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Livro Jesus O Cristo De James E Talmage
English: The Book of Mormon is a volume of holy scripture comparable to the Bible. It is a record of Gods dealings with the ancient inhabitants of the Americas and contains, as does the Bible,
the fullness of the everlasting gospel.Portuguese: Olivro di Mórmon é um volume de escrituras sagradas compareável à Bília. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitants
das Américas e contém a plenitude do evangelho rterno.
Na Igreja Catedral de Santa Maria Assunta em Tbilise (Geórgia), 'a Palavra da Vida' está exposta solenemente no ambão e também em 130 ícones do Antigo e do Novo Testamento,
dignamente colocados nas paredes laterais. Este livro não nos faz tocar os ícones da Bíblia de Tbilise, afixados na Igreja católica latina de Tbilise, mas apenas nos apresenta em imagens.
Mais exatamente, apresenta-nos o livro das imagens da Bíblia de Tbilise relativas à 'vida de Jesus'.
"Temos um chamado radical para os nossos dias: ser da igreja e colabora com ela. Diante de tantas críticas que são feitas contra a igreja, precisamos nos posicionar e agir de forma coerente
com a nossa fé. Devemos ter uma postura de fazer algo por nossa igreja." O que é a Igreja? No que ou em quem ela se fundamenta? Quais são seus objetivos? O que são ordenanças?
Neste livro, o pastor Alexandre Coelho discorre sobre diversos temas de grande relevância tanto acerca das doutrinas da igreja quanto sobre a vida e da prática eclesiástica de uma igreja
viva e cheia do Espírito Santo. Um Produto CPAD.
"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".
Em 'Jesus de Nazaré', o autor Papa Bento XVI pretende aproximar o leitor da figura de Jesus, visando fazer com que o mesmo se encontre e acredite n'Ele.
O Evangelho segundo Jesus Cristoromance
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.

O livro No Monte com Jesus oferece uma leitura agradável e atraente, nele o leitor encontrará um conteúdo consistente sobre as orações e o costume milenar de se orar no
monte. Encontrará também o respaldo bíblico sobre essa pratica da oração em ar livre no meio de matas e montes. Por fim o leitor será agraciado com os relatos de vários
milagres que os irmãos alcançaram através da oração e da fé, durante as campanhas de oração realizadas no monte, que fica em uma área rural na divisa dos município de
Capivari e Rafard, no interior do Estado de São Paulo. Uma ótima leitura!
A história de Jesus foi falsificada? Jesus Cristo - A Verdadeira História é o livro que irá mudar a sua visão sobre a principal figura do Cristianismo. Descubra os mistérios que
rodeiam a figura de Jesus. Sabia que não existe qualquer prova que confirme a existência de Cristo? Não deixou nada escrito nem qualquer prova arqueológica que confirme os
testemunhos que foram escritos sobre ele. Nada se conhece sobre esta personagem singular, nem o seu aspecto físico, a história da sua juventude, a língua que falava ou
como era composta a sua família. Existem inúmeras versões sobre a sua vida no Novo Testamento e nos denominados evangelhos gnósticos, cuja comparação suscita
contradições e mistério. Este livro, exaustivamente documentado, aprofunda a história de Jesus Cristo, examinando todas as suas facetas, como homem e como lenda.
Apresenta as incógnitas que o rodeiam, dos mistérios mais ocultos às dúvidas mais frequentes.
Muitos cristãos estão despertando para a realidade de que seguir Jesus é mais do que meramente ‘crer’ e ir à missa aos domingos. Isso explica por que neste momento de
grandes mudanças muitos cristãos sinceros estão buscando suas respostas nas tradições do Budismo, do Yoga, do Vedanta e da Teosofia. Este livro examina as fontes da
tradição esotérica cristã, incluindo os evangelhos canônicos, os documentos apócrifos, a tradição oral, a vida dos místicos e os grupos esotéricos. Porém, a principal fonte de
referência foi a própria Bíblia, na qual as joias preciosas da espiritualidade cristã encontram-se veladas pela linguagem sagrada da alegoria. Para que o devoto possa desvelar
esses ensinamentos esotéricos, são apresentadas quatro chaves milenares para a interpretação das alegorias e dos símbolos da Bíblia. A ênfase do livro, no entanto, é a parte
prática: o método de ‘renascimento’ ensinado por Jesus, a transformação da mente. O ponto alto são os doze instrumentos para a transformação interior, ‘as chaves do Reino
dos Céus’. Para completar, é apresentada uma síntese do caminho espiritual na tradição cristã, incluindo uma interpretação esotérica da vida do Cristo como símbolo dos
grandes marcos do Caminho.
In de roman Het evangelie volgens Jezus Christus vertelt José Saramago zijn eigen versie van het Nieuwe Testament. Bij Saramago is Jezus Christus een gewoon menselijk
wezen, met gevoelens en twijfels. Maria Magdalena is zijn partner, die in het boek uitgroeit tot een heel krachtige, vitale vrouw. Ook de verhouding tussen God en Duivel komt op
Page 1/4

Access Free Livro Jesus O Cristo De James E Talmage
verrassende wijze in een nieuw licht te staan. Saramago's evangelie, het evangelie van een atheist, geeft een zeer persoonlijke en tegendraadse interpretatie van de aloude
tradities.
Livro da Vida Espiritual em Cristo Ele fala sobre o benefício de crer na existência de um grande Deus, o criador do universo, e o benefício de trabalhar nos mandamentos de
Jesus Cristo, que tem glória.
Este livro “COMUNHÃO com DEUS” é um COMPLEMENTO e é uma EXPLICAÇÃO de um outro livro que eu tenho chamado “Preparação Diária de um Cristão”, ou seja PDC.
O OBJECTIVO deste livro “Comunhão com Deus” é explicar: 1º - o que é o mundo do espírito 2º - é o mundo do espírito que controla o mundo material, o mundo visível 3º como é que podemos ENTRAR no mundo do espírito Muita gente cristã, inclusive Pastores, vive na carne e nas emoções, e raramente entra nesse mundo do espírito; e por
esse motivo têm sucesso bastante limitado. Mas quem ENTENDER estes princípios, e conseguir ENTRAR no mundo do espírito: vai poder modificar o mundo visível, o mundo
material que se vê.
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)
É um livro que relata experiências reais vividas por jovens que sacrificaram interesses pessoais entre dezoito e vinte e quatro meses de sua vida para servir integralmente a
pregação do evangelho de Jesus Cristo. O livro traz experiências e pensamentos inspiradores que os ajudarão a vencer o egoísmo, a ingratidão e o orgulho, ao demonstrar
como o serviço ao próximo faz brotar no coração de cada jovem um sentimento de amor genuíno por pessoas que nunca antes viram ou conheceram, bem como se tornaram
verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Ensinamentos que poderão ser aplicados na vida familiar, social e profissional.
Eleito melhor livro do ano pelos leitores do Público. Livro do Ano nos Prémios Time Out Lisboa 2012. Jesus Cristo bebia cerveja é o novo e esperado romance de uma das
vozes mais fortes e originais da literatura portuguesa actual, a que é impossível ficar indiferente. Uma pequena aldeia alentejana transforma-se em Jerusalém graças ao amor
de uma rapariga pela sua avó, cujo maior desejo é visitar a Terra Santa. Um professor paralelo a si mesmo, uma inglesa que dorme dentro de uma baleia, uma rapariga que lê
westerns e crê que a sua mãe foi substituída pela própria Virgem Maria são algumas das personagens que compõem uma história comovente e irónica sobre a capacidade de
transformação do ser humano e sobre as coisas fundamentais da vida: o amor, o sacrifício e a cerveja. Sobre Jesus Cristo bebia cerveja: «A bela escadaria da Livraria Lello
remete para a obra de Afonso Cruz, (...) um escritor capaz de tocar várias cordas na sua guitarra. Jesus Cristo bebia cerveja é um romance transgénero: uma tragédia rural,
rude e desesperada, uma história bucólica - a que não falta um pastor rústico e uma jovem que se banha nua no rio -, uma fábula política e ainda uma farsa. Joga em todos
estes registos romanescos e desafia todas as convenções. (...) todas as personagens deste romance decididamente surpreendente, vítimas de uma fatalidade mais poderosa
do que a sua vontade, irão bebê-la até à última gota, até às borras.» Éric Chevillard, Le Monde «Jesus Cristo bebia cerveja é um romance colorido e extraordinariamente
inteligente. Cruz usa uma linguagem multiforme, ousada, irónica, afiada. E densa.» Giovanni Dozzini, Europa Sobre Afonso Cruz: «Um verdadeiroescritor, tão original quanto
profundo, cujos livros maravilham o leitor, forçando-o a desencaminhar-se das certezas correntes e a abrir-se a novas realidades.» Miguel Real, Jornal de Letras «Afonso Cruz
consegue transformar temas tão profundos e essenciais como a morte, o amor, o Eu e o tempo numa história em que todas as personagens importam e que tem tantas
emoções que se lê com o coração aceso, como nas iluminuras religiosas.» Ana Dias Ferreira, Time Out «Não vou descansar até que todos os leitores descubram o Afonso Cruz.
Já prometi usar de violência física para obrigar um a um a ler a maravilha que ele escreve, e não estou a brincar. Faz-me a alma luxuosa. Passo a ter jóias na imaginação.»
Valter Hugo Mãe
Você conhece Jesus Cristo em todos os 66 livros da Bíblia? Não? Pois é, ele está lá. Livro por Livro. De Gênesis a Apocalipse. Descubra lendo este livro!
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
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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
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
A leitura da Bíblia praticada nas Igrejas continua seguindo o modelo dos Padres da Igreja, que foram os intelectuais cristãos do primeiro milênio. É um modelo que dispensa
investigação histórica e literária dos textos. Na Idade Média, não encontrou contestação e só começou a ser questionado a partir da Renascença (século XVI), com estudiosos
como Erasmo, por exemplo, que passou a estudar as línguas originais da Bíblia e sua contextualização. Essa nova leitura causou pânico entre os comentaristas tradicionais e,
com o tempo, instalou-se um clima de suspeita e discriminação mútua entre eclesiásticos ("tradicionalistas") e modernos ("descrentes"). Efetivamente, se não há como
desconsiderar o valor pedagógico da leitura ortodoxa (e descontextualizada) da Bíblia, demonstrado ao longo dos séculos, fica claro que uma leitura contextualizada dos textos
pode abrir caminho para uma fé mais consistente. Alguém que se declara "sem religião", toma distância de Jesus Cristo, sem abandonar o seguimento de Jesus de Nazaré, é
cristão ou não? É com essa pergunta em mente que escrevi este livro.
A questão colocada por este livro não foi formulada para sugerir uma situação incerta sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas apenas para induzir o leitor a saber quem realmente
é Jesus Cristo, e de nossa parte para expor uma verdade, que acreditamos a pedra angular e fundação do cristianismo, com palavras claras e simples. Se o cristianismo é belo
em sua estrutura teológica, não se importando com todas as distorções que foram introduzidas ao longo dos séculos por vários elementos pertencentes a diferentes correntes
de pensamento desde o início de sua aparição, o Cristo do cristianismo deve ser ainda mais belo. também porque é Ele e só Ele que dá importância e valor ao Cristianismo,
sem o qual não haveria razão para existir.
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.
Você deve saber quem foi Jesus, mas já parou para pensar em quem ele não foi? Cogumelo Jesus reúne os papeis mais absurdos que já foram atribuídos a Cristo ao longo dos séculos: de
rebelde da luta armada a monge budista, de mágico a homem divorciado, de Júlio César a Calígula. Com humor e acidez, Paulo Schmidt apresenta todas essas teorias, apontando cada
incongruência e esquisitice, e mostrando como informações relevantes podem ser deturpadas até se tornarem apenas notícias sensacionalistas capazes de atrair grande público, por mais
absurdas que pareçam.
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.
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.
O percurso seguido pelo autor perpassa as linhas gerais do Direito Hebraico e da sociedade israelita nos tempos de Cristo, bem como o contexto de uma Judéia completamente submetida
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aos ditames imperiais de Roma. Sabe-se que os poderosos ensinamentos de Je
Em 1999, a autora esteve na ilha de Patmos, onde lhe foram reveladas coisas extraordinárias sobre o livro do Apocalipse. Este livro é o resultado daqueles dias e dos 12 anos de pesquisa,
questionando sobre as verda-des e os mistérios celestiais das dimensões proféticas.O que você está para ler é diferente de tudo -o que há escrito sobre esse tesouro profético que Jesus nos
deixou. O Apocalipse é um livro vivo. Não é um tratado sobre a destruição do mundo. Como seu nome indica, é a Revelação de Jesus Cristo. E um livro escrito da perspectiva celestial, onde
o tempo não existe e cuja linguagem e pensa-mento são mais altos que os nossos. É o manual do Reino que Jesus nos deixou para nos ensinar a como governar com Ele, aqui e agora.
Estamos em momento crucial para entender esse livro. Deus está soando sua trombeta fortemente desde os céus, e é tempo de os profetas falarem.
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 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.

Tive o privilégio de visitar várias igrejas em nosso país, falando sobre missões, evangelismo e discipulado através da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo e Missão
AVANTE – Missão Evangélica Transcultural. Nestas visitas e encontros percebi que muitas igrejas e líderes sabem da importância do discipulado. Tem consciência que cada
cristão deve ser um discípulo de Cristo e ao mesmo tempo ser discipulador, fazendo, com que outros se tornem discípulos do Mestre, todavia não sabem como praticar o
discipulado. Este livro que intitulei: “A Dinâmica do Discipulado de Jesus”, baseado no evangelho de Marcos, procura de uma maneira prática dar diretrizes sobre como fazer
discípulos seguindo o exemplo de Jesus. Jesus sabia que sua missão era levar o homem a uma reconciliação com Deus. Mas sabia, também, que o êxito de sua tarefa
dependeria de seus discípulos. Discípulos são pessoas comprometidas com Cristo e sua causa. Ser discípulo é ser comprometido em todos os momentos e lugares, dentro do
lar, no campo de futebol com os amigos, na igreja, na empresa, na praia, no evangelismo, no campo missionário, tendo a Jesus como o centro de sua vida. Assim, no viver
cotidiano aproveitemos todas as oportunidades para testemunhar de Cristo e discipular os que forem ganhos para Jesus. Portanto é minha convicção que fazer discípulos não é
só aconselhar, dar tarefas, pregar o evangelho, mas é envolver-se numa tarefa mais completa, ou seja, é conduzir as pessoas a um encontro pessoal com Cristo e, a partir
deste encontro, ensiná-las a viver uma vida de maturidade espiritual.
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.
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.
Escrito por Antonio Lourenço “AS SETE CARTAS DO APOCALIPSE” mostra uma visão mais detalhada das cartas escritas pelo apóstolo João para as sete igrejas
relacionadas por Jesus Cristo no livro do Apocalipse. O livro traz um panorama politico; econômico e religioso da sociedade em que essas igrejas estavam instaladas. Trás
também o relacionamento entre Igreja – Estado - Sociedade; em suas épocas. Este livro é um instrumento valioso de estudo para os simpatizantes de história geral; teologia e
mais precisamente a escatologia. O Pr. Antonio Lourenço (Bacharel em Teologia pela UNIASSELVI) também faz uma comparação da igreja primitiva com a contemporânea. O
que mudou e o que não mudou nesses 2000 anos da história da igreja cristã. Vale muito apena ler cada página desta preciosa obra literária.
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?
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