
TÍTULO AUTOR

3:16 : a mensagem de Deus para a vida eterna Lucado, Max.

52 maneiras de firmar sua auto-estima e Rollins, Catherine E.

A arte de compreender-se a si mesmo Osborne, Cecil G.

A arte de pregar : como compartilhar sua fé através da 

pregação
Salviano, Nelson.

A atitude vencedora : descubra a chave do sucesso pessoal e 

profissional
Maxwell, John C.

A beleza de Cristo e o caráter do cristão Rodovalho, Robson.

A Bíblia da criança : seleção de textos bíblicos Ecker, Jacob.

A Bíblia para as crianças Vries, Anne de.

A cabana Young, William P.

A colheita : a escolha está feita LaHaye, Tim F.

A cruz de Cristo Stott, John,

A cruz e o punhal Wilkerson, David R.

A doutrina da salvação Gibbs, Carlos Boyd.

A formação de um discípulo Phillips, Keith.

A lei do  reconhecimento Murdok, Mike.

A oração de Jabez Wilkinson, Bruce H.

A oração de Jabez para mulheres Wilkinson, Darlene.

A oração de um intercessor Rodovalho, Robson.

A oração que funciona

A oração que prevalece para a paz Hagin, Kenneth E.

A semente da vitória : El Shadai Lourenço, J. E. (Januário Elcio).

A unção profética Bevedere, John.

Aconselhamento pastoral Mannóia, V. James.

Aconselhamento pastoral Mannóia, V. James. ex.2

Adolescentes S/A Zirboni,

Adoração como Jesus ensinou Cornwall, Judson.

Adoremos Witt, Marcos.

Águia ou galinha? : o que você é? Linhares, Jorge.

Aliviando a bagagem Lucado, Max.

Alma sobrevivente : sou cristão, apesar da igreja Yancey, Philip.

Amarrando o valente : a batalha espiritual Aguiar, Sérgio J.

Antes da última batalha : armagedom Bloomfield, Arthur E.

Apoliom : o destruidor está solto LaHaye, Tim F.

Aprenda a pregar : com 103 esboços demensagens Gonçalves, Josué,

Aprenda a ser pai com o Pai : tornando-se o pai que Deus quer 

que você seja
Gangel, Kenneth O.

Aprenda a vencer usando as táticas de Deus Cunningham, Loren.

Aprenda a vencer usando as táticas de Deus Cunningham, Loren.

Aprenda o Grego do Novo Testamento Dobson, Jonh H.

Aprendendo a gostar de si mesmo Hay, Louise L.,

LISTA DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA IGREJA



As profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel Gibbs, Carlos Boyd.

autoconfiança

Bênção e maldição Linhares, Jorge.

Bom dia, Espírito Santo Hinn, Benny.

Calebe : uma vida exemplar Malafaia, Silas.

Cantos e encantos de cantares : um novo olhar Pacheco, Peniel.

Cartas às igrejas do século XXI : Éfeso, muito labor, pouca 

paixão ; Esmirna, selando o testemunho com o próprio sangue
Carvalho, J. B.

Cartas às igrejas do século XXI : Éfeso, muito testemunho 

com o próprio sangue
Carvalho, J. B.

Cartas às igrejas do século XXI : Pérgamo, guerra de culturas ; 

Tiatira, um espírito papal
Carvalho, J. B.

Cartas às igrejas do século XXI : Sardes, a era do gelo ; 

Filadéfia, a igreja dos amigos
Carvalho, J. B.

Comando tribulação : continuação de deixados LaHaye, Tim F.

Como aproveitar ao máximo o seu tempo e potencial : uma 

estratégia para viver melhor e
Dayton, Edward R.

Como desenvolver o temperamento de seus filhos Lahaye, beverly

Como Deus cura a dor : como a fé e a psicologia nos dão força 

para superar o sofrimento e aumentar  nossa resistência 

emocional

Baker, Mark W.

Como estudar a bíblia sozinho LaHaye, Tim.

Como melhorar o louvor na sua igreja Savedra, carlos H.

Como obter as respostas de Deus Malafaia, Silas.

Como receber a cura da capa. Lindsay, Gordon.

Como se tornar um líder servidor Hunter, James C.

Comunhão e princípios de fé Milhomens, Valnice.

Confissões de um ministro de louvor Lucarini, Dan.

Conheça o Deus verdadeiro Lourenço, J. E. (Januário Elcio).

Conhecendo e vivendo as igrejas do Novo Testamento Silva, Walter Pereira da.

Conversas no caminho Sousa, Ricardo Barbosa de.

Cristo em minha carreira profissional Graves, Allen W.

Cultura, fé, religião

Curai os enfermos e expulsai os demônios Osborn, T. L.

Curai os enfermos e expulsai os demônios Osborn, T. L.

Curando as enfermidades da igreja Dornas, Lécio.

Daniel e Apocalipse Gilberto, Antonio.

De pastor para pastor : princípios para ser um pastor segundo o 

coração de Deus
Lopes, Hernandes Dias

de pensadores da história

De volta ao primeiro amor Evans, Anthony T.

Decepcionado com Deus Yancey, Philip.

Decolando nas asas do louvor Muradas, Altilano.

Depois de a cruz e o punhal Wilkerson, David  R.

Deus e seu povo : a história da igreja como reino de Deus Garlow, James L.

Deus e suas criações : Histórias do Antigo Testamento Wilhiams, Márcia.

Deus e suas criações : histórias do antigo testamento Williams, Marcia.



Deus sabe que sofremos Yancey, Philip.

Devocional para casais : reflexões para uma vida a dois Kemp, Jaime.

Diálogos de uma mulher com seu pai celestial Penter, Ruth.

Dias melhores virão : como curar a dor e reconquistar a 

esperança quando nada parece dar certo
Lucado, Max.

Dinossauros Carrol, Michael.

Disciplina : limite na medida certa Tiba, Içami.

Do púlpito 1 Rosa, Messias Anacleto.

E a Bíblia tinha razão-- Keller, Werner.

E a Bíblia tinha razão- : pesquisas arqueológicos demonstram 

a verdade histórica
Keller, Werner.

Edificando um mundo em ruínas André, Irmão.

Ele veio libertar os cativos Brown, Rebecca.

Em seus passos o que faria Jesus? Sheldon, Charles M.

Em seus passos que faria Jesus? Sheldon, Charles M.

Encontrei a liberdade Ventura, José Paulo.

Enganado? eu? Hill, Craig.

Ensinando com êxito na escola dominical Pearlman, Myer.

Ensinando para transformar vidas Hendricks, Howard G.

Entrevista com a sabedoria Lucena, Ilka.

Epístolas paulinas III : 1 e 2 Coríntios Stamps, Donald C.

Espiritismo segundo o evangelho Fábio, Caio.

Eu disse adeus ao namoro Harris, Joshua.

Eu venci as drogas Moreira Filho, Galdino.

Eu venci as drogas Moreira Filho, Galdino.  ex.2

Evangelismo em massa Johnson, Bernardo.

Evangelismo frutífero : o evangelismo que rende Smith, Virgil Frank.

Evangelização : a igreja em chamas Sumner, Roberto L.

Evangelizaçao e discipulado infantil

Evidências de um Criador Almeida, Abraão Pereira.

Faça a vida valer a pena : porque você merece o melhor Lucado, Max.

Falsa intimidade : vencendo a luta contra o vício Shaumburg, Harry W.

Família : os segredos do sucesso de uma família bem ajustada Gonçalves, Josué.

Família de alta performance : conceitos contemporâneos na 

educação
Tiba, Içami.

Felicidade ou sofrimento: qual a sua escolha? Malafaia, Silas.

Filho do fogo : o descortinador da alta magia Mastral, Isabela;  v. I

Fogo para as nações Santos, Hernane.

Força para viver Buckingham, Jamie.

Geografia bíblica : contribuição para o estudo de geografia 

histórica das terras bíblicas nos Seminários, Institutos Bíblicos 

e Institutos de Obreiros nas igrejas evangélicas de fala 

portuguesa

Ronis, Osvaldo.

Grupos familiares e o crescimento da igreja Cho, Paul Yonggi.

Heróis da fé : vinte homens extraordinários que incendiaram o 

mundo
Boyer, Orlando.

Homilética: o pregador e o sermão Silva, Severino Pedro da.



Icabode : da mente de Cristo à consciência moderna Amorese, Rubem Martins.

Infância o melhor tempo para semear Guerra, Alexandre.

Inteligência emocional Goleman, Daniel.

Inteligência emocional no trabalho Weisinger, Hendrie.

Introdução à Teologia : doutrinas bíblicas

Janelas para a vida : resgantanto a espiritualidade do cotidiano Barbosa, Ricardo.

Jesus, o maior psicóloco que já existiu : como os ensinamentos 

de Cristo podem nos ajudar a resolver os problemas do 

cotidiano e aumentar nossa saúde emocional

Baker, Mark W.

Jesus, o maior psicóloco que já existiu : como os ensinamentos 

de Cristo podem nos ajudar a resolver os problemas do 

cotidiano e aumentar nossa saúde emocional

Baker, Mark W. ex.2

Louvor, adoração e liturgia Amorese, Rubem Martins.

Mais que um carpinteiro McDowell, Josh.

Mangá messias

Manual da escola dominical : um curso de treinamento para 

professores iniciantes e de atualização para professores 

veteranos da Escola Bíblica Dominical

Silva, Antonio Gilberto da.

Manual de sobrevivência da garota descolada Rue, Nancy.

Marcado para vencer Lopes, Hernandes Dias.

Melhor do que comprar sapatos Introdução à Teologia : 

doutrinas bíblicas
Cardoso, Cristiane.  ex.1

Meninos não entram : devocionais Adams, Michelle.

Mensagens de fé Panceiro, Romualdo.

Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as 

liberta
Demoss, Nancy Leigh.

Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as 

liberta
Demoss, Nancy Leigh. ex. 2

Mergulho : auto-ajuda com a ajuda do alto Siqueira, Nilza

Métodos de estudo bíblico Henrichsen, Walter A.

Ministério com famílias no século 21 : 8 grandes ideias para 

pastores e líderes
Rainey, Dennis.

Modelo social do Antigo Testamento: redescobrindo 

princípios de Deus para disciplinar as nações
Cope, Landa Lea.

Mulheres inteligentes, relações saudáveis Cury, Augusto.

Mulheres sábias Brownback, Lydiua.

Não desista dos seus sonhos Lopez, Hernandes Dias.

Não sou a Mulher-Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa! : 

como superar as pressões docotidiano e aproveitar as alegrias 

de ser mulher

Walsh, Sheila.

Nicolae : o anticristo chega ao poder LaHaye, Tim F.

Nunca desista dos seus sonhos Cury, Augusto.

Nunca desista dos seus sonhos Cury, Augusto.

O arrebatamento da igreja Tognini, Enéas.

O ato conjugal : orientação sexual equilibrada, clara e sem 

rodeios. Um manual completo para o casal cristão
LaHaye, Tim ; LaHaye, Beverly

O avivamento que precisamos hoje Malafaia, Silas.



O código da inteligência Cury, Augusto.

O culto espiritual Lopes , Augustus Nicodemus.

O desafio : sermões pregados no Madison Square Gardem. Graham, Billy.

O desejado de todas as nações White, Ellen G.

O Deus que não desampara Santos, Wilson.

O dízimo Oliveira, Josué A. de.

O DNA da vida cristã Muzio, Rubens.

O futuro da humanidade Cury, Augusto.

O futuro da humanidade : a saga de um pensador Cury, Augusto.

O grande abismo Lewis, C. S. (Clive Staples).

O grande desafio Moreira Filho, Galdino.

O homem do céu Hattawa, Paul.

O jejum bíblico Falwell, Jerry.

O louvor e a edificação da igreja Souza Filho, João A. de.

O mestre da vida : Jesus, o maior semeador de alegria, 

liberdade e esperança
Cury, Augusto.

O mestre do amor : Jesus, o maior exemplo de Cury, Augusto.

O mestre dos mestres : ele dividiu a história da humanidade. 

Agora a psicologia analisa a sua
Cury, Augusto.

O mestre dos mestres : ele dividiu a história da humanidade. 

Agora a psicologia analisa a sua intrigante inteligência--
Cury, Augusto.

O mestre inesquecível : Jesus, o maior formador Cury, Augusto.

O mestre inesquecível : Jesus, o maior formador de pensadores 

da história
Cury, Augusto.

O monge e o executivo : uma história sobre a essência da 

liderança
Hunter, James C.

O monge e o executivo : uma história sobre a essência da 

liderança
Hunter, James C.  ex.2

O novo nascimento Osborn, T. L. (Tommy Lee).

O papado e o dogma de Maria : à luz da Bíblia e da história Lopes, Hernandes Dias.

O pentateuco : os cinco livros de Moisés Freitas, Isaías S.

O peregrino Bunyan, Jonh.

O peregrino Bunyan, Jonh.

O poder da esposa que ora Omartian, Stormie.

O poder da intercessão Milhomens, Valnice.

O poder do louvor Carothers, Merlin

O possuidor : a besta toma posse LaHaye, Tim F.

O preço da grande bênção Togninni, Enéas.

O que fazemos com estes músicos? : respostas aos desafios 

que as igrejas enfretam...
Witt, Marcos.

O que os pais devem saber : conselho de bom senso para 

enfrentar a gravidez, o parto e o bebê
Salk, Lee.

O reizinho mandão Rocha, Ruth.

O Salmo 23 para os pequeninos Araújo, Maria Luiza.

O sangue : descubra o maravilhoso poder do sangue de Jesus, 

que flui do calvário até você
Hinn, Benny.

O segredo do sucesso : princípios de Deus para Gary, Haynes.

O significado de um viver santo Malafaia, Silas.



O vendedor de sonhos : o chamado Cury, Augusto.

Olhos de fé O'Hara, Carol.

Onde está o seu irmão? : um desafio para que a igreja traga de 

volta...
Jardim Neto, Sinfônio.

Oração Linhares, Jorge.

Oração e despertamento Malgo, Wim.

Orando a palavra Milhomens, Valnice.  v.3

Orando com Jesus Cho, Paul Yonggi.

Orientação sobre sexualidade infantil : limites e desafios Schelb, Guilherme.

Os amigos de Jesus Ellis, E. Percy.

Os assassinos : missão: Jerusalém, alvo: anticristo LaHaye, Tim F.

Os atributos de Deus Pink, A. W.

Os dez mandamentos : princípios divinos para melhorar seus 

relacionamentos
Wade, Loron.

Os escolhidos : a saga dos evangélicos na Tércio, Jason.

Os espinhos da vida Fábio, Caio.

Os mártires do coliseu : o sofrimento dos cristãos no grande 

anfiteatro romano
O'Reilly, A. J.

Os métodos de administração de Jesus : com 12 executivos, 

ele criou a maior empresa do mundo
Briner, Bob.

Os segredos do pai-nosso : a solidão de Deus Cury, Augusto.

Os sete passos para a calma Matthews, A. M.

Ouro de tolo? : discernindo a verdade em uma MacArthur, John.

Pais brilhantes, professores fascinantes Cury, Augusto.

para trás

Paul Yonggi Cho Kennedy, Nell L.

Paulo em Atenas Andrade, Claudionor Corrêa de.

Pensamento certo ou errado Hagin, Kenneth E.

Perdão : encarnação da graça Fábio, Caio.

Perder para ganhar Almeida, Ana Maria de Brito.

Por que tanta gente sofre? Waldvogel, Luiz.

Por que você não quer ir mais à igreja? : Wayne, Jacobsen.

Pregando sobre os telhados : instruções práticas para 

pregadores iniciantes
Silva, Sóstenes Apolos da.

Profanação : o anticristo apodera-se do trono LaHaye, Tim F.

Quem ama educa Tiba, Içami.

Quem mexeu no meu queijo? Johnson, Spencer.

Seguindo a verdade em amor Rufino, Cláudio.

Segure seu marido Renich, Jill.

Seja líder de si mesmo Cury, Augusto.

Sem medo de viver : redescobrindo uma vida de tranquilidade 

e paz
Lucado, Max.

Senhor, ajuda-me a crer! Rodovalho, Robson.

Senhor, eu preciso de um milagre Hinn, Benny.

Seu nome é Jesus Lucado, Max.

Simplesmente como Jesus Lucado, Max.

Só para meninas Ventura, Eveline.

Só para meninas apaixonadas Ventura, Eveline.



sobre o  cântico dos cânticos de Salomão

Socorro, temos filhos! : como criar seus filhos: um guia 

prático
Narramore, Bruce.

Socorro, temos filhos! : como criar seus filhos: um guia 

prático
Narramore, Bruce.

Soluções e conflitos Schelb, Guilherme

Superando o cárcere da emoção Cury, Augusto.

Supremo chamado Lea, Larry.

Teologia sistemática Bergstén, Eurico.

Tocou-me : uma história de milagres e poder Hinn, benny.

Treinando a emoção para ser feliz Cury, Augusto.

Treinando a emoção para ser feliz Cury, Augusto. ex.2

Treinando a emoção para ser feliz Cury, Augusto.

Um dia daqueles : uma lição de vida para levantar Greive, Bradley Trevor.

Um dia na vida de Jesus Lucado, Max.

Um futuro para você Malafaia, Silas.

Um milagre em sua vida Bullón, Alejandro.

Um mistério com propósito : para líderes de jovens Fields, Doug.

Uma vida apaixonante breen, Mike

Unção de primogenitura Linhares, Jorge.

Vidas poderosas Tognini, Enéas.

Vitória sobre a tentação Wilkinson, Bruce H.

Viver é coisa perigosa Schelb, Guilherme

Viver ou morrer: você decide!!! Lopes, Sebastião Menezes.

Voando nas alturas : dez princípios para uma vida bem-

sucedida
Lopez, Hernandes Dias.

Você é o show! Carvalho, J. B.


