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Nova Vida Em Cristo
Manual do novo cristão. Uma ajuda para os novos integrantes, membros, discípulos da igreja de Jesus Cristo. Um manual básico sobre sua nova vida. Que Deus o abençoe. Deixo abaixo meus contatos virtuais. Caso precise de ajuda por gentileza entre em contato. Ficarei grato em poder ajudar você! E_mail: maurosp_santos@hotmail.com Meu blog: http://prmaurosantos.wordpress.com
Na estrada da vida, seguir sem Cristo é lançar-se num caminho sem volta, opção que você não é obrigado a aceitar. Ao enviar seu Filho ao mundo, o plano de Deus era, e ainda é, oferecer a você a oportunidade de ter Jesus ao seu lado em todos os momentos de sua caminhada pela vida. Quem não gostaria de ter o Salvador da humanidade como companheiro e verdadeiro amigo em todas as horas? "Na jornada com Cristo" apresenta o melhor
caminho para enfrentar a crueza da vida com a esperança que somente aquele que venceu a morte pode oferecer. "Existem duas formas de enfrentar a jornada da vida: com Cristo ou sem Cristo. É possível, sim, optar por uma viagem solitária, sem Jesus. Mas, nesse caso, você dependerá somente de si, com todas as limitações, dificuldades, falhas e imperfeições que todos nós temos. É uma escolha arriscada." - Maurício Zágari
O Novo Em Tudo, abordamos aqui para este tempo um tratado para que cada cristã/o que ler esta obra possa ter a coragem de viver neste tempo e nesta geração a tão sonhada vida abundante que Deus nosso Abba traçou através do caminho deixado por Cristo e pelo caminho que é Cristo. Esse não é o tipo do livro que você vai ler e dizer: "já sei o final" ou "já sei do que se trata", mas é um livro que você vai ler para saber quem você é, e do que
você é capaz em Cristo Jesus! Temos muitos evangélicos, mas poucos cristãos de verdade, temos muita teologia e pouco Evangelho.Infelizmente muitos cristãos e líderes religiosos tem o péssimo hábito de falar muito do que Jesus Cristo falou pouco, e o péssimo hábito de falar pouco do que Jesus Cristo falou muito, invertemos quase tudo. E se tem algo que Jesus Cristo falou muito foi sobre novidade, mas não qualquer novidade uma novidade
proposta por Deus o Pai, e não só Ele, mas também muitos dos profetas que o antecederam. O Evangelho não existe e nunca existiu para melhorar a humanidade e sim para transformá-la e no meu primeiro livro "Tudo Novo" apontei cinco atitudes bíblicas que cada um de nós pode fazer para iniciar esta jornada de novidade em Cristo, numa perspectiva da transformação de fora para dentro, cujo pontapé inicial é a nossa atitude em reação a ação
que Jesus Cristo fez por cada um de nós; então se você ainda não o leu "Tudo Novo" é melhor começar por ele, para uma melhor compreensão e entendimento dos assuntos a seguir. Neste segundo livro quero me ater às novidades que são geradas de dentro para fora num entendimento do que precisamos viver, após aceitarmos as condições de transformação e novidades em Cristo, baseado no Novo Pacto, e na nova Vida em Cristo proposta por
Deus. Pois nenhuma atitude externa se sustenta muito tempo sem a força interna que vem de nosso ser interior ou homem interior, como o próprio Apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta a Igreja em Corínto: "Por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia" (2Coríntios 4.16).
Quem entre nós não se apegou à segurança e à familiaridade do presente como se nossa vida dependesse disso, apenas para descobrir mais tarde o que perderíamos se não fôssemos obrigados a mudar? Assim foi Saulo. Como ele poderia imaginar as escolhas que teria que fazer, os riscos que correria, os quilômetros que viajaria e os novos amigos que faria ao longo do caminho? Como Bill Crowder, contador de histórias e autor do Pão Diário,
apresenta nas páginas seguintes, pode ser difícil encontrar alguém menos provável para nos ajudar a descobrir maior alegria e coragem em nossa jornada do que um seguidor da Lei de Moisés, que outrora odiou todos os seguidores de Jesus. MART DEHAAN
O caminho para vida
Descubra Sua Nova Vida Em Cristo
Um livro para quem quer entender o sentido da vida e viver uma vida que faça sentido
Professor
Os Montes De Sião
Nova Vida em Cristo
QUESTÕES IMPORTANTES ABORDADAS NESTE LIVRO: Chamados para sermos santos e fiéis em Cristo Bênçãos que nos motivam no louvor ao Pai A oração como busca de crescimento diante do Pai Antes e depois de Cristo Reconciliação e unificação em Cristo O Evangelho da graça de Deus para os gentios Crescendo em maturidade e conhecendo o amor de Cristo A unidade do Corpo de Cristo Equipando os santos para o ministério O contraste entre a luz e as trevas Considerações práticas da nova vida em Cristo Aprendendo uma nova vida em Cristo Jesus A vida de imitação do Pai como filhos amados A caminhada cristã sábia e prudente
Conhecendo a vontade de Deus Pai A sujeição a Cristo entre maridos e esposas A sujeição a Cristo entre pais e filhos A sujeição a Cristo entre patrões e empregados O revestimento da armadura de Deus Ao ler a obra de Alcindo Almeida e Gilberto Moraes, somos ajudados a enxergar as riquezas da Carta aos Efésios, pois, sem perderem a visão doutrinária, eles nos presenteiam com mensagens práticas, que nos levam a repensar nossa conduta, ou seja, a nossa maneira cristã de viver. Aproveitando diversos temas abordados nessa Carta, somos conduzidos pelos autores a uma reflexão prática, como, por exemplo, quando nos dizem que “Deus chama pessoas
ruins, pobres, ricas, soberbas, orgulhosas, mentirosas, assassinas, adúlteras para serem santas. Ele vem e transforma o coração delas para serem santas n'Ele”. Percebemos, então, que em nada somos responsáveis pela nossa salvação, mas dependemos totalmente de Deus. A leitura deste deste livro levará o leitor a experimentar verdadeiramente a graça de Deus em todas as áreas de sua vida.
Este material excelente para novo convertidos. Dividido em sete lies, aquele que decidiu render-se a Jesus, descobrir novo sentido para sua vida.
Olá graça e paz, fiz este livro, utilizando-se de temas, comentários e versículos bíblicos, que nos ajudarão a conhecer e a nos aprofundar mais na verdade da palavra de Deus. Este discipulado nos levará a um tempo de bênção e aprendizado na presença do Senhor, reflita bastante, pois são aulas de extrema importância para o seu crescimento na vida cristã. Sua decisão por Jesus foi á atitude mais importante que você teve na vida, saiba que de hoje em diante Deus está no controle, tudo vai ser novo e maravilhoso. A bíblia ensina que precisamos nascer de novo e temos que ter a mente de Cristo, isto é nascer da palavra de Deus, pois o que ele pensa está na sua
palavra.
Cristo veio ao mundo como homem para introduzir o Reino de Deus nesta terra e para trazer ao homem uma nova vida, uma vida em abundância. Há um caminho para entrar neste reino e desfrutar desta vida.
MegaTeen3 - Saber e Falar
Despertando para uma nova vida
Bilíngue
Nova Vida Em Cristo
Série Crescimento Espiritual 3 Paul C. Jong - A Primeira Epístola de João (?)
Uma Nova Vida com Jesus Cristo
O racismo, o ódio e o sentimento de superioridade racial têm sido elementos trágicos da condição humana desde a Queda, no mundo inteiro. E a cada vez que esses elementos se manifestam, encontramos por trás deles, bem na raiz do pecado racial, um coração incrédulo que resiste à graça e à misericórdia de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é a única esperança de chegarmos a soluções de fato significativas para o problema racial. É isso que John Piper nos mostra neste livro, quando lança a luz do evangelho sobre essa questão. Além de confessar seus próprios pecados e sua experiência pessoal com tensões raciais, ele conta também
como Deus tem transformado sua vida e sua igreja. Piper expõe aos olhos dos leitores a realidade e a extensão do racismo e, a seguir, demonstra, a partir das Escrituras, como a luz do evangelho atravessa as trevas sombrias desse pecado tão destrutivo.
Aquele que crê que Jesus é Deus e o Salvador, e que veio através do evangelho da água e do Espírito Dele para libertar todos os pecadores dos seus pecados, é salvo de todos os seus pecados, e se torna filho de Deus Pai. A Primeira Epístola de João afirma que Jesus, que é Deus, veio a nós através do evangelho da água e do Espírito, e que Ele é Filho de Deus Pai. O Livro, em outras palavras, dá mais ênfase ao fato de que Jesus é Deus (1 João 5:20) e testifica de uma forma concreta o evangelho da água e do Espírito no capítulo 5. Não devemos hesitar em crer que Jesus Cristo é Deus e em segui-Lo.
[PRT] Um tema evangelístico para um público global. O Caminho para Vida trata de uma apresentação franca e direta ao Deus da Bíblia e de como podemos conhecê-lo. O livreto esclarece, de forma delicada, os passos para alcançar a fé através de um texto e ilustrações que levam o leitor a uma jornada rumo a uma nova vida em Cristo. Disponível a partir de 2014 em uma série de idiomas. [ENG] An evangelistic title for a global audience, The Way to Life is a straightforward introduction to the God of the Bible and how we can get to know him. The booklet gently illustrates steps to faith through text and pictures, leading the reader on
a journey towards new life in Christ.
Nós devemos ter a fé dos Apóstolos e crer como eles creram, pois sua fé e convicções vieram do Espírito Santo. Os Apóstolos creram em Jesus, no Seu Pai, e no Espírito Santo como seu Deus. O Apóstolo Paulo declarou que havia morrido com Cristo e vivia com Ele. Ele se tornou um instrumento de Deus por crer que havia sido batizado em Jesus Cristo (Gálatas 3:27). Encontramos no evangelho de Deus o batismo que Jesus recebeu, o sangue que Ele derramou na Cruz, e o dom do Espírito Santo que Ele concedeu a todo aquele que crê nesse evangelho. Você conhece e crê neste evangelho original? Este é o próprio evangelho que os
Apóstolos também creram. Nós, portanto, devemos crer também no evangelho da água e do Espírito.
A nova linhagem em Cristo
A mensagem de Gálatas para a igreja de hoje
Jesus Goes to McDonald's
Na jornada com Cristo
Da morte para uma nova vida
SUPERAÇÃO

Muitos anos atrás, um garoto solitário foi a uma pequena e escura capela em busca de Deus. Mais tarde, entregou a sua vida a Cristo. Essa acabou sendo a decisão mais importante de toda a sua vida. Se não fosse por Cristo — ele reflete — sua vida seria mais uma na lata de lixo das vidas perdidas e descartadas. Em vez disso, sua vida tem sido usada para conduzir muitos outros à nova vida e a um entendimento mais profundo daquele que deu a sua vida para que nós vivêssemos. Agora ele conta a sua
história espiritual e dá as razões da sua mudança de vida, do seu primeiro passo de fé no caminho que tem seguido desde então. Para John Stott, não foi ele que encontrou Cristo, mas Cristo o encontrou. Ele tornou-se cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é verdadeira; não porque merecesse ser salvo, mas porque Cristo tomou os seus pecados — e os de cada um de nós — sobre si mesmo. Por Que Sou Cristão mostra que a resposta para o paradoxo existente no coração humano e a chave para
a verdadeira liberdade e plenitude só podem ser encontradas em Cristo. E ele faz o maior de todos os convites a cada um de nós e espera pacientemente a nossa resposta.
Este comentário da Carta aos Gálatas é o resultado de exposições bíblicas voltadas para o público brasileiro contemporâneo, o qual, em muitos sentidos, se parece bastante com os destinatários da carta de Paulo. Paulo combateu em sua carta a mensagem de missionários judeus que se diziam cristãos e ensinavam que a salvação não se dava somente pela fé em Cristo Jesus, mas também pela obediência à Lei de Moisés. Hoje enfrentamos mensagem semelhante, defendida e disseminada pelos chamados
judeus messiânicos e por pseudoapóstolos, os quais reintroduzem as cerimônias judaicas no culto cristão e obrigam os crentes em Cristo a se sujeitar à mesma Lei a que o Senhor deu pleno cumprimento na sua morte e ressurreição. Nossa oração é que Livres em Cristo: a mensagem de Gálatas para a igreja de hoje seja útil aos crentes brasileiros que desejam permanecer firmes na graça de Deus e na obra completa e suficiente de Jesus Cristo para nossa salvação.
Prefácio: Meu encontro de intensidade o senhor foi o processo de esvaziamento do espírito do mundo, em cooperação com o Espírito Santo. A transformação da alma e as partes do corpo do navio obediente. Eu resolver seu conteúdo, o próprio Deus. O processo de recebimento e enriquecimento Christ e continua até o cumprimento final na eternidade o senhor mesmo. Ele nasceu do Espírito Santo em meu espírito encontrado dentro do corpo e alma são consequências ainda gastas a natureza pecaminosa do
homem caído. A alma (mente, emoções e vontade) em um ser humano natural assume a liderança. Como com recém-nascido ou nascido de Deus (João 3:6), este deve ser seu homem interior, guiada pelo Espírito Santo. Que você deve ter a última palavra. E se você não sabe eu não faço nada sobre seu homem interior veias e sofrimento. E então o Santo Espírito que está em você, porque você não vive a vida, mas a escravidão. A mente de alma, ou mais precisamente não renovada, sentimentos confusos, não
concentrado e o corpo irá operar sua realidade caída do ser humano caído (1 Coríntios 15:21) que se opõe a Deus. Ganhando a vida nova em Cristo para você para subjugar um seu corpo e sua alma, esse processo é realmente eficaz consentimento para uma vida em Cristo. Ele é teu Senhor, sim. Ao assumir a liderança de perturbar a vida e a ordem do senhor de corpo e alma, depois de toda a ordem e a vida passa e permeia todos os aspectos da sua vida. Desta forma que Deus está enraizado em ti, viva em
você e transformações e como Cristo humano. Depois Cristo vive e você se torna membro utilizável do senhor. Se seu interior humano que concorda com Deus (romanos 07:22) não entram Christ em seu corpo e alma, eles certamente irão governar em todas as áreas da sua vida. Então isso dará o diabo o direito de enraizar-se em seus hábitos pecaminosos. Você tem que entrar na terra prometida. Você deve aceitar a liberdade. Você deve usar a autoridade de Cristo. Porque você é parte do corpo de Cristo.
Se você está tentando de todas as maneiras para alcançar a liberdade em Cristo, e que você foram desativado em todos os tipos de formas. Você fazer, não tente e tente, mas faça isso. O propósito deste folheto é indicar onde está em sua vida. Que vai decidir a direção da estrada para o senhor. E então sem afrouxamento, olhando para trás, apesar das circunstâncias, sentimentos passam o tempo na vida com e através da palavra do Senhor Jesus no caminho certo. Que as bençãos de Jesus misericordioso em
quem você tem justificação e a vida ao máximo. Amém.
Many catholics today--even those who attend Mass regularly--are confused about the Church's teaching on moral issues like abortion, premartial sex, and homosexuality. In an age where even some Catholic thelogians fail to uphold Church teaching in areas like premarial sex and the presence of Christ in the Eucharist, " The Catechism issue of the Catholic Church" is a beacon on stormy seas. The critical issues is this: How can Catholics in the pew understand and apply this massive new catechism that is
meant to guide them into the twenty--first century? Pope Jhon Paul II clearly intends it to be used by all the members of the Church and not simply as a resource for theologians and catechists. But how can lay Catholics begin the task of absorbing the message of this important work? In the faith, Father Hardon offers a popular guide, written in question--and--answer format, that provides a road map for those who want to fully embrace the teachings of the catholic Church. In concise and clear language
Father John Hardon explains the"what," the "why" and the "how" of the Cathecism for the popular reader: what it's about, why it's important and how to use it. Interested lay Catholics, pastors, parents and catechists will find that Father Hardon's The Faith is a sure guide to help them understand and apply their faith--today and into the next century.
O Despertar Espiritual Interior
Por que sou cristão
Quem você pensa que é?
O caminho para a nova vida em Cristo
Theology and Consumer Society
Esse livro aborda a necessidade do homem de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque sem ele nenhum homem poderá ser salvo. Despertando para uma nova vida mostrará ao leitor as verdades nas quais o levará à meditar e tomar a decisão de aceitar e seguir Jesus. É indicado para missões, evangelismo, cultos familiares e células. Visa acima de tudo a busca daqueles que estão acomodados, afastados, ou que ainda não conhecem a palavra de Deus. É uma visão que tem como objetivo despertar as pessoas para uma nova vida; Esse livro é indicado para a pessoa mais simples e a mais culta. Boa leitura, faça uso para
ganhar almas para Jesus e que Deus te Abençõe!
CAPÍTULO 1 1. Jesus Cristo, Nossa Vida (João 1:1-4) 2. Nós Temos que Nascer de Deus (João 1:12-18) 3. O Amor de Deus Revelado em Jesus, Seu Único Filho (João 1:15-18) 4. A Verdade que João Batista Testificou (João 1:19-28) 5. A Prova Bíblica de que Jesus Levou Todos os Pecados do Mundo (João 1:29-39) 6. A Fé que Crê Somente na Palavra de Deus (João 1:1-8) 7. Nós Não Teríamos Como Ser Mais Felizes (João 1:29-31) 8. Com que Aparência Nosso Criador Veio até Nós? (João 1:1-13) 9. Quem é João Batista? (João 1:19-42) CAPÍTULO 2 1. Nós Somos Felizes Quando Aceitamos Jesus em Nosso Coração (João 2:1-11) 2.
Somente Se Obedecermos a Palavra de Deus é que Nós Receberemos Suas Bênçãos (João 2:5) CAPÍTULO 3 1. Nós Temos que Nascer de Novo Sabendo e Crendo Desta Maneira (João 3:1-6) 2. Você Crê no Evangelho da Água e do Espírito Dado por Deus? (João 3:1-8) 3. O que Nos Faz Nascer de Novo? (João 3:1-15) 4. Você Conhece Mesmo o Amor de Deus? (João 3:16) 5. Vamos Fazer a Obra Espiritual pela Fé (João 3:16-17) Está escrito: “Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou”. (João 1:18). Como Jesus revelou tão perfeitamente o amor de Deus a nós! Como Ele perfeitamente nos
libertou! Que perfeita Verdade da salvação é o evangelho da água e do Espírito! Nós jamais devemos nos arrepender de termos recebido a salvação pela fé em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. (1 João 5:6). Nós agora somos o Seu povo que não tem pecado. Todo aquele que crê no evangelho da água e do Espírito pode receber a eterna remissão de pecados e a vida eterna.
Trago nas linhas deste trabalho, uma reflexão ao Batismo buscando um aprofundamento da fé, apresento uma série de memórias e realidades da Comunidade de São Pedro Apóstolo do Cambota e ainda experiências pessoais que me fizeram crescer como um dos milhões de milhares de discípulos de Cristo. Minha reflexão só é possível pela convivência junto à Pastoral do Batismo e as diversas interações com religiões e religiosos de vários segmentos cristãos, razão pela qual, o trabalho não se restringe ao público católico, mas ao Cristão de uma maneira geral, em que pese, minha justificativa e minha pertença ao cristianismo católico.
Espero contribuir com os leitores, no sentido de valorizarem sua vida cristã-religiosa, dada a grandeza que o mais singelo gesto ou momento em sua sutileza, pode provocar naqueles que minimamente entendem o que DEUS nos revela.
This book demonstrates that Latin American liberation theology continues to produce substantial biblical exegesis, absorbing theological reflection, and a sharp social critique that enhances the worldwide church. In Jesus Goes to McDonald's, Rossi asserts that the book of Job protests against the devastating effects of imperial Persian rule in postexilic Judah--effects seen as the stimulus for the theology of reward so severely criticized by Job. Not since Gustavo GutiŽrrez's On Job has there been such a compelling reading of the book of Job as a literary mirror of oppressive socioeconomic and political conditions. Rossi uses Job to offer a
critique of the prosperity theology that is so dominant in parts of the church today. The second half of the book offers a radical critique of the McDonaldization of society and church. Free market capitalism has become an all-embracing worldview to the detriment of society and church. As counter-speech, Rossi proposes a theology that favors life, a life in which solidarity with the poor is central.
Batismo nas Águas
Israel, a Igreja e o Pentecoste
A Fé do Credo dos Apóstolos - Os Princípios Elementares de CRISTO
Livres em Cristo
Português
Uma Vida Em Cristo
E agora? O que fazer diante de uma escolha, uma nova vida? Caminhar com Jesus éalgo novo e diferente. Você está pronto para segui-lo? As dúvidas são frequentes: Fui perdoado? Qual a vontade de Deus para minha vida? Deus fala comigo? Essas emuito mais questões estão sempre ao nosso redor. Nossa proposta e ajudar você a seguir em frente nesse novo caminho, que Deus lhe abençoe através desta leitura.
Existem inúmeros cristãos novos convertidos em todo o mundo, que acabaram de nascer de novo por crer no evangelho da água e do Espírito que nós temos anunciado. Nós estamos verdadeiramente ávidos por alimentá-los com o pão da vida. Mas fica difícil para eles ter comunhão conosco no verdadeiro evangelho, porque eles estão distantes de nós. Todavia, para suprir as necessidades espirituais dessas pessoas que são de Jesus Cristo, o Rei dos reis, o autor afirma que aqueles que receberam a remissão dos seus pecados por crer na Palavra de Jesus Cristo, devem se alimentar exclusivamente de Sua Palavra a fim de defender sua fé e suprir sua vida espiritual. Os sermões nestes livros foram
preparados como pão da vida fresco que irá alimentar os nascidos de novo a fim de edificá-los no seu crescimento espiritual. Através da Sua igreja e dos Seus servos, Deus continuará suprindo vocês com o pão da vida. Que as bênçãos de Deus sejam sobre todos vocês que nasceram de novo da água e do Espírito, e que desejam ter a verdadeira comunhão espiritual conosco em Jesus Cristo.
Quando examinamos cuidadosamente as Escrituras Sagradas, o conceito de família se apresenta onipresente. A bênção divina sobre o lar é um marcador-chave da diferença entre os que temem ao Senhor e aqueles que o desprezam. Falando sem rodeios, o autor deste livro recorre às reminiscências de sua biografia familiar e, em especial, à transcrição meticulosa de textos bíblicos para rastrear as pegadas de um casamento que traduza com fidelidade a união permanente criada por Deus. As pressões próprias do casamento moderno produzem demandas que apenas serão satisfeitas à luz do conselho perene do Pai celestial. Os conflitos subjacentes a mais íntima de todas as relações humanas,
reclamam um olhar permanente e cuidadoso. No desenho geográfico do casamento, as montanhas e os vales devem ser transitados sob a égide da entrega, do perdão e da renúncia. Mas como isto acontece? A resposta é cindida no triunfo da nova vida em Cristo sobre a velha natureza. Nesse ângulo, as proposições do autor ratificam a necessidade de respondermos à pergunta que não pode calar: “O que é realmente importante na vida?” Se nossa resposta for satisfatória e sintonizada com os valores do Evangelho, a harmonia no lar não será um dissimulado conto de fadas. - Ismael dos Santos - Doutor em Literatura - Blumenau
Este livro narra as marcantes experiências de uma menina que foi rejeitada por seu pai e negligenciada por sua mãe, e conheceu, como substitutas de suas carências, colegas que lhe proporcionaram experiências homoafetivas.Ao tornar-se moça, ela resvalou para o caminho do lesbianismo, e envolveu-se em situações de alto risco de morte. Escrito em um estilo veloz e envolvente, o Cansei de ser Gay é um livro único entre as ferramentas de evangelismo existentes em língua portuguesa, por sua objetividade e força, por seu exemplo do que Jesus pode fazer na vida de uma ex-lésbica que chegou a liderar partidos homossexuais.
O Novo em Tudo
O racismo, a cruz e o cristão
Sou Cristão, E Agora?
O tempo de uma presença
A Popular Guide Based on the Catechism of the Catholic Church
The Way to Life (Portuguese Brazilian)

O livro é emocionante, quando dá o testemunho do livramento do Senhor Jesus na vida de João Paulo Monteiro e da maneira bendita como o Senhor o tem conduzido. Esta história de superação na sua vida vai te levar a refletir e a querer buscar uma vida que possa expressar o louvor da glória do Deus soberano, revelado nas Escrituras. Por isso, recomenda-se que se leia este livro, na perspectiva da presença de Deus e da constante atuação dele, na história da sua vida aqui. Não obstante tratar-se de um
testemunho, o livro é profundo, pois é vazado com uma boa teologia e um suporte técnico psicológico nos apresentando um breve retrato do suicídio. Além disso, também é prático quando aconselha as pessoas que são vítimas de depressão e aquelas que estão sendo assediadas por pensamentos suicidas e, o melhor, este livro apresenta a verdadeira e única solução para os problemas mais profundos do homem: Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador! A superação de João Paulo Monteiro é o resultado
de uma ação miraculosa do Deus soberano que tem em si mesmo o controle de todas as coisas. Não há como não reconhecer que essa superação, tema deste livro, se deu, em primeiro lugar, por uma ação poderosa e graciosa de nosso Deus e, em segundo lugar, pela resposta de João Paulo Monteiro a essa ação de Deus, ao procurar colocar em prática a Palavra de Deus, ao acreditar que ainda havia jeito para a sua vida, ao saber que precisava de ajuda e, finalmente, ao entender que teria de ter muita força
de vontade para poder vencer todos os obstáculos.
Todo discurso inaugural é memorável. E não foi diferente com Cristo. Ao iniciar Seu ministério, Ele reuniu as multidões numa colina verdejante, junto ao mar da Galileia, e fez uma apresentação magistral dos princípios e objetivos de Seu reino. O Sermão do Monte revela o caminho da perfeita felicidade e propõe um modo de vida que vai além das circunstâncias exteriores. É rico em ensinamentos a respeito de como relacionar-se consigo, com as pessoas e com Deus. Trata também da oração, do
testemunho, da correta perspectiva em relação à lei divina, da ansiedade e da confiança em nosso Criador. Neste livro encontrará uma reflexão profunda e inspiradora sobre a aula magna de Jesus, o maior mestre de todos os tempos.
Sinopse Esse trabalho apresenta uma série de poemas românticos, e de cunho social, alguns com um estilo de oração; apresenta ainda poemas de caráter de conscientização ambiental e política, porem todos de forma bem ponderada. Assim como a palavra diz, “aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.” Todos que desconhecem a palavra e duvidam da própria fé e encontra dificuldades de entender essa afirmação do nosso eterno Mestre Jesus Cristo. Como Nicodemos teve dificuldade
de compreender muitos hoje têm alem da dificuldade de compreensão uma dificuldade maior ainda de crer. Entretanto, todos que crêem compreendem e sentem essa necessidade de um renascer. Todo crente tem a convicção de que morreu para o mundo de pecado e nasceu para a vida em Cristo Jesus. Essa nova vida apresenta-se muitas características comuns a todos que passaram por esse estágio, características estas que são visíveis aos olhos de todos. Se a mudança é visível aos olhos humanos,
imagina aos olhos de Deus. Algumas pessoas mudam totalmente o comportamento outros, parcialmente, mas todos mudam e o melhor é que tal mudança reflete em todos os campos da vida tornando a pessoa mais feliz. Em mim houve varias mudanças e como não poderia deixar de refletir na forma de escrever. Espero que os leitores gostem do que eu denomino de abençoada mudança.
O propósito deste livro é ajudar os crentes a desenvolver diariamente um tempo de reavivamento matinal com o Senhor, em Sua palavra. Ao mesmo tempo, nele se faz uma revisão parcial do Treinamento Internacional de Presbíteros e Irmãos Responsáveis, realizado entre 4 e 6 de abril de 2014, em Anaheim, Califórnia.O tema do treinamento foi: “Aspectos da Vida Cristã e da Vida da Igreja Vistos na Nova Jerusalém”. Por meio de um contato íntimo com o Senhor, em Sua palavra, os crentes podem ser
constituídos com a vida e a verdade e, desse modo, ser equipados para profetizar nas reuniões da igreja em prol da edificação do Corpo de Cristo.
Sermões no Evangelho de João (Ⅰ) - O Amor de Deus Revelado em Jesus, Seu Único Filho (Ⅰ)
SERMÕES NO EVANGELHO DE MATEUS (II)-NO QUE NÓS ACREDITAMOS PARA RECEBER A REMISSÃO DE PECADOS?
Encontre sua verdadeira identidade em Cristo
Série de Crescimento Espiritual 4 Paul C. Jong - A Primeira Epístola de João (Ⅱ)
The Faith
SERMÕES NO EVANGELHO DE MATEUS (I)-QUANDO UM CRISTÃO PODE TER UMA CONVERSA ÍNTIMA COM O SENHOR?
Todos os que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, independente da idade, são chamados por Deus para falar aquilo que todo ser humano precisa saber: só Jesus pode nos livrar da morte eterna e nos dar uma NOVA VIDA! Precisamos deixar claro aos adolescentes que, assim como todo ser humano tem direito à vida, à educação, ao respeito e à igualdade, ele também tem o direito de saber a verdade, de entender que Deus existe, de ouvir o evangelho,
encontrando nele respostas para suas perguntas. Seja você, professor, o escolhido de Deus para ensinar aos adolescentes de sua igreja o que falar e como falar aquilo que muitos ainda não sabem.
O batismo nas águas é fundamental para aqueles que realmente desejam ter uma nova vida em Cristo Jesus. É tão importante que o Senhor deu ordens explícitas aos Seus discípulos, para que fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho a toda criatura. Quem cresse e fosse batizado seria salvo. Foi com essas palavras em mente que Edir Macedo escreveu este livro, explicando o significado do batismo nas águas, a sua importância e como se preparar para o
batismo, além de esclarecer dúvidas comuns.
Quem é você? O que o define? Qual é sua verdadeira identidade? Como você responderia essas três perguntas? Saber responder corretamente pode ser a diferença entre viver uma vida de significado ou simplesmente existir. Em geral, esquecemos quem realmente somos e, por isso, buscamos preencher esse vazio com coisas passageiras, incapazes de satisfazer os anseios da alma. Até mesmo muitos que dizem "estar em Cristo" parecem não viver de modo
significativo o que acreditam. Mark Driscoll explora com inteligência e sagacidade as reais implicações de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E revela como potencializar em realizações pessoais e comunitárias essa condição única da Criação.Descobrir ou redescobrir sua nova identidade em Cristo trará repercussões eternas. O problema fundamental deste mundo é que não entendemos quem de fato somos: filhos de Deus criados à imagem dele. Em
vez disso, procuramos nos definir segundo inúmeras fontes que não Jesus. Somente quando conhecemos nossa falsa identidade à parte de Cristo e a comparamos com nossa verdadeira identidade nele é que conseguimos lidar de forma apropriada com os problemas da vida e, assim, superá-los. Mark Driscoll é fundador da Mars Hill Church, uma das igrejas americanas mais inovadoras, em Seattle. Ele e sua esposa, Grace, têm cinco filhos.
Following upon Open Mind, Open Heart, which presents a profound formation in Christian prayer, this book demonstrates the contemplative dimension of Christian worship. Here Father Keating recovers the deeper sense of the liturgical year and shares a theological and mystical perspective on the major feasts of the annual cycle. The reader is immersed in the wonder of faith in the mystery of Christ and of the unique nature of God's action and presence
in and through the liturgy of our lives.
The Mystery of Christ
A Palavra Sagrada para o Reavivamento Matinal - Aspectos da Vida Cristã e da Vida da Igreja Vistos na Nova Jerusalém
Deus O Amor Você E Eu
Graça Divina - Livro de Efésios
Pão Diário Transformação
O Maior Discurso de Cristo - Edição Atualizada
Por natureza o brasileiro é movido pelos sentimentos, pelas emoções, por isso é uma dificuldade muito grande, ter que prestar um culto racional a Deus. Neste livro o autor nos desafia a todos, a rompermos como os nossos hábitos, e passar a ser guiado pela razão, prestando a Deus um culto racional. Neste culto, nossas decisões do dia-a-dia, são de uma entrega total dos nossos sentimentos, vontades e projetos pessoais, à vontade e ao querer de Deus, de
modo que as nossas limitações sejam suprimidas, anuladas e superadas, dando oportunidade a que se manifeste a Nova Vida que vem de Jesus. Dessa maneira, sendo cabeça e não calda, estando por cima e não por baixo, tendo para emprestar e jamais tomar emprestado, o cristão viva o sobrenatural de Cristo. O cristão em sua natureza carnal não mais vive, mas vive a vida que provém de Cristo, totalmente espiritual, livre e vencedora. Esta é a boa, perfeita e
agradável vontade de Deus, para todos aqueles que o amam!
Aquele que crê que Jesus é Deus e o Salvador, e que veio por meio do evangelho da água e do Espírito para libertar todos os pecadores dos seus pecados, é salvo de todos os seus pecados, e se torna filho de Deus Pai. A Primeira Epístola de João afirma que Jesus, que é Deus, veio a nós por meio do evangelho da água e do Espírito, e que Ele é Filho de Deus Pai. O Livro, em outras palavras, dá mais ênfase ao fato de que Jesus é Deus (1 João 5:20) e
testifica de uma forma concreta o evangelho da água e do Espírito no capítulo 5. Não devemos hesitar em crer que Jesus Cristo é Deus e em segui-Lo.
Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados e Neles somos salvos... Quando no ciclo de erros e acertos reconhecemos nossas fraquezas e nos dispomos a seguir com firmeza. Não somos perfeitos e de nós é requerido apenas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou, sem medo de falhar. Este é o nosso desafio: controlar a si mesmo, compartilhando a luz verdadeira e com reais exemplos, contagiando a todos em derredor. O tempo para uma
nova vida em Cristo inicia agora!...
E agora?
Na quarta-feira
Cansei de ser gay
Minha realidade em Cristo
The Liturgy as Spiritual Experience
Vida pessoal e Casamento
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