não nos atemos a leitura do livro sagrado para a fé cristã.
A oração que Jesus nos ensinou
Chico Xavier na Escola Jesus Cristo de Campos | RJ
O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo e O Livro Dos Salmos
Tartaria - Jesus Cristo
El libro de la luz
O livro de Mormon

Baseado na pergunta feita por Pilatos: "Que farei de Jesus, chamado Cristo?" o autor apresenta com clareza a necessidade de uma decisão pessoal por Jesus Cristo. O livro estabelece um paralelo entre a atitude que teve o Governador da Judéia ao julgar Jesus Cristo em seu
tribunal, e a atitude que cada um de nós deve ter hoje. Você será iluminado quanto á responsabilidade pessoal, que cada homem tem, de decidir o que fará de Jesus, o Cristo, em sua própria vida.
Your Special Illustrated & Annotated edition includes: • 14 Stations of Pen & Ink Stations of the Cross by Lucio Marcetti • Extensive Glossary of time-honored Catholic expressions • Stabat Mater in both English & Latin St. Alphonsus Liguori's method is the most treasured
way of praying the stations ever to bless Christendom. The Saint is also the creator of the classic "The Glories of Mary." The pious practice has been around since Christians visited the Holy Land the the 5th Century and emulated the actual way of the cross. In the 14th
century, to remind Catholics of the ties to the Holy land the Franciscans promoted the devotion and ever since it has become an annual Lenten tradition.
Você conhece a Jesus Cristo, o seu Salvador em todos os 66 livros da Bíblia? Não? Pois é, ele está lá. Livro a Livro. De Gênesis a Apocalipse. Neste segundo volume, o autor comprova que ele está em todo os livros do Novo Testamento. Leitura imperdível.
Meu nome é Adone II Bellardi Oliveros, moro na Venezuela, atualmente tenho 48 anos, sou casado e feliz graças ao meu lindo e amado Pai Jesus Cristo, ao longo de minha vida tive a imensa esperança e desejo de escrever livros, para começar Os Caminhos de Nosso Amado Jesus
meu desejo cresceu enormemente na escrita, amo e aprecio as Escrituras Inspirado por Deus porque sinto um enorme Amor a Deus Pai em Nome de Jesus e no Poder do Espírito Santo de Deus (Amém )Meu desejo é ser um Grande Escritor à medida que meu conhecimento aumenta em poder
fazer Lindos Livros e que eles atinjam a parte mais íntima do ser humano, tenho um longo caminho a percorrer e estou ciente de que em meus Primeiros Livros posso errar ou melhor, não conseguir chegar ao fundo do coração do ser humano, mas aos poucos à medida que cresço na
Palavra de Deus vou melhorando nos Livros que vou escrever em Nome de Jesus.Eu sou um estudante em uma igreja cristã localizada na Venezuela, graças a Deus tenho a bênção de estudar com minha esposa a Palavra de Deus em uma bela igreja onde a congregação é muito unida e
eles também oferecem estudos muito enriquecedores na palavra de Deus, atualmente tenho avançado em meus estudos Escola de Líderes e com a Graça de Deus em Nome de Jesus vou me formar com Muito Boas Qualificações ao lado de Minha Querida Esposa que também ama a Palavra de
Deus e Unidos estudamos sob A Direção de o Espírito Santo de Deus (Amém).Agradeço antecipadamente a Todos os Leitores por seu Grande Apoio na Leitura de Nossos Livros, realmente quero dizer que agradeço muito a cada um de vocês por dedicar um tempo de suas vidas para Ler
Nossos Livros que com muito amor e dedicação temos feito, Um forte abraço e que Deus o abençoe grandemente no poderoso nome de Jesus Cristo e sob a direção do Espírito Santo de Deus (Amém).Conteúdo do livro: A oração que Jesus nos ensinouConteúdo do livro:7 dias de
oraçãoDeus te abençoe e amém
O Livro de Mórmon
Quem É Jesus Cristo?
Apocalipse de Cristo Às 7 Igrejas
7 dias de oração
o homem mais amado da história
50 Razões Para Crer Na Volta De Jesus Na Nossa Geração
Em todos os livros da Bíblia existem versículos que falam sobre cura nos mais diferentes aspectos, ou seja, cura física, cura emocional, cura de situa'es que constrangem e fazem sofrer, cura de sofrimentos, cura de opressões, cura de insatisfações, cura de jugos pesados, cura de vergonhas e maldições. Deus quer um povo saudável e livre. Um povo que use o seu corpo, a sua mente, as suas
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emoções com responsabilidade e santidade, mantendo-o são por toda a vida. Este livro ampliar· o conhecimento do povo de Deus a respeito da cura divina, o que sempre proporciona libertaÁ„o e crescimento, tanto espiritual quanto secular.
Houve um tempo em que eu acreditava ser o livro de Apocalipse um mistério revelado a poucos: um verdadeiro código ou enigma, decifrado apenas por alguns iluminados; um livro compreendido somente por homens que recebiam algum tipo de revelação espiritual sobrenatural. Longe do significado de seu título - revelação, desvendar, tirar da sombra ou, ainda, tirar o véu, eu estava convicto de
que compreendè-lo não era pra qualquer um. Mas tal conceito mudou desde que conheci o Rev. Saullo Stan, um jovem ministro e professor que dedica a sua vida a estudar a Palavra de Deus. No Centro de Treinamento Bíblico Rhema esse verdadeiro mestre e especialista em Escatologia ensinou-me a matéria, e desde então tenho sido abençoado com sua sabedoria, expressa nos livros
maravilhosos que escreve. Desta vez, Saullo Stan escreve sobre as cartas às sete igrejas da Ásia Menor, reveladas pelo Senhor Jesus Cristo ao Apóstolo João no livro de Apocalipse. Um verdadeiro comentário bíblico, fundamentado na ortodoxia da Palavra de Deus, fiel ao texto das Escrituras e com uma interpretação responsável, que considera tanto o contexto histórico de cada igreja como o
texto original, e traz aplicações para os que estão em Jesus Cristo nos dias de hoje.
ESTE LIVRO NÃO ESTÁ A CORES - para poupar dinheiro - LIVRO A CORES DISPONÍVEL, MAS A IMPRESSÃO CUSTA MAIS - Quem foi Jesus Cristo? Havia 2 homens diferentes chamados Jesus? 1 - Jesus Cristo o Messias 2 - Jesus o Terrorista Revolucionário Jesus Cristo foi uma das pessoas mais importantes na civilização conhecida como Tartaria? Os historiadores e seus aliados disseram que
nenhuma evidência pode ser encontrada para mostrar que Jesus Cristo existiu Isso é verdade mesmo? Este livro examinará a história dos cátaros, dos cavaleiros templários e dos cristãos originais. Os historiadores e seus amigos perderam tempo mostrando teorias malucas encontradas na Bíblia e em outras escrituras. Quem escreveu essas escrituras e por quê? A crucificação realmente
aconteceu? O Cristianismo é uma grande mentira?
Meu nome é Adone II Bellardi Oliveros, moro na Venezuela, atualmente tenho 48 anos, sou casado e feliz graças ao meu lindo e amado Pai Jesus Cristo, no decorrer de minha vida tive a imensa esperança e desejo de escrever livros, para começar Os Caminhos do Nosso Amado Jesus meu desejo cresceu enormemente na escrita, amo e aprecio as Escrituras Inspirado por Deus porque sinto um
enorme Amor a Deus Pai em Nome de Jesus e no Poder do Espírito Santo de Deus (Amém).Meu desejo é ser um Grande Escritor à medida que meu conhecimento aumenta em poder fazer Lindos Livros e que eles atinjam a parte mais íntima do ser humano, tenho um longo caminho a percorrer e estou ciente de que em meus Primeiros Livros posso cometer algum erro ou melhor não podendo chegar
ao fundo do coração do ser humano, mas aos poucos à medida que cresço na Palavra de Deus irei me aperfeiçoando nos livros que vou escrever em nome de Jesus.Sou Aluno de uma Igreja Cristã localizada na Venezuela, graças a Deus tenho a Bênção de Estudar com Minha Esposa A Palavra de Deus em uma Igreja Linda onde a Congregação é Muito Unida e também oferecem Estudos Muito
Enriquecedores na Palavra de Deus, atualmente tenho avançado Nos meus estudos Escola de Líderes e com a Graça de Deus em Nome de Jesus vou me formar com Muito Boas Qualificações ao lado da Minha Querida Esposa que também ama a Palavra de Deus e Unidos estudamos sob A Direção do Espírito Santo de Deus ( Amém).Agradeço antecipadamente a Todos os leitores por seu grande
apoio na leitura de nossos livros. Realmente quero dizer que agradeço muito a cada um de vocês por dedicar um tempo de suas vidas para ler nossos livros com muito amor e dedicação temos feito, Um Forte Abraço e que Deus Te Abençoe Muito no Poderoso Nome de Jesus Cristo e sob a Direção do Espírito Santo de Deus (Amém).Conteúdo do Livro 7 Milagres de Jesus:2 temas baseados na
Palavra de Deus (Cristo Jesus e a fé)Deus te abençoe (amém)
O caminho do peregrino
Bíblia Contexto - Livro de Mateus
Contemplando A Revelação De Jesus Cristo A São João
(não em cores)
Fé e Perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja
O Evangelho de Aquário de Jesus o Cristo (Traduzido)

Este livro é teológico e devocional , nele o autor apresenta de forma detalhada o que significam as sete últimas frases de Jesus Cristo; um livro que deve ser lido, pois irá trazer uma melhor compreensão da obra de Cristo. A Deus toda Glória !
Imagine se, por algum milagre divino, você tivesse a chance de testar dezenas de vidas possíveis, sendo você mesmo, na mesma família, na mesma época e no mesmo país, envolvendo milhares de decisões sobre situações, relacionamentos entre pessoas, seu futuro trabalho, até
você chegar à sua melhor vida possível, da sua concepção até a sua morte física. Qual seria essa vida? Essa pergunta não é fascinante? E se eu te falasse que eu sei a resposta? Impossível! Será? A resposta é o que chamo de Verdade da Vida Terrena. É o seu objetivo de vida.
A Verdade da Vida Terrena é o título deste livro: Purifique seu coração. Ame Jesus Cristo como Ele nos ama. Esse livro vai te auxiliar a recomeçar a sua vida com Jesus Cristo, para que assim você O reencontre em seu coração. Jesus Cristo sempre esteve em nossos corações.
Nós que não queríamos vê-lO. Nossas vidas serão as melhores possíveis se amarmos Jesus Cristo. Escrevi este livro para os meus filhos, Laura e João Tomaz, para apresentar Jesus Cristo a eles. Este é o melhor presente que um pai ou uma mãe dá a seus filhos: apresentar Jesus
Cristo.
Luz na Escola -- Chico Xavier na Escola Jesus Cristo de Campos - RJ Diversos (espíritos) Francisco Cândido Xavier (autor) Clóvis Tavares e Flávio Mussa Tavares (organizadores) Esse é um livro de Francisco Cândido Xavier, com mensagens psicografadas por ele durante visita
de quatro dias à Escola Jesus Cristo, em Campos - RJ, em 1940. Contém comentários de seu organizador, Clóvis Tavares, testemunha ocular de todos os fenômenos ali ocorridos. Os textos desse volume representam uma reedição da sua primeira, pequena, única e esgotada edição,
feita também em 1940, publicação de caráter doméstico da Escola Jesus Cristo, agora reeditada pela Vinha de Luz, que desempenha hoje um papel ímpar no resgate histórico da produção mediúnica de Chico Xavier. ISBN: 978-85-63716-04-0 ANO: 2010 EDIÇÃO: 1a Número de Páginas:
136
Em mais esse trabalho, o Apóstolo Miguel Ângelo revela a sua intenção de construir um tecido novo para o Livro do Apocalipse, ora pinçando evidências da Graça do Antigo Testamento, ora com os Livros, ora com as epístolas. O que é tratado nas páginas deste livro não pode
levar nenhum crente em Jesus Cristo a ficar prostrado e exausto, vendo a vida descarrilando dos trilhos. Este livro ponteia assuntos polêmicos e vai provocar, na vida dos leitores atentos e dispostos a compreenderem os mistérios revelados, mudanças fundamentais de efeitos
positivos e permanentes, sejam em termos espirituais como materiais.
Steps to Christ
Que farei de Jesus, chamado Cristo?
Jesus Cristo: Sua Caminhada E Ensinamento Na Terra
Bíblia Contexto - Livro de Marcos
Jesus Cristo Voltará
Entre os séculos I e o IV já havia uma grande quantidade de textos que se referiam a vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada uma dessas obras era muito diferente dos chamados evangelhos canônicos que nós conhecemos em nossos dias. Assim, pode-se dizer que naqueles tempos distantes não havia apenas um
cristianismo, mas diversos. Cada grupo que se reunia para falar de Jesus tinha liberdade de escolher uma dessas narrativas. Esta situação incomodava o clero nascente e o Papa Dâmaso (305-384) resolveu por ordem ao caos. Para isso, chamou um intelectual da Igreja por nome Jerônimo e pediu a ele que dentre a
bibliografia existente sobre Jesus Cristo, ele escolhesse os livros que lhe parecessem mais de acordo com a doutrina do Cristo. Jerônimo pôs se a trabalhar e chegou a conclusão que dentre aquela centena de textos havia apenas quatro que ele considerava que poderiam ser autênticos. Esses textos estavam assinados por
quatro apóstolos, Marcos, Matheus, Lucas e João. Estes depois do exame papal, foram considerados evangelhos canônicos, ou seja, evangelhos que formavam o cânone do Cristianismo. Os outros livros foram postos de lado e chamados apócrifos, que significa ocultos, separados, relativos a uma determinada seita e os
cristãos estavam proibidos de lê-los ou mesmo tê-los em suas casas. Esta obra que a Igreja rejeitou é que será estudada em nosso livro para que as pessoas que acreditam em Jesus conheçam outras versões sobre a vida dele. Desejo-lhes uma boa leitura, José Carlos Leal
A Bíblia diz que não podemos saber quando o Senhor voltará (Mateus 25.13). Mas as Escrituras também dizem claramente que podemos saber a época da volta do Senhor (1Tessalonicenses 5.2-6) A volta d Ele não deveria surpreender os que O conhecem e a Sua Palavra, pois eles têm o Espírito Santo para dar-lhes entendimento
da natureza dos tempos. Além disso, as Escrituras nos dão mais de 50 sinais da volta do Senhor na nossa geração pelos quais temos que vigiar. Sinais que indicarão que Jesus está pronto para voltar. O escritor da carta aos Hebreus referiu-se a esses sinais quando ele proclamou que os crentes deveriam encorajar uns
aos outros quando eles vêem o dia do julgamento chegando (Hebreus 10.25-27). Jesus também referiu-Se aos sinais dos finais dos tempos no Seu Discurso no Monte das Oliveiras, dando durante a última semana da Sua vida (Mateus 24 e Lucas 21). Falando sobre vários sinais que Ele havia dado aos discípulos, Ele disse:
Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo (Mateus 24.33) Por estas razões e para alertar todos à vigilância com respeito à volta de Jesus, é que pela graça do Espírito Santo de Deus, que publico esta obra enfatizando pelo menos 50 sinais da volta de Cristo que ocorrem na nossa
geração, caracterizando este tempo, indubitavelmente, como àquele que verá a volta gloriosa de Nosso Senhor e Salvador Yeshua Hamashiach, Jesus Cristo. A todos aqueles que lerem este livro, desejo que sejam abençoados e que sejam arrebatados pelo Senhor em sua segunda vinda. Maranata! Venha logo Senhor Jesus (1
Coríntios 16.22).
A Bíblia que vai mudar seu jeito de ler a Bíblia O Novo Testamento, essa grande bibliografia que testemunha a vida e a obra de Jesus Cristo, não é um todo homogêneo. Assim como no Antigo Testamento, Deus se valeu de homens inspirados para revelar sua Palavra e vontade nos mais diversos gêneros e estilos. Mas duas
grandes porções literárias podem ser discernidas no Novo Testamento: a porção narrativa (histórica) e a porção epistolar, com seus diversos subgêneros. A porção narrativa é composta pelos cinco primeiros livros: os quatro Evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João), que narram a vida, a morte e a ressurreição de
Cristo, e o livro de Atos dos Apóstolos, que narra o nascimento e o desenvolvimento inicial da Igreja depois da assunção de Jesus Cristo. A porção epistolar, por sua vez, corresponde aos demais 22 livros do Novo Testamento. Cartas e Apocalipse serão o conteúdo do terceiro volume da Bíblia Contexto.
The Way of the Cross (illustrated)
Guia para professôres...
As sete frases de Jesus na Cruz.
A Cura Divina em Todos os Livros da Bíblia
O livro de Mórmon
Estudos sobre a Volta do Messias
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