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“Eu estou fugindo de Deus.
E agora, ele está com raiva de mim.

Joguem-me para fora do barco.
Lancem-me ao mar.”

CONTOS MAGNÍFICOS

Kelly Pulley
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Comida para peixe
A história contagiante de Jonas e a baleia

O que acontece quando Jonas tenta fugir de Deus, 
em vez de obedecê-lo?

Ele aprende uma lição grande e fedorenta!

CONTOS MAGNÍFICOS formam um conjunto de histórias bíblicas 
com arte inteligente e lições claras que toda sua família irá apreciar. 

As histórias e ilustrações estão entrosadas de tal forma que você 
jamais se cansará de ler e reler um conto magnífi co, noite após noite!

Kelly Pulley trabalha em casa, no Tennessee (EUA), 
escrevendo e ilustrando livros infantis, incluindo os outros 
livros da série CONTOS MAGNÍFICOS, A melhor notícia de 
todos os tempos, Daniel para o almoço e Maior que um gigante. 
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Rubinho um ítalo-brasileiro, paulista de Ada-
mantina e que já passou por Minas, Goiás,... 
e que viveu por mais de 16 anos na Europa – 

Reino Unido e Portugal, onde lá fundou e dirigiu a 
Rádio Transmundial, uma ONG com atuação global. 

Já andou quase por todo o mundo e participou ou 
criou com as suas habilidades e arte, dezenas de 
campanhas de caráter comunitário em países euro-
peus, africanos, no Brasil e nos EUA.

É cartunista por vocação, formado em publicidade, 
teologia, pós-graduado em edição de livros e novos 
conteúdos digitais e lecionou por quase duas dé-
cadas História em Quadrinhos e Design Grá co na 
Universidade Federal de Uberlândia onde também 
foi Diretor de Imprensa.

É autor premiado pela ASEC - Associação Brasilei-
ra de Editores Cristãos pelos livros Café com Deus 
e Guia de Sobrevivência do Cristão, editados pela 
Ed. Vida e relançados pela Geográ ca (o último, 
no prelo!). Escreveu – e desenhou também - o 
álbum Revolução (ed. Sepal) e o A nal O que é 
Saudade (Ed. Geográ ca) e é cartunista da revista 
Cristianismo Hoje.

Atualmente vive em São Caetano do Sul-SP, é casa-
do, pai de duas  lhas e avô de dois netos.

OUTROS TÍTULOS
DO AUTOR

Warren W. Wiersbe (Th.B., Northern Baptist Seminary; 
DD, Trinity Evangelical Divinity School) foi pastor da 
Moody Bible Church de Chicago (EUA) e diretor-geral 
do Back to the Bible Ministries. Wiersbe é reconhecido 
mundialmente como escritor, conferencista e mestre no 
ensino da Bíblia Sagrada. Ele tem ministrado em igrejas 
e congressos em seu país, no Canadá, América Latina e 
Europa. Wiersbe, autor de mais de 150 livros, foi premia-
do com a Gold Medal Lifetime Achievement Award pela 
Evangelical Christian Publishers Association (ECPA).

No Brasil, obras suas como o Comentário Bíblico Expositi-
vo, em seis volumes, e os dois volumes do Comentário 
Bíblico Wiersbe, bem como sua Bíblia de Estudo, foram 
publicados pela Geográ ca Editora.

O Evangelho de Mateus destaca a imagem de 
Cristo como Rei. No texto, Jesus é retratado 
como o Senhor dos senhores, o Messias prome-

tido, cuja vinda foi anunciada pelos profetas do passa-
do. Porém, como aceitar que um Rei tenha vindo ao 
mundo pelo ventre de uma virgem pobre, vivido em 
extrema simplicidade e acabasse executado sobre uma 
cruz romana? Pois foi justamente esse tipo de Rei que 
Deus mandou ao nosso mundo – um Rei cujo reino não 
se estabeleceu pela luta política ou pelo poder terre-
no. O Senhor Todo-poderoso não enviou ao seu povo 
alguém que o livrasse da opressão de Roma, mas sim 
um Salvador que proporcionaria aos judeus e a toda a 
humanidade a oportunidade de se reconciliar com Deus 
de uma vez por todas.

O pastor, escritor e mestre da Bíblia Warren Wiersbe desta-
ca aspectos culturais e históricos relevantes que aparecem 
no evangelho de Mateus, fornecedendo ao leitor um retra-
to mais de nido do glorioso Rei dos reis que satisfaz o ser 
humano na plenitude de suas necessidades.

Este livro sobre o evangelho de Mateus, parte do famoso 
Comentário Bíblico Expositivo do Dr. Warren W. Wiers-
be, foi agora atualizado e ampliado com uma nova intro-
dução e perguntas de estudo elaboradas por Ken Baugh.
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Guia Ilustrado para compreensão das pessoas, lugares e
palavras importantes da Bíblia.

ISBN: 978-85-89956-38-3
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Qual a relação entre os sa os do Antigo Testamento 
e a nossa salvação? Por que Jesus, o Cordeiro de Deus, oroado 
om espinhos? Pilatos lavou suas mãos por a aso

ao en ar o julgamento de Jesus?
Esses e muitos outros tipos bíb os são revelados nesta obra 
que apresenta um expressivo estudo sobre o livro de Leví o

arta aos Hebreus.
O pregador, o seminarista ou mesmo o ão que estuda
a Bíblia verá a riqueza de detalhes revelada por Deus desde 
os mais rudimentares ritos juda os, in uindo o plano de salvação, 
o to nos símbolos, e terá imensa satis ção ao ontato 
om tais revelações de maneira ompletamente nova.

''Trata-se de uma obra de p oló o, que mer  
bração maior, po de literatura muito 

mais di de se produzir. A abordagem desta obra á
e a oro aos estudos tipoló os histó os da tradição ã 
evan a. Os prin pais asp tos que mer p al 
onsideração nesta leitura são os seguintes: em primeiro lugar 

ela vê um elo nítido entre o Antigo Testamento e o Novo, 
e tizando sua unidade; segundo, elege Cristo omo o ntro 
da uras Sagrada nalmente, re rça o aráter 
de sobrenaturalidade e de inspiração da Bíblia, mostrando
o propósito divino por meio da história sagrada.''
Luiz Sayão
Pastor tor, linguista
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“Eu amei o trabalho de Kevin neste livro! Comprarei uma cópia para 
cada neto” 

Rick Warren, escritor e autor best-seller de Uma vida com propósitos, 
palestrante  e pastor da Igreja Saddleback Church

“A maior história é uma delícia para os olhos, ouvidos e corações de 
seus leitores. Com ricas ilustrações e um texto ainda mais rico, a maior 
e melhor história de todas é apresentada com todas as suas cores vivas 

– dos tons escuros aos mais brilhantes. Tanto os pais quanto os filhos 
sentirão a dor da queda da natureza humana e o consolo de um Deus 

sempre fiel. Da nossa família à sua, nós recomendamos essa leitura de 
todo o coração!” 

Matt e Lauren Chandler, pastores da Village Church, em Dallas (EUA). 
Matt é presidente da rede mundial de plantação de igrejas Atos 29; 

Lauren é autora, palestrante e cantora

“Muitas vezes os nossos filhos leem histórias bíblicas separadas, sem 
entender completamente como elas estão ligadas à ‘maior história’ 

da vitória final de Cristo sobre o pecado. Kevin DeYoung juntou 
as histórias da Bíblia que são familiares às crianças em um único 

e fascinante volume. Da primeira à última página, as crianças 
entenderão porque a morte, ressurreição e ascensão de Jesus estão 

realmente no centro de toda a história” 
Jim Daly, presidente do instituto Focus on the Family

“A maior história é o livro preferido da nossa casa para os cultos 
familiares. As crianças amam ouvir a história das Escrituras lida 

como uma aventura contínua. De crianças a adultos, este livro ensina 
verdades importantes sobre Deus, a sua Palavra e a história da sua 

obra no mundo” 
David Platt, presidente do Conselho de Missão Internacional da 

Convenção Batista do Sul (SBC) dos EUA

Kevin DeYoung, graduado 
em Teologia no Seminário 
Teológico Gordon-
Conwell, é pastor titular 
da University Reformed 
Church em East Lansing, 
Michigan (EUA), e 
professor de Teologia 
Sistemática e histórica no 
Reformed Theological Seminary. Ele escreve para 
o blog Gospel Coalition e é autor e coautor de 
diversos sucessos editoriais  – como Super ocupado, 
Levando Deus a sério e As boas novas que quase 
esquecemos, entre outras obras publicadas no Brasil

Don Clark é artista e designer 
premiado. Ele já trabalhou 
para clientes do porte de 
gigantes como Lego, Nike, 
Adobe, XBox e New York 
Times, sempre com seu 
trabalho muito requisitado. 
Don mora com sua esposa e 
os três filhos em um rancho a 
trinta minutos de Seattle (EUA)

Era uma vez um homem e uma mulher. Eles eram as pessoas mais 
felizes do mundo! É bem verdade que eram as únicas pessoas do 
planeta, mas, ainda assim, eram incrivelmente felizes. La-
mentavelmente, as coisas não continuaram maravi-
lhosas por muito tempo...
A Bíblia está repleta de histórias que enchem as 

crianças de encanto e admiração. Elas, no entanto, precisam 
entender como todas essas histórias clássicas estão relacio-
nadas à mensagem principal das Escrituras sobre o glorioso 
plano de redenção de Deus para o ser humano.
Em A maior de todas as histórias, Kevin DeYoung – autor 
best-seller e pai de seis filhos – conduz as crianças, junto 
com seus pais, em uma emocionante jornada pela Bíblia. Ele 
vai ligando os pontos desde o Jardim do Éden até a morte de 
Cristo na cruz, falando, até mesmo, dos novos céus e a nova 
terra. Com as lindas ilustrações do premiado Don Clark, esta re-
leitura cheia de imaginação da mensagem bíblica central – como a do 
destruidor da serpente, que nos leva de volta ao Jardim – atrairá as crianças 
à Palavra de Deus, ensinando-as que as promessas do Senhor são ainda maiores 
e melhores do que pensamos.

REDESCOBRINDO SUA

A N D R É  C O E L H O

Prefácio
RUSSELL SHEDD

De Gênesis a Apocalipse, uma análise objetiva  de 
cada livro da Bíblia para você conhecer, aplicar  e 
ensinar as verdades contidas na Palavra de Deus

3ª EDIÇ
ÃO

Revista e 

Amplia
da

Este livro deve alegrar os 
corações de milhares 
de leitores que se identi-

ficam como cristãos evangéli-
cos, mas que têm pouquíssima 
ideia do conteúdo do Livro so-
bre o qual a doutrina e a prá-
tica cristã se fundamentam. A 
Bíblia é o livro mais vendido no 
Brasil; mesmo assim, a maio-
ria dos seus donos carece de 
um conhecimento rudimen-
tar do Livro dos livros. 

Agora, você tem em 
mãos, um livro repleto de informações detalhadas e pa-
norâmicas, para iniciantes e estudiosos, para alunos e 
professores da Bíblia. Não conheço outro livro, em por-
tuguês, que demonstre tanta criatividade na transmis-
são de tão amplo conhecimento da Bíblia e de maneira 
tão fácil de assimilar. Somente folhear o livro confirma-
rá a minha opinião sobre a singular qualidade didática 
deste estudo panorâmico da Bíblia. 

Além dos incontáveis fatos relacionados com a 
origem, autoria e conteúdo, acompanhados de quadros, 
mapas e outros meios de ensino, o autor aproveitou a 
oportunidade para passar algumas lições interpretati-
vas baseadas nas histórias do Antigo Testamento. 

Quero oferecer os meus parabéns ao Pr. André Coelho 
pelas muitas qualidades e informações deste manual. 
Recomendado a leitores, professores, curiosos e a todos 
os que se sentem carentes de um conhecimento do Livro 
que mais influenciou nossa civilização ocidental! 
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Os fatos históricos do Antigo Testamento fi cam muito 

mais fáceis de ser compreendidos a partir deste minucioso 

trabalho desenvolvido por Angelo Gagliardi Júnior. Panorama 

do Antigo Testamento é uma obra de leitura agradável e 

edifi cante, por meio da qual você será apresentado a fatos, 

datas, personagens e histórias dos primeiros 39 livros da Bíblia.

Abrangente, a obra inclui ainda uma cronologia completa da 

primeira parte das Sagradas Escrituras, os principais nomes e 

seus signifi cados, datas em que viveram reis e profetas, tabelas de 

pesos, medidas, moedas e muito mais. Enfi m, Panorama do Antigo 

Testamento é uma leitura indicada para pregadores, professores e 

alunos de escola dominical, grupos de estudo bíblico, seminaristas e para 

você, leitor, que deseja um aprendizado substancial da Palavra de Deus.

Como um guia organizado e estimulante de leitura diária, Panorama do 

Antigo Testamento é uma obra que pode ser lida, estudada e consultada 

por leigos e estudiosos das Escrituras. Usando uma 

linguagem clara, Angelo Gagliardi Júnior escreve 

com dinamismo. 

Após dez anos de estudo, ele 

apresenta, de maneira perfeita, a 

análise de todos os livros – de 

Gênesis a Malaquias – com 

esclarecimentos sobre o autor, 

a época e o contexto em que 

foram escritos, os principais 

versículos e a abordagem 

de seu conteúdo.

Formato: 15,7 x 23 cm *esta medida pode sofrer variação de até 0,5 cm
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Angelo Gagliardi Júnior
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Esta obra contempla aspectos como a formação do 

Cânon do Novo Testamento, as línguas originais, as 

traduções, os modos de interpretação dos diferentes estilos 

literários contidos nesta porção da Bíblia e uma introdução 

a cada um dos livros, entre outros variados assuntos. Os 

documentos do Novo Testamento são fruto de um momento 

cultural, político, social e religioso específi co. Por isso, Magno 

Paganelli resgata o amplo pano de fundo histórico que emoldura 

os eventos narrados pelos autores bíblicos. Sem esse trabalho, o leitor 

do nosso tempo não consegue compreender determinadas passagens, 

fi guras e narrativas com toda sua clareza. Além do panorama de cada 

evangelho, epístola ou livro, esta obra vem enriquecida com oito artigos 

e oito apêndices que aprofundam determinados temas, ampliando a visão 

acerca do universo do Novo Testamento. Por fi m, o leitor encontrará 

também mapas, quadros e fotos, o que certamente fará 

de Panorama do Novo Testamento uma obra 

de consulta constante para professores, 

estudantes, obreiros e todo cristão que 

procura refi nar a sua fé por meio 

do conhecimento das Escrituras.

Formato: 15,7 x 23 cm *esta medida pode sofrer variação de até 0,5 cm

288 páginas em papel pólen 70 gr/m2 / cód. do produto: 156.01
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Magno Paganelli

A Bíblia em Ação traz mais de 200 narrativas em ritmo acelerado e em ordem 
cronológica, facilitando o acompanhamento da história bíblica – e reforçando o 
suspense até seu eletrizante clímax.

As histórias na Bíblia em Ação levam a verdade bíblica aos leitores 
contemporâneos de maneira clara e forte. Um texto bem escrito e imagens 
fortes chamam a atenção de leitores de todas as idades.

Sergio Cariello, artista internacionalmente reconhecido, criou ilustrações 
sensacionais, que prendem a atenção do leitor. Marcadas por suas nuances 
e luzes dramáticas, os desenhos, ousados e vigorosos, trazem à narrativa, 
intenso realismo e emoção.

Deixe que esta tradução épica da Palavra de Deus o leve a experimentar toda 
emoção da história mais incrível que já foi escrita.

Sergio Cariello é um artista completo desde a infância. Aos 
onze anos de idade, já produzia tiras cômicas para o jornal de 
sua cidade. Dedicado e extremamente talentoso, logo galgou 
posições em estúdios de ponta no gênero, como a Marvel e a 
DC Comics. Frequentou a Joe Kubert School of Cartoon and 
Graphic Art e o Instituto Bíblico Palavra da Vida. Atualmente, 
o artista vive na Florida (EUA) com sua esposa Luzia.

Saiba mais em www.geografi caeditora.com.br

os verdadeiros

Heróis em Ação
PODEM SER ENCONTRADOS AQUI!
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Bíblia de Estudo

"A reedição de 'clássicos' (leia-se livros de domínio público) tornou-se uma epidemia 
evangélica nacional. Alguns livros que poderiam permanecer clássicos em suas 
línguas de origem ganharam espaço nas prateleiras de escolas e pastores, apesar
de superados conceitual e metodologicamente. Alguns poucos, que são realmente 
clássicos, merecem essa honra. O Treinamento dos Doze é um destes. Como reitor 
de uma escola onde discipulado não é um conceito, e sim um estilo de vida, creio 
que este livro vai em breve se tornar leitura obrigatória em vários de nossos cursos.
O avô ideológico do SBPV, Dr. Howard Hendricks, tinha a obra de A. B. Bruce como 
seu livro de cabeceira. Dele Hendricks extraiu sua paixão por influenciar vidas.
A minha foi uma delas. É com prazer que recomendo O Treinamento dos Doze a todos 
os que levam a sério o conhecimento da vida de Cristo e a perpetuação do seu 
método de mudar o mundo."
Carlos Osvaldo Pinto, Ph.D.
Reitor - Seminário Bíblico Palavra da Vida

"Depois da integridade, o maior desafio de um líder é a capacidade de multiplicar
a sua liderança a ponto de poder partir sem que a obra sofra solução de continuidade. 
Este livro é um manual prático e teológico sobre a liderança de Jesus e o preparo 
daqueles que levariam adiante o que ele começou. Recomendo este livro a todos
os que exercem liderança na Igreja de Jesus."
Armando Bispo
Pastor da Igreja Batista Central (Fortaleza) e palestrante

"O livro O Treinamento dos Doze, de A. B. Bruce é reconhecido como um clássico 
da literatura evangélica. Seu lançamento em português deve alegrar aqueles que 
desejam conhecer profundamente como Jesus discipulou seus seguidores."
Russell P. Shedd, Ph.D.

"Teólogo, professor do Novo Testamento por mais de 40 anos e escritor.
O Treinamento dos Doze, de A. B. Bruce, é, sem dúvida, a melhor obra jamais escrita 
nesta área de discipulado. Quase tudo o que temos é baseado neste livro. Publicado 
em 1871, é atual hoje como foi ontem. É um ótimo comentário, cheio de lições 
profundas que Jesus ensinou a seus discípulos e consequentemente a todos nós. 
Qualquer estudioso sério dos evangelhos não pode deixar de ter este livro na sua 
biblioteca. Quando for pregar a respeito de um texto dos Evangelhos, não deixe de 
consultar O Treinamento dos Doze. Você vai ser espiritualmente alimentado e, 
então, poderá enriquecer a outros."
Ary Velloso
Missionário da Sepal/Sul 
e Pastor Emérito da Igreja Batista do Morumbi - SP

A. B. BRUCE

PRINCÍPIOS BÍBLICOS
SAUDÁVEIS PARA 
O DESENVOLVIMENTO
DA LIDERANÇA 
E DO DISCIPULADO
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A vasta influência que o livro
O Treinamento dos Doze, de A. B. Bruce, 
tem exercido sobre inúmeros ministros 
cristãos é notável. Há testemunhos 
de destacados servos do Senhor que têm 
lido e relido esta obra ao longo dos 
anos, além de recomendá-la a seus 
alunos e discípulos.
Tamanho respeito por este livro  
se deve, certamente, ao fato de o autor 
fornecer orientação fundamental, seja 
ela prática seja teológica, para
a duplicação de seus esforços por meio 
do discipulado cristão.
O pragmatismo e o senso de urgência
que predominam em instituições 
e segmentos da sociedade nesta virada 
de milênio, têm influenciado 
intensamente o serviço e o pensamento 
cristão. O resultado são igrejas 
e ministérios que anseiam por frutos que 
são incapazes de produzir: discípulos 
genuínos de Cristo.
A resposta que pode ser extraída desta 
obra é que ela tira das Escrituras a seiva 
usada por Jesus na formação
e treinamento dos seus próprios seguidores. 
O valor do trabalho de Bruce torna-se 
ainda maior hoje em dia, quando tantos 
obreiros cristãos estão trazendo para a igreja 
métodos de administração corporativa. 
No meio desse surto de interesse 
pelas técnicas e ferramentas da  
administração, é cada vez mais 
importante que tenhamos bem firmes, 
em nosso entendimento, os princípios 
de administração sempre válidos, 
empregados por nosso Senhor em seu 
relacionamento com seus apóstolos.
Assim, torna-se urgente a leitura deste 
livro, tanto para pastores e obreiros 
quanto para seminaristas e todos 
aqueles que têm interesse em conhecer 
de perto os métodos utilizados por 
Jesus no treinamento dos doze.

A vasta influência que o livro
O Treinamento dos Doze, de A. B. Bruce, 
tem exercido sobre inúmeros ministros 
cristãos é notável. Há testemunhos 
de destacados servos do Senhor que têm 
lido e relido esta obra ao longo dos 
anos, além de recomendá-la a seus 
alunos e discípulos.
Tamanho respeito por este livro  
se deve, certamente, ao fato de o autor 
fornecer orientação fundamental, seja 
ela prática seja teológica, para
a duplicação de seus esforços por meio 
do discipulado cristão.
O pragmatismo e o senso de urgência
que predominam em instituições 
e segmentos da sociedade nesta virada 
de milênio, têm influenciado 
intensamente o serviço e o pensamento 
cristão. O resultado são igrejas 
e ministérios que anseiam por frutos que 
são incapazes de produzir: discípulos 
genuínos de Cristo.
A resposta que pode ser extraída desta 
obra é que ela tira das Escrituras a seiva 
usada por Jesus na formação
e treinamento dos seus próprios seguidores. 
O valor do trabalho de Bruce torna-se 
ainda maior hoje em dia, quando tantos 
obreiros cristãos estão trazendo para a igreja 
métodos de administração corporativa. 
No meio desse surto de interesse 
pelas técnicas e ferramentas da  
administração, é cada vez mais 
importante que tenhamos bem firmes, 
em nosso entendimento, os princípios 
de administração sempre válidos, 
empregados por nosso Senhor em seu 
relacionamento com seus apóstolos.
Assim, torna-se urgente a leitura deste 
livro, tanto para pastores e obreiros
quanto para seminaristas e todos 
aqueles que têm interesse em conhecer 
de perto os métodos utilizados por 
Jesus no treinamento dos doze.
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TABERNáculo da fé

O maior amor do mundo
Este livro ilustrado e comovente revela uma mensagem singela, mas poderosa: Meu amor por 

você é tão intenso que não pode ser medido, mas há alguém que o ama ainda mais. Por meio do 
relacionamento especial de adoráveis bichinhos, o livro mostra que Jesus está sempre ao seu lado e o 
ama além do que possa imaginar.

Este fascinante livro ilustrado combina lindas e irresistíveis imagens com a letra da música de 
Jason Ingram e Matt Hammitt. Matt é vocalista da Sanctus Real, uma banda de rock cristã indicada ao 
Grammy, e a canção faz parte do álbum Every Falling Tear (Cada lágrima que está caindo).

Quando Sarah, esposa de Matt, estava na metade da gravidez, recebeu o diagnóstico de que o 
bebê nasceria com Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), ou Hipoplasia de Ventrículo Esquerdo, uma 
síndrome rara. Bowen, o filho de Matt e de Sarah, nasceu em 9 de setembro de 2010 e seu problema foi 
acompanhado de perto pelas rádios K-LOVE e ABC News. O blog dos Hammitt (bowensheart.com), onde 
o casal compartilhou as dores e as alegrias de sua jornada, teve mais de um milhão de acessos. Parte dos 
lucros obtidos com a venda deste livro é destinada à fundação que eles criaram para ajudar pais com 
filhos portadores de cardiopatias congênitas.

 O maior amor do mundo

AUTORES/ILUSTRADORA
•  Matt Hammitt é vocalista da Sanctus Real, uma banda de rock cristã indicada ao Grammy. A história dos 
Hammitt foi destaque nas rádios K-LOVE e ABC News, como também no blog bowensheart.com, atraindo um 
grande número de fãs que passou a acompanhar a história do pequeno Bowen.

•  Jason Ingram é produtor, compositor e artista. Foi indicado a um número recorde de onze Dove Awards.

•  Polona Lovšin é uma ilustradora de livros infantis conhecida por sua criação de bichinhos adoráveis   e fo nhos.
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O TREINAMENTO
DOS DOZE
A. B. Bruce

Fto. 14 x 21 cm
brochura - cód. 1745

Fto. 14 x 21 cm
capa dura - cód. 44963

Fto. 16 x 23 cm
brochura com orelha - cód. 44033

Torna o momento de busca espiri-
tual mais interessante e proveitoso, 
apresentando aos leitores os ensi-
namentos bíblicos. 

Por meio dos cartoons, este livro leva o 
leitor a ter uma vida cristã segura com 
Deus dentro do que diz e manda as 
Escrituras Sagradas. 

Esclarece de perto todos os métodos 
utilizados por Jesus no treinamento e 
formação dos doze discípulos. 

www.geografi caeditora.com.br 897185 8528207

cod. 127.03 • ISBN 978-85-8064-066-3

"A reedição de 'clássicos' (leia-se livros de domínio público) tornou-se uma epidemia 
evangélica nacional. Alguns livros que poderiam permanecer clássicos em suas 
línguas de origem ganharam espaço nas prateleiras de escolas e pastores, apesar
de superados conceitual e metodologicamente. Alguns poucos, que são realmente 
clássicos, merecem essa honra. O Treinamento dos Doze é um destes. Como reitor 
de uma escola onde discipulado não é um conceito, e sim um estilo de vida, creio 
que este livro vai em breve se tornar leitura obrigatória em vários de nossos cursos.
O avô ideológico do SBPV, Dr. Howard Hendricks, tinha a obra de A. B. Bruce como 
seu livro de cabeceira. Dele Hendricks extraiu sua paixão por influenciar vidas.
A minha foi uma delas. É com prazer que recomendo O Treinamento dos Doze a todos 
os que levam a sério o conhecimento da vida de Cristo e a perpetuação do seu 
método de mudar o mundo."
Carlos Osvaldo Pinto, Ph.D.
Reitor - Seminário Bíblico Palavra da Vida

"Depois da integridade, o maior desafio de um líder é a capacidade de multiplicar
a sua liderança a ponto de poder partir sem que a obra sofra solução de continuidade. 
Este livro é um manual prático e teológico sobre a liderança de Jesus e o preparo 
daqueles que levariam adiante o que ele começou. Recomendo este livro a todos
os que exercem liderança na Igreja de Jesus."
Armando Bispo
Pastor da Igreja Batista Central (Fortaleza) e palestrante

"O livro O Treinamento dos Doze, de A. B. Bruce é reconhecido como um clássico 
da literatura evangélica. Seu lançamento em português deve alegrar aqueles que 
desejam conhecer profundamente como Jesus discipulou seus seguidores."
Russell P. Shedd, Ph.D.

"Teólogo, professor do Novo Testamento por mais de 40 anos e escritor.
O Treinamento dos Doze, de A. B. Bruce, é, sem dúvida, a melhor obra jamais escrita 
nesta área de discipulado. Quase tudo o que temos é baseado neste livro. Publicado 
em 1871, é atual hoje como foi ontem. É um ótimo comentário, cheio de lições 
profundas que Jesus ensinou a seus discípulos e consequentemente a todos nós. 
Qualquer estudioso sério dos evangelhos não pode deixar de ter este livro na sua 
biblioteca. Quando for pregar a respeito de um texto dos Evangelhos, não deixe de 
consultar O Treinamento dos Doze. Você vai ser espiritualmente alimentado e, 
então, poderá enriquecer a outros."
Ary Velloso
Missionário da Sepal/Sul 
e Pastor Emérito da Igreja Batista do Morumbi - SP

A. B. BRUCE

PRINCÍPIOS BÍBLICOS
SAUDÁVEIS PARA 
O DESENVOLVIMENTO
DA LIDERANÇA 
E DO DISCIPULADO
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A vasta influência que o livro
O Treinamento dos Doze, de A. B. Bruce, 
tem exercido sobre inúmeros ministros 
cristãos é notável. Há testemunhos 
de destacados servos do Senhor que têm 
lido e relido esta obra ao longo dos 
anos, além de recomendá-la a seus 
alunos e discípulos.
Tamanho respeito por este livro  
se deve, certamente, ao fato de o autor 
fornecer orientação fundamental, seja 
ela prática seja teológica, para
a duplicação de seus esforços por meio 
do discipulado cristão.
O pragmatismo e o senso de urgência
que predominam em instituições 
e segmentos da sociedade nesta virada 
de milênio, têm influenciado 
intensamente o serviço e o pensamento 
cristão. O resultado são igrejas 
e ministérios que anseiam por frutos que 
são incapazes de produzir: discípulos 
genuínos de Cristo.
A resposta que pode ser extraída desta 
obra é que ela tira das Escrituras a seiva 
usada por Jesus na formação
e treinamento dos seus próprios seguidores. 
O valor do trabalho de Bruce torna-se 
ainda maior hoje em dia, quando tantos 
obreiros cristãos estão trazendo para a igreja 
métodos de administração corporativa. 
No meio desse surto de interesse 
pelas técnicas e ferramentas da  
administração, é cada vez mais 
importante que tenhamos bem firmes, 
em nosso entendimento, os princípios 
de administração sempre válidos, 
empregados por nosso Senhor em seu 
relacionamento com seus apóstolos.
Assim, torna-se urgente a leitura deste 
livro, tanto para pastores e obreiros 
quanto para seminaristas e todos 
aqueles que têm interesse em conhecer 
de perto os métodos utilizados por 
Jesus no treinamento dos doze.

A vasta influência que o livro
O Treinamento dos Doze, de A. B. Bruce, 
tem exercido sobre inúmeros ministros 
cristãos é notável. Há testemunhos 
de destacados servos do Senhor que têm 
lido e relido esta obra ao longo dos 
anos, além de recomendá-la a seus 
alunos e discípulos.
Tamanho respeito por este livro  
se deve, certamente, ao fato de o autor 
fornecer orientação fundamental, seja 
ela prática seja teológica, para
a duplicação de seus esforços por meio 
do discipulado cristão.
O pragmatismo e o senso de urgência
que predominam em instituições 
e segmentos da sociedade nesta virada 
de milênio, têm influenciado 
intensamente o serviço e o pensamento 
cristão. O resultado são igrejas 
e ministérios que anseiam por frutos que 
são incapazes de produzir: discípulos 
genuínos de Cristo.
A resposta que pode ser extraída desta 
obra é que ela tira das Escrituras a seiva 
usada por Jesus na formação
e treinamento dos seus próprios seguidores. 
O valor do trabalho de Bruce torna-se 
ainda maior hoje em dia, quando tantos 
obreiros cristãos estão trazendo para a igreja 
métodos de administração corporativa. 
No meio desse surto de interesse 
pelas técnicas e ferramentas da  
administração, é cada vez mais 
importante que tenhamos bem firmes, 
em nosso entendimento, os princípios 
de administração sempre válidos, 
empregados por nosso Senhor em seu 
relacionamento com seus apóstolos.
Assim, torna-se urgente a leitura deste 
livro, tanto para pastores e obreiros
quanto para seminaristas e todos 
aqueles que têm interesse em conhecer 
de perto os métodos utilizados por 
Jesus no treinamento dos doze.

Fto. 18 x 18 cm
capa dura - cód. 1746

Fto. 13 x 13 cm
Box presenteável com os 4 livros - cód. 39123

CAMINHANDO
PELA Bíblia
Agatha Rolim

A MAIOR DE TODAS
AS HISTÓRIAS
Dom Clark

AFINAL O QUE É
SAUDADE
Rubinho Pirola

BONS 
PENSAMENTOS

COLEÇÃO PALAVRAS DE HONRA
Rubinho Pirola

Fto. 24 x 24 cm
capa brochura - cód. 1813

Fto. 18 x 24 cm
capa dura - cód. 44217

Fto. 10 x 13 cm
capa brochura - cód. 1740

Leva o leitor a uma viagem pela Bí-
blia Sagrada enquanto se preenche 
com belas cores as elaboradas ima-
gens deste livro inspirador. 

Possui temas essenciais para os cristãos capaz de fazê-
los entender alguns dilemas da vida, e nos deixar mais 
perto de Deus, e do próximo. 

Conduz os leitores em uma emo-
cionante jornada desde o Jardim 
do Éden até a morte de Cristo na 
cruz, com lindas ilustrações. 

Por meio de cartoons este livro 
explica o que é a saudade, um sen-
timento tão bonito e que só existe 
na nossa língua. 

Traz mensagens especialmente es-
colhidas para inspirar o leitor a cada 
dia do ano, se baseando nos ensina-
mentos encontrados na Bíblia. 

Livro de Colorir e Antiestresse
Formato: 24,0 x 24,0 cm
*esta medida pode sofrer

variação de até 0,5 cm
72 páginas em 

papel polen bold 90 g/m2
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Lancem sobre 
Ele toda a sua ansiedade...

Com as ilustrações ricas em
detalhes você é convidado

para refl etir nas histórias das
Sagradas Escrituras e aliviar 

todo o estresse, podendo ver a
transformação do preto e branco em

algo vivo assemelhando-se à mudança
que Deus faz em nossas vidas quando o

conhecemos.
Por meio deste livro, você percorrerá um lindo 

caminho pela história da humanidade e conhecerá 
as maravilhas que Deus fez desde o início do

mundo. Fazendo um passeio iniciando na criação do
universo, conhecendo as pragas do Egito, passando pela

cova dos leões, lembrando as parábolas, a crucifi cação e o
fi m dos tempos. Divirta-se colorindo cada uma dessa passagens

e de outras onde Deus nos é revelado.

Solte à imaginação, e traga a tona o artista que existe em você!

“Eu amei o trabalho de Kevin neste livro! Comprarei uma cópia para 
cada neto” 

Rick Warren, escritor e autor best-seller de Uma vida com propósitos, 
palestrante  e pastor da Igreja Saddleback Church

“A maior história é uma delícia para os olhos, ouvidos e corações de 
seus leitores. Com ricas ilustrações e um texto ainda mais rico, a maior 
e melhor história de todas é apresentada com todas as suas cores vivas 

– dos tons escuros aos mais brilhantes. Tanto os pais quanto os filhos 
sentirão a dor da queda da natureza humana e o consolo de um Deus 

sempre fiel. Da nossa família à sua, nós recomendamos essa leitura de 
todo o coração!” 

Matt e Lauren Chandler, pastores da Village Church, em Dallas (EUA). 
Matt é presidente da rede mundial de plantação de igrejas Atos 29; 

Lauren é autora, palestrante e cantora

“Muitas vezes os nossos filhos leem histórias bíblicas separadas, sem 
entender completamente como elas estão ligadas à ‘maior história’ 

da vitória final de Cristo sobre o pecado. Kevin DeYoung juntou 
as histórias da Bíblia que são familiares às crianças em um único 

e fascinante volume. Da primeira à última página, as crianças 
entenderão porque a morte, ressurreição e ascensão de Jesus estão 

realmente no centro de toda a história” 
Jim Daly, presidente do instituto Focus on the Family

“A maior história é o livro preferido da nossa casa para os cultos 
familiares. As crianças amam ouvir a história das Escrituras lida 

como uma aventura contínua. De crianças a adultos, este livro ensina 
verdades importantes sobre Deus, a sua Palavra e a história da sua 

obra no mundo” 
David Platt, presidente do Conselho de Missão Internacional da 

Convenção Batista do Sul (SBC) dos EUA

Kevin DeYoung, graduado 
em Teologia no Seminário 
Teológico Gordon-
Conwell, é pastor titular 
da University Reformed 
Church em East Lansing, 
Michigan (EUA), e 
professor de Teologia 
Sistemática e histórica no 
Reformed Theological Seminary. Ele escreve para 
o blog Gospel Coalition e é autor e coautor de 
diversos sucessos editoriais  – como Super ocupado, 
Levando Deus a sério e As boas novas que quase 
esquecemos, entre outras obras publicadas no Brasil

Don Clark é artista e designer 
premiado. Ele já trabalhou 
para clientes do porte de 
gigantes como Lego, Nike, 
Adobe, XBox e New York 
Times, sempre com seu 
trabalho muito requisitado. 
Don mora com sua esposa e 
os três filhos em um rancho a 
trinta minutos de Seattle (EUA)

Era uma vez um homem e uma mulher. Eles eram as pessoas mais 
felizes do mundo! É bem verdade que eram as únicas pessoas do 
planeta, mas, ainda assim, eram incrivelmente felizes. La-
mentavelmente, as coisas não continuaram maravi-
lhosas por muito tempo...
A Bíblia está repleta de histórias que enchem as 

crianças de encanto e admiração. Elas, no entanto, precisam 
entender como todas essas histórias clássicas estão relacio-
nadas à mensagem principal das Escrituras sobre o glorioso 
plano de redenção de Deus para o ser humano.
Em A maior de todas as histórias, Kevin DeYoung – autor 
best-seller e pai de seis filhos – conduz as crianças, junto 
com seus pais, em uma emocionante jornada pela Bíblia. Ele 
vai ligando os pontos desde o Jardim do Éden até a morte de 
Cristo na cruz, falando, até mesmo, dos novos céus e a nova 
terra. Com as lindas ilustrações do premiado Don Clark, esta re-
leitura cheia de imaginação da mensagem bíblica central – como a do 
destruidor da serpente, que nos leva de volta ao Jardim – atrairá as crianças 
à Palavra de Deus, ensinando-as que as promessas do Senhor são ainda maiores 
e melhores do que pensamos.
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QUANDO
CHOCOLATE
NÃO BASTA

Fto. 14 x 21 cm
capa dura - cód. 70397

Esta obra é um manual para as mães. Mostra que ser mãe é algo como preparar a sobre-
mesa de chocolate perfeita, onde doce e amargo se juntam. Alguns dias são compostos 
por cupcakes, enquanto outros têm o gosto de chocolate amargo. Mas sempre o melhor 
de cada mãe já é o bastante.
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Almir dos Santos G. Júnior
A BÍBLIA PARA CURIOSOS
Rubinho Pirola

Fto. 14 x 21 cm
capa brochura com orelha - cód. 1744

Fto. 16 x 23 cm
capa brochura com orelha - cód. 7395

Uma ficção que torna possível compreender o que teria ocorrido com 
42 pessoas que estiveram com Jesus e são citadas nos Evangelhos. 

Com mais de 200 perguntas e respostas, este livro vem 
recheado com diversos cartoons e um texto didático 
que encanta o leitor. 

Histórias 
que a Bíblia 
não contou
Encontros com Jesus

Almir dos Santos Gonçalves Júnior

UMA VISÃO SOBRE O ANTES E O DEPOIS DOS DIÁLOGOS 
MAIORES E MENORES DOS ENCONTROS 
 DE JESUS COM AQUELES QUE O SEGUIRAM:
• João, o Batista
• Nicodemos, o fariseu discípulo
• Tomé, o discípulo que duvidou
• Zila, a mulher enferma
• Ana, a mulher pecadora
• Jairo, o príncipe da Sinagoga
• Léa, a mulher de Sicar
• Mizael, o paralítico de Cafarnaum
e outros 34 personagens bíblicos que tiveram a alegria de um encontro com Jesus.

Podemos imaginar muitas coisas que teriam ocorrido em 

determinadas situações narradas na Bíblia, sem que, com isso, 

estejamos ferindo sua autenticidade – basta que a imagem 

montada não contrarie, no conteúdo e na forma, 

o fato explicitamente registrado na Palavra de Deus.

É exatamente isso que este livro pretende proporcionar ao 

leitor: uma visão daquilo que pode ter acontecido antes e 

depois de determinados fatos registrados nas Sagradas 

Escrituras. Neste volume, 42 desses encontros com 

Jesus, que não estão narrados no Novo Testamento, são 

reproduzidos.
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HISTÓRIAS QUE A BÍBLIA NÃO CONTOU
ENCONTROS COM JESUS

Almir dos Santos Gonçalves Júnior

As Sagradas Escrituras não são uma obra literária 

como outra qualquer, feita por mentes e mãos 

humanas; elas têm propósitos e finalidades 

específicas, que se explicam através da 

racionalidade humana. Em determinados trechos 

e momentos relatados, é possível até deter-se 

um pouco mais detalhadamente na descrição 

bíblica, devido à importância da situação registrada 

ou proeminência do personagem envolvido – 

especialmente no caso de aspectos relevantes da 

vida do povo hebreu ou quando se trata de um líder 

destacado. Porém, isso é muito mais exceção do 

que regra; afinal, a Bíblia não é apenas um livro de 

histórias, mas a revelação, ao homem, da pessoa de 

Deus e de seu plano redentor.

Assim, muitos fatos que podemos depreender 

nas entrelinhas das Escrituras não nos foram 

narrados simplesmente porque não estavam no 

plano de Deus para a sua revelação. Foram, talvez, 

julgados desnecessários pelos inspirados autores 

bíblicos por serem apenas detalhes e aspectos não 

essenciais da revelação que transmitiam. Tudo isso, 

sem dúvida, sob a orientação do Espírito Santo de 

Deus, que a tudo conduziu.

Este livro é o primeiro de uma série de pelo menos 

cinco volumes, Histórias que a Bíblia não contou. 

Além deste primeiro título, Encontros com Jesus, que 

se situa nos evangelhos do Novo Testamento, a série 

vai prosseguir com o título Aquele que andou com 

Deus (a vida do patriarca Enoque, narrada no Antigo 

Testamento), A volta do escravo – sobre a vida do 

servo de Filemom, Onésimo, Apeles – aprovado em 

Cristo e Clemente – o carcereiro de Filipos.

Que esta leitura nos faça absorver a atmosfera 

maravilhosa que deve ter marcado cada um desses 

momentos narrados na Palavra de Deus!

Almir dos Santos 

Gonçalves Júnior é 

reconhecido no meio 

evangélico pelos mais de 30 

títulos que já publicou pela 

editora JUERP, que o lançou, em 1993. Tornar-se um 

escritor, no entanto, não era o seu plano de vida. Como 

administrador de carreira, formado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) na década de 1960, Almir tem 

mais de 40 anos de vivência profissional nos ramos 

industrial, comercial, bancário, securitário e editorial. 

Ao adentrar o terreno da literatura, ele sempre desejou 

escrever para um público mais diversificado e eclético.

Ele é titular da Cadeira nº 31 da Academia 

Evangélica de Letras do Brasil (AELB), patronímica 

de seu pai, Almir dos Santos Gonçalves, onde exerce 

o cargo de 1º vice-presidente em sua diretoria.
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Rubinho um ítalo-brasileiro, paulista de Ada-
mantina e que já passou por Minas, Goiás,... 
e que viveu por mais de 16 anos na Europa – 

Reino Unido e Portugal, onde lá fundou e dirigiu a 
Rádio Transmundial, uma ONG com atuação global. 

Já andou quase por todo o mundo e participou ou 
criou com as suas habilidades e arte, dezenas de 
campanhas de caráter comunitário em países euro-
peus, africanos, no Brasil e nos EUA.

É cartunista por vocação, formado em publicidade, 
teologia, pós-graduado em edição de livros e novos 
conteúdos digitais e lecionou por quase duas dé-
cadas História em Quadrinhos e Design Grá co na 
Universidade Federal de Uberlândia onde também 
foi Diretor de Imprensa.

É autor premiado pela ASEC - Associação Brasilei-
ra de Editores Cristãos pelos livros Café com Deus 
e Guia de Sobrevivência do Cristão, editados pela 
Ed. Vida e relançados pela Geográ ca (o último, 
no prelo!). Escreveu – e desenhou também - o 
álbum Revolução (ed. Sepal) e o A nal O que é 
Saudade (Ed. Geográ ca) e é cartunista da revista 
Cristianismo Hoje.

Atualmente vive em São Caetano do Sul-SP, é casa-
do, pai de duas  lhas e avô de dois netos.
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bíblia de estudo
novo viver (NVI)

bíblia de estudo
apologética com 
apócrifos (RC)

bíblia de estudo
do homem (NVI)

bíblia de estudo live (NVI) bíblia de estudo 
WIERSBE (NVI)

Fto. 14 x 21 cm
Brochura - cód. 1736
Luxo Cinza Grafite - cód. 1737

Fto. 17 x 24 cm
Luxo Preta - cód. 1734
Luxo Marrom - cód. 1765

Fto. 14 x 21 cm
Luxo Marrom - cód. 1805
Luxo Preta - cód. 1804

Fto. 14 x 21 cm
Luxo Preta - cód. 1809
Luxo Estampada - cód. 1810

Fto. 17 x 24 cm
Luxo Preta - cód. 43843
Luxo Neutra - cód. 43913

bíblia DE ESTUDO
DO DISCÍPULO (RANO)

Fto. 17 x 24 cm
Luxo Preta - cód. 1671
Luxo Cinza - cód. 1795

Possui ênfase no estudo das doutrinas bíblicas e a 
estruturação de cada uma delas, além de ensinar 
como aplicar os ensinamentos cristãos. 

Contém os livros Apócrifos do Antigo Testamento 
e informações sobre outras doutrinas. Essencial 
para pastores, teólogos, missionários. 

Possui ferramentas que auxiliam o novo leitor 
cristão a entender e descobrir a Palavra de Deus 
de forma simples.

Preparada para o homem, esta Bíblia contém 
ferramentas e textos devocionais redigidos pelos 
mais renomados escritores da atualidade. 

A Bíblia Sagrada para os jovens, com diversos 
estudos e ferramentas. Tudo de uma forma 
totalmente interativa sem desviar o foco de Deus.

Oferece uma leitura com notas complementares 
e recursos que tornarão a leitura e a aplicação dos 
conteúdos bíblicos ainda mais transformadora.

Com foco na vida e prática cristãs, esta Bíblia é uma magnífi-
ca obra que vai agradar em cheio aos anseios e expectativas 
da mulher. Vêm com uma preciosa coletânea de reflexões, 
estudos e ferramentas abordadas por diversos autores de 
maneira envolvente e totalmente fundamentada na Bíblia. 

LANÇAMENTO

Fto. 14 x 21 cm
Luxo Rosa - cód. 70969  e   Semiluxo Estampada - cód. 70965

BÍBLIA  DE 

ESTUDO

NOVA VERSÃO INTERNACIONAL

Com uma coletânea de 441 hinos que possuem a grande 
missão de nos enriquecer espiritualmente. É uma preciosa 
ferramenta para a vida devocional pessoal e o louvor 
comunitário de milhares de igrejas e congregações. 

CANTOR CRISTÃO
COM MÚSICA

HINÁRIO PARA O
CULTo CRISTÃO

Fto. 15 x 22 cm
Espiral Preta - cód. 1689
Espiral Azul - cód. 1707

Fto. 15 x 22 cm
Espiral Preta - cód. 1690
Espiral Cinza - cód. 1708

CANTOR CRISTÃO 
COM LETRA

Médio
fto. 10 x 13 cm
Flexível Preta - cód. 1722
Flexível Branco - cód. 1723
Brochura - cód. 1728

Médio-Grande
fto. 12 x 17 cm
Brochura - cód. 1788

Grande
fto. 14 x 21 cm
Flexível Preta - cód. 1724
Flexível Branco - cód. 1725
Brochura - cód. 1727
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Bíblia sagrada - versão JoÃO FERREIRA DE ALMEIDA revista e corrigida
Com o Novo Testamento em duas cores
A Versão Almeida Revista e Corrigida (RC) é a mais popular e consagrada Escritura em português. Essa tradução é uma das versões mais fiéis das Escrituras originais a que se tem acesso 
na língua portuguesa.

bÍBLIA RC PRETA
Capas em LUXO e ZÍPER

bÍBLIA RC AZUL
Capas em LUXO e ZÍPER

bÍBLIA RC ouro velho
Capa em LUXO

bÍBLIA RC VINHO
Capas em LUXO e ZÍPER

bÍBLIA RC
ROSA

Capas em
LUXO e ZÍPER

DIsPONIBILIDADE DE
FORMATOS, CAPAS E CORES

bÍBLIA RC
ESTAMPADA
FEMININA

Capas em
LUXO

bÍBLIA RC
ESTAMPADA
NEUTRA

Capas em
LUXO

formato MINI - 8 x 11 cm
Luxo Preta - cód. 1751
Zíper Preta - cód. 1654
Luxo Azul - cód. 1752
Zíper Azul - cód. 1755
Luxo Vinho - cód. 1753
Zíper Vinho - cód. 1756
Luxo Rosa - cód. 1754
Zíper Rosa - cód. 1757
Luxo Estamp. Femin. - cód. 1770
Luxo Estamp. Neutra - cód. 1771

formato BOLSO - 8 x 16 cm
Luxo Preta - cód. 1762
Zíper Preta - cód. 1713
Luxo Estamp. Femin. - cód. 1772
Luxo Estamp. Neutra - cód. 1773

formato MÉDIA- 10 x 13 cm
Luxo Ouro Velho - cód. 1768

formato MÉDIA-GRANDE 
12 x 16 cm
Luxo Preta - cód. 1774
Zíper Preta - cód. 1714
Luxo Estamp. Femin. - cód. 1763
Luxo Estamp. Neutra - cód. 1775

formato GIGANTE - 14 x 21 cm
Luxo Preta - cód. 1656
Zíper Preta - cód. 1652
Luxo Vinho - cód. 1790
Zíper Vinho - cód. 1760
Luxo Azul - cód. 1776
Zíper Azul - cód. 1759
Luxo Rosa - cód. 1758
Zíper Rosa - cód. 1761
Luxo Estamp. Femin. - cód. 1778
Luxo Estamp. Neutra - cód. 1779

formato EXTRA-GIGANTE
17 x 24 cm
Luxo Preta - cód. 1662
Luxo Bronze - cód. 1780

BÍBLIA SAGRADA RC 
PARA PRESENTE

Fto. 20 x 27 cm
Luxo com caixa para presente - cód. 1807

Com um design diferente acompanha-
da de uma caixa esta Bíblia foi projetada 
para presentear aquela pessoa especial 
com algo que ela jamais venha a esque-
cer: A Palavra de Deus! 
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21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes 
é de pouca duração; e, chegada a angústia 
e a perseguição por causa da palavra, logo 
se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo, e a sedução das riquezas, sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é 

o que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto, e um produz cem, outro sessenta, e 
outro trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio? 
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres 
pois que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que ao 

colher o joio não arranqueis também o trigo 
com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento

Mar. 4.30-34. Luc. 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a mais pequena 

de todas as sementes; mas, crescendo, é a 
maior das plantas, e faz-se uma árvore, de 
sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 

que semeia a boa semente, é o Filho do 
homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

Parábolas, do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo.
45 Outrossim o reino dos céus é seme-

lhante ao homem, negociante, que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a 
comprou.

17Mateus, 13 
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21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes 
é de pouca duração; e, chegada a angústia 
e a perseguição por causa da palavra, logo 
se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo, e a sedução das riquezas, sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é 

o que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto, e um produz cem, outro sessenta, e 
outro trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio? 
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres 
pois que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que ao 

colher o joio não arranqueis também o trigo 
com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento

Mar. 4.30-34. Luc. 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a mais pequena 

de todas as sementes; mas, crescendo, é a 
maior das plantas, e faz-se uma árvore, de 
sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 

que semeia a boa semente, é o Filho do 
homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

Parábolas, do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo.
45 Outrossim o reino dos céus é seme-

lhante ao homem, negociante, que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a 
comprou.
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.

O SANTO EVANGELHO SEGUNDO

Mateus
A genealogia de Jesus Cristo

Luc. 3.23-38

1LIVRO da geração de Jesus Cristo, fi lho de Davi, fi lho 
d’Abraão.  2 Abraão gerou a Isaque; e Isaque gerou 

a Jacó; e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos;  3 E Judá 
gerou de Tamar a Farés e a Zará; e Farés gerou a Esrom; 
e Esrom gerou a Arão;  4 E Arão gerou a Aminadabe; e 
Aminadabe gerou a Naassom; e Naassom gerou a Salmom;  
5 E Salmom gerou de Racabe a Booz, e Booz gerou de 
Rute a Obede; e Obede gerou a Jessé;  6 E Jessé gerou ao 
rei Davi; e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher 
de Urias;  7 E Salomão gerou a Roboão; e Roboão gerou 
a Abias: e Abias gerou a Asa;  8 E Asa gerou a Josafá; e 
Josafá gerou a Jorão; e Jorão gerou a Ozias;  9 E Ozias 
gerou a Joatão; e Joatão gerou a Acaz; e Acaz gerou a 
Ezequias;  10 E Ezequias gerou a Manassés; e Manassés 
gerou a Amom; e Amom gerou a Josias;  11 E Josias 
gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a 
Babilônia.  12 E, depois da deportação para a Babilônia, 
Jeconias gerou a Salatiel; e Salatiel gerou a Zorobabel;  13 
E Zorobabel gerou a Abiúde; e Abiúde gerou a Eliaquim; 
e Eliaquim gerou a Azor;  14 E Azor gerou a Sadoque; e 
Sadoque gerou a Aquim; e Aquim gerou a Eliúde;  15 E 
Eliúde gerou a Eleazar; e Eleazar gerou a Matã; e Matã 
gerou a Jacó;  16 E Jacó gerou a José, marido de Maria, 
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.  17 De 
sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, 
são catorze gerações; e desde Davi até à deportação para 

a Babi lônia, catorze gerações; e desde a deportação para 
a Babilônia até Cristo, catorze gerações.

O nascimento de Jesus Cristo 
18 Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, 
sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se 
ter concebido do Espírito Santo.  19 Então José, seu marido, 
como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la 
secretamente.  20 E, projetando ele isto, eis que em sonho 
lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, fi lho de 
Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que 
nela está gerado é do Espírito Santo;  21 E dará à luz um 
fi lho e chamarás o seu nome Jesus; porque ele salvará o 
seu povo dos seus pecados.  22 Tudo isto, aconteceu para 
que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo 
profeta, que diz:  23 Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um fi lho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que 
traduzido é: Deus conosco.  24 E José, despertando do 
sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu 
a sua mulher;  25 E não a conheceu até que deu à luz seu 
fi lho, o primogênito; e pôs-lhe por nome Jesus.

Os magos do Oriente

2E, TENDO nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo 
do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente 

a Jerusalém,  2 Dizendo: Onde está aquele que é nascido 
rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente, 
e viemos a adorá-lo.  3 E o rei Herodes, ouvindo isto, 
perturbou-se, e toda Jerusalém com ele.  4 E, congregados 
todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, 
perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo.  5 E eles 
lhe disseram: Em Belém de Judéia;  porque assim está 
escrito pelo profeta:  6 E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
nenhum és a menor entre as capitais de Judá; porque de 
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20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo; antes, é de 
pouca duração; e, chegada a angústia e a per-
seguição por causa da palavra, logo se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo e a sedução das riquezas sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é o 

que ouve e compreende a palavra; e dá fruto, e 
um produz cem; outro, sessenta; e outro, trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio?
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, 
pois, que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que, 

ao colher o joio, não arranqueis também 
o trigo com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
colhei primeiro o joio e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo, ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento
Mc 4.30-34; Lc 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a menor de todas 

as sementes; mas, crescendo, é a maior 
das plantas e faz-se uma árvore, de sorte 
que vêm as aves do céu e se aninham nos 
seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas à 

multidão, e nada lhes falava sem parábolas,
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a fundação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que 

semeia a boa semente é o Filho do homem;
38 O campo é o mundo; a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do Maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e quei-

mado no fogo, assim será na consumação 
deste mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo 
o que causa escândalo e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

As parábolas do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem e compra 
aquele campo.
45 Outrossim, o reino dos céus é seme-

lhante ao homem negociante que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a 
comprou.

17Mateus, 13 
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20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.

O EVANGELHO SEGUNDO

LUCAS
Introdução 

1 Visto que muitos têm empreendido 
fazer uma narração coordenada dos 

fatos que entre nós se realizaram,
2 segundo no-los transmitiram os que 
desde o princípio foram testemunhas 
oculares e ministros da palavra,
3 também a mim, depois de haver in-
vestigado tudo cuidadosamente desde o 
começo, pareceu-me bem, ó excelentís-
simo Teófi lo, escrever-te uma narração 
em ordem,
4 para que conheças plenamente a ver-
dade das coisas em que foste instruído. 

O anjo Gabriel anuncia o 
nascimento de João Batista 

5 Houve nos dias de Herodes, rei da 
Judeia, um sacerdote chamado Zaca-
rias, da turma de Abias; e sua mulher 
era descendente de Arão, e chamava-se 
Isabel.
6 Ambos eram justos diante de Deus, 
andando irrepreensíveis em todos os 
mandamentos e preceitos do Senhor.
7 Mas não tinham fi lhos, porque Isabel 
era estéril, e ambos eram avançados 
em idade.
8 Ora, estando ele a exercer as funções 
sacerdotais perante Deus, na ordem da 
sua turma,
9 segundo o costume do sacerdócio, 
coube-lhe por sorte entrar no santuá-
rio do Senhor, para oferecer o incenso;
10 e toda a multidão do povo orava da 
parte de fora, à hora do incenso.
11 Apareceu-lhe, então, um anjo do Se-
nhor, em pé à direita do altar do incenso.
12 E Zacarias, vendo-o, fi cou turbado, e 
o temor o assaltou.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes 
é de pouca duração; e, chegada a angústia 
e a perseguição por causa da palavra, logo 
se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo, e a sedução das riquezas, sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é 

o que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto, e um produz cem, outro sessenta, e 
outro trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio? 
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres 
pois que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que ao 

colher o joio não arranqueis também o trigo 
com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento

Mar. 4.30-34. Luc. 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a mais pequena 

de todas as sementes; mas, crescendo, é a 
maior das plantas, e faz-se uma árvore, de 
sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 

que semeia a boa semente, é o Filho do 
homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

Parábolas, do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo.
45 Outrossim o reino dos céus é seme-

lhante ao homem, negociante, que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a 
comprou.

17Mateus, 13 
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nos seus ramos.
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céus é semelhante ao fermento, que uma 
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34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 
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os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
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37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 
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homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
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iniqüidade.
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haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.
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um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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O SANTO EVANGELHO SEGUNDO

Mateus
A genealogia de Jesus Cristo

Luc. 3.23-38

1LIVRO da geração de Jesus Cristo, fi lho de Davi, fi lho 
d’Abraão.  2 Abraão gerou a Isaque; e Isaque gerou 

a Jacó; e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos;  3 E Judá 
gerou de Tamar a Farés e a Zará; e Farés gerou a Esrom; 
e Esrom gerou a Arão;  4 E Arão gerou a Aminadabe; e 
Aminadabe gerou a Naassom; e Naassom gerou a Salmom;  
5 E Salmom gerou de Racabe a Booz, e Booz gerou de 
Rute a Obede; e Obede gerou a Jessé;  6 E Jessé gerou ao 
rei Davi; e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher 
de Urias;  7 E Salomão gerou a Roboão; e Roboão gerou 
a Abias: e Abias gerou a Asa;  8 E Asa gerou a Josafá; e 
Josafá gerou a Jorão; e Jorão gerou a Ozias;  9 E Ozias 
gerou a Joatão; e Joatão gerou a Acaz; e Acaz gerou a 
Ezequias;  10 E Ezequias gerou a Manassés; e Manassés 
gerou a Amom; e Amom gerou a Josias;  11 E Josias 
gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a 
Babilônia.  12 E, depois da deportação para a Babilônia, 
Jeconias gerou a Salatiel; e Salatiel gerou a Zorobabel;  13 
E Zorobabel gerou a Abiúde; e Abiúde gerou a Eliaquim; 
e Eliaquim gerou a Azor;  14 E Azor gerou a Sadoque; e 
Sadoque gerou a Aquim; e Aquim gerou a Eliúde;  15 E 
Eliúde gerou a Eleazar; e Eleazar gerou a Matã; e Matã 
gerou a Jacó;  16 E Jacó gerou a José, marido de Maria, 
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.  17 De 
sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, 
são catorze gerações; e desde Davi até à deportação para 

a Babi lônia, catorze gerações; e desde a deportação para 
a Babilônia até Cristo, catorze gerações.

O nascimento de Jesus Cristo 
18 Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, 
sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se 
ter concebido do Espírito Santo.  19 Então José, seu marido, 
como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la 
secretamente.  20 E, projetando ele isto, eis que em sonho 
lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, fi lho de 
Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que 
nela está gerado é do Espírito Santo;  21 E dará à luz um 
fi lho e chamarás o seu nome Jesus; porque ele salvará o 
seu povo dos seus pecados.  22 Tudo isto, aconteceu para 
que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo 
profeta, que diz:  23 Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um fi lho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que 
traduzido é: Deus conosco.  24 E José, despertando do 
sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu 
a sua mulher;  25 E não a conheceu até que deu à luz seu 
fi lho, o primogênito; e pôs-lhe por nome Jesus.

Os magos do Oriente

2E, TENDO nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo 
do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente 

a Jerusalém,  2 Dizendo: Onde está aquele que é nascido 
rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente, 
e viemos a adorá-lo.  3 E o rei Herodes, ouvindo isto, 
perturbou-se, e toda Jerusalém com ele.  4 E, congregados 
todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, 
perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo.  5 E eles 
lhe disseram: Em Belém de Judéia;  porque assim está 
escrito pelo profeta:  6 E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
nenhum és a menor entre as capitais de Judá; porque de 
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-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo; antes, é de 
pouca duração; e, chegada a angústia e a per-
seguição por causa da palavra, logo se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo e a sedução das riquezas sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é o 

que ouve e compreende a palavra; e dá fruto, e 
um produz cem; outro, sessenta; e outro, trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio?
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, 
pois, que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que, 

ao colher o joio, não arranqueis também 
o trigo com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
colhei primeiro o joio e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo, ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento
Mc 4.30-34; Lc 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a menor de todas 

as sementes; mas, crescendo, é a maior 
das plantas e faz-se uma árvore, de sorte 
que vêm as aves do céu e se aninham nos 
seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas à 

multidão, e nada lhes falava sem parábolas,
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a fundação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que 

semeia a boa semente é o Filho do homem;
38 O campo é o mundo; a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do Maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e quei-

mado no fogo, assim será na consumação 
deste mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo 
o que causa escândalo e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

As parábolas do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem e compra 
aquele campo.
45 Outrossim, o reino dos céus é seme-

lhante ao homem negociante que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a 
comprou.
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.

O EVANGELHO SEGUNDO

LUCAS
Introdução 

1 Visto que muitos têm empreendido 
fazer uma narração coordenada dos 

fatos que entre nós se realizaram,
2 segundo no-los transmitiram os que 
desde o princípio foram testemunhas 
oculares e ministros da palavra,
3 também a mim, depois de haver in-
vestigado tudo cuidadosamente desde o 
começo, pareceu-me bem, ó excelentís-
simo Teófi lo, escrever-te uma narração 
em ordem,
4 para que conheças plenamente a ver-
dade das coisas em que foste instruído. 

O anjo Gabriel anuncia o 
nascimento de João Batista 

5 Houve nos dias de Herodes, rei da 
Judeia, um sacerdote chamado Zaca-
rias, da turma de Abias; e sua mulher 
era descendente de Arão, e chamava-se 
Isabel.
6 Ambos eram justos diante de Deus, 
andando irrepreensíveis em todos os 
mandamentos e preceitos do Senhor.
7 Mas não tinham fi lhos, porque Isabel 
era estéril, e ambos eram avançados 
em idade.
8 Ora, estando ele a exercer as funções 
sacerdotais perante Deus, na ordem da 
sua turma,
9 segundo o costume do sacerdócio, 
coube-lhe por sorte entrar no santuá-
rio do Senhor, para oferecer o incenso;
10 e toda a multidão do povo orava da 
parte de fora, à hora do incenso.
11 Apareceu-lhe, então, um anjo do Se-
nhor, em pé à direita do altar do incenso.
12 E Zacarias, vendo-o, fi cou turbado, e 
o temor o assaltou.

13 Mas o anjo lhe disse: Não temas, Za-
carias; porque a tua oração foi ouvida, 
e Isabel, tua mulher, te dará à luz um 
fi lho, e lhe porás o nome de João;
14 e terás alegria e regozijo, e muitos se 
alegrarão com o seu nascimento;
15 porque ele será grande diante do Se-
nhor; não beberá vinho, nem bebida 
forte; e será cheio do Espírito Santo já 
desde o ventre de sua mãe;
16 converterá muitos dos fi lhos de Israel 
ao Senhor seu Deus;
17 irá adiante dele no espírito e poder 
de Elias, para converter os corações dos 
pais aos fi lhos, e os rebeldes à prudên-
cia dos justos, a fi m de preparar para o 
Senhor um povo apercebido.
18 Disse então Zacarias ao anjo: Como 
terei certeza disso? pois eu sou velho, e 
minha mulher também está avançada 
em idade.
19 Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou 
Gabriel, que assisto diante de Deus, e 
fui enviado para te falar e te dar estas 
boas novas;
20 e eis que fi carás mudo, e não pode-
rás falar até o dia em que estas coisas 
aconteçam; porquanto não creste nas 
minhas palavras, que a seu tempo hão 
de cumprir-se.
21 O povo estava esperando Zacarias, 
e se admirava da sua demora no san-
tuário.
22 Quando saiu, porém, não lhes podia 
falar, e perceberam que tivera uma visão 
no santuário. E falava-lhes por acenos, 
mas permanecia mudo.
23 E, terminados os dias do seu minis-
tério, voltou para casa.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes 
é de pouca duração; e, chegada a angústia 
e a perseguição por causa da palavra, logo 
se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo, e a sedução das riquezas, sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é 

o que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto, e um produz cem, outro sessenta, e 
outro trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio? 
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres 
pois que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que ao 

colher o joio não arranqueis também o trigo 
com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento

Mar. 4.30-34. Luc. 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a mais pequena 

de todas as sementes; mas, crescendo, é a 
maior das plantas, e faz-se uma árvore, de 
sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 

que semeia a boa semente, é o Filho do 
homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

Parábolas, do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo.
45 Outrossim o reino dos céus é seme-

lhante ao homem, negociante, que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a 
comprou.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes 
é de pouca duração; e, chegada a angústia 
e a perseguição por causa da palavra, logo 
se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo, e a sedução das riquezas, sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é 

o que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto, e um produz cem, outro sessenta, e 
outro trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio? 
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres 
pois que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que ao 

colher o joio não arranqueis também o trigo 
com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento

Mar. 4.30-34. Luc. 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a mais pequena 

de todas as sementes; mas, crescendo, é a 
maior das plantas, e faz-se uma árvore, de 
sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 

que semeia a boa semente, é o Filho do 
homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

Parábolas, do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo.
45 Outrossim o reino dos céus é seme-

lhante ao homem, negociante, que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a 
comprou.

17Mateus, 13 
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.

O SANTO EVANGELHO SEGUNDO

Mateus
A genealogia de Jesus Cristo

Luc. 3.23-38

1LIVRO da geração de Jesus Cristo, fi lho de Davi, fi lho 
d’Abraão.  2 Abraão gerou a Isaque; e Isaque gerou 

a Jacó; e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos;  3 E Judá 
gerou de Tamar a Farés e a Zará; e Farés gerou a Esrom; 
e Esrom gerou a Arão;  4 E Arão gerou a Aminadabe; e 
Aminadabe gerou a Naassom; e Naassom gerou a Salmom;  
5 E Salmom gerou de Racabe a Booz, e Booz gerou de 
Rute a Obede; e Obede gerou a Jessé;  6 E Jessé gerou ao 
rei Davi; e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher 
de Urias;  7 E Salomão gerou a Roboão; e Roboão gerou 
a Abias: e Abias gerou a Asa;  8 E Asa gerou a Josafá; e 
Josafá gerou a Jorão; e Jorão gerou a Ozias;  9 E Ozias 
gerou a Joatão; e Joatão gerou a Acaz; e Acaz gerou a 
Ezequias;  10 E Ezequias gerou a Manassés; e Manassés 
gerou a Amom; e Amom gerou a Josias;  11 E Josias 
gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a 
Babilônia.  12 E, depois da deportação para a Babilônia, 
Jeconias gerou a Salatiel; e Salatiel gerou a Zorobabel;  13 
E Zorobabel gerou a Abiúde; e Abiúde gerou a Eliaquim; 
e Eliaquim gerou a Azor;  14 E Azor gerou a Sadoque; e 
Sadoque gerou a Aquim; e Aquim gerou a Eliúde;  15 E 
Eliúde gerou a Eleazar; e Eleazar gerou a Matã; e Matã 
gerou a Jacó;  16 E Jacó gerou a José, marido de Maria, 
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.  17 De 
sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, 
são catorze gerações; e desde Davi até à deportação para 

a Babi lônia, catorze gerações; e desde a deportação para 
a Babilônia até Cristo, catorze gerações.

O nascimento de Jesus Cristo 
18 Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, 
sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se 
ter concebido do Espírito Santo.  19 Então José, seu marido, 
como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la 
secretamente.  20 E, projetando ele isto, eis que em sonho 
lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, fi lho de 
Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que 
nela está gerado é do Espírito Santo;  21 E dará à luz um 
fi lho e chamarás o seu nome Jesus; porque ele salvará o 
seu povo dos seus pecados.  22 Tudo isto, aconteceu para 
que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo 
profeta, que diz:  23 Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um fi lho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que 
traduzido é: Deus conosco.  24 E José, despertando do 
sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu 
a sua mulher;  25 E não a conheceu até que deu à luz seu 
fi lho, o primogênito; e pôs-lhe por nome Jesus.

Os magos do Oriente

2E, TENDO nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo 
do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente 

a Jerusalém,  2 Dizendo: Onde está aquele que é nascido 
rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente, 
e viemos a adorá-lo.  3 E o rei Herodes, ouvindo isto, 
perturbou-se, e toda Jerusalém com ele.  4 E, congregados 
todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, 
perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo.  5 E eles 
lhe disseram: Em Belém de Judéia;  porque assim está 
escrito pelo profeta:  6 E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
nenhum és a menor entre as capitais de Judá; porque de 
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20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo; antes, é de 
pouca duração; e, chegada a angústia e a per-
seguição por causa da palavra, logo se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo e a sedução das riquezas sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é o 

que ouve e compreende a palavra; e dá fruto, e 
um produz cem; outro, sessenta; e outro, trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio?
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, 
pois, que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que, 

ao colher o joio, não arranqueis também 
o trigo com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
colhei primeiro o joio e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo, ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento
Mc 4.30-34; Lc 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a menor de todas 

as sementes; mas, crescendo, é a maior 
das plantas e faz-se uma árvore, de sorte 
que vêm as aves do céu e se aninham nos 
seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas à 

multidão, e nada lhes falava sem parábolas,
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a fundação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que 

semeia a boa semente é o Filho do homem;
38 O campo é o mundo; a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do Maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e quei-

mado no fogo, assim será na consumação 
deste mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo 
o que causa escândalo e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

As parábolas do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem e compra 
aquele campo.
45 Outrossim, o reino dos céus é seme-

lhante ao homem negociante que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a 
comprou.

17Mateus, 13 
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20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.

O EVANGELHO SEGUNDO

LUCAS
Introdução 

1 Visto que muitos têm empreendido 
fazer uma narração coordenada dos 

fatos que entre nós se realizaram,
2 segundo no-los transmitiram os que 
desde o princípio foram testemunhas 
oculares e ministros da palavra,
3 também a mim, depois de haver in-
vestigado tudo cuidadosamente desde o 
começo, pareceu-me bem, ó excelentís-
simo Teófi lo, escrever-te uma narração 
em ordem,
4 para que conheças plenamente a ver-
dade das coisas em que foste instruído. 

O anjo Gabriel anuncia o 
nascimento de João Batista 

5 Houve nos dias de Herodes, rei da 
Judeia, um sacerdote chamado Zaca-
rias, da turma de Abias; e sua mulher 
era descendente de Arão, e chamava-se 
Isabel.
6 Ambos eram justos diante de Deus, 
andando irrepreensíveis em todos os 
mandamentos e preceitos do Senhor.
7 Mas não tinham fi lhos, porque Isabel 
era estéril, e ambos eram avançados 
em idade.
8 Ora, estando ele a exercer as funções 
sacerdotais perante Deus, na ordem da 
sua turma,
9 segundo o costume do sacerdócio, 
coube-lhe por sorte entrar no santuá-
rio do Senhor, para oferecer o incenso;
10 e toda a multidão do povo orava da 
parte de fora, à hora do incenso.
11 Apareceu-lhe, então, um anjo do Se-
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21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes 
é de pouca duração; e, chegada a angústia 
e a perseguição por causa da palavra, logo 
se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo, e a sedução das riquezas, sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é 

o que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto, e um produz cem, outro sessenta, e 
outro trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio? 
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres 
pois que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que ao 

colher o joio não arranqueis também o trigo 
com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento

Mar. 4.30-34. Luc. 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a mais pequena 

de todas as sementes; mas, crescendo, é a 
maior das plantas, e faz-se uma árvore, de 
sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 

que semeia a boa semente, é o Filho do 
homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

Parábolas, do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo.
45 Outrossim o reino dos céus é seme-

lhante ao homem, negociante, que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a 
comprou.

17Mateus, 13 
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sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 
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de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 
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homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 
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são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
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41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.
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44 Também o reino dos céus é semelhante 
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um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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O SANTO EVANGELHO SEGUNDO

Mateus
A genealogia de Jesus Cristo

Luc. 3.23-38

1LIVRO da geração de Jesus Cristo, fi lho de Davi, fi lho 
d’Abraão.  2 Abraão gerou a Isaque; e Isaque gerou 

a Jacó; e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos;  3 E Judá 
gerou de Tamar a Farés e a Zará; e Farés gerou a Esrom; 
e Esrom gerou a Arão;  4 E Arão gerou a Aminadabe; e 
Aminadabe gerou a Naassom; e Naassom gerou a Salmom;  
5 E Salmom gerou de Racabe a Booz, e Booz gerou de 
Rute a Obede; e Obede gerou a Jessé;  6 E Jessé gerou ao 
rei Davi; e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher 
de Urias;  7 E Salomão gerou a Roboão; e Roboão gerou 
a Abias: e Abias gerou a Asa;  8 E Asa gerou a Josafá; e 
Josafá gerou a Jorão; e Jorão gerou a Ozias;  9 E Ozias 
gerou a Joatão; e Joatão gerou a Acaz; e Acaz gerou a 
Ezequias;  10 E Ezequias gerou a Manassés; e Manassés 
gerou a Amom; e Amom gerou a Josias;  11 E Josias 
gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a 
Babilônia.  12 E, depois da deportação para a Babilônia, 
Jeconias gerou a Salatiel; e Salatiel gerou a Zorobabel;  13 
E Zorobabel gerou a Abiúde; e Abiúde gerou a Eliaquim; 
e Eliaquim gerou a Azor;  14 E Azor gerou a Sadoque; e 
Sadoque gerou a Aquim; e Aquim gerou a Eliúde;  15 E 
Eliúde gerou a Eleazar; e Eleazar gerou a Matã; e Matã 
gerou a Jacó;  16 E Jacó gerou a José, marido de Maria, 
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.  17 De 
sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, 
são catorze gerações; e desde Davi até à deportação para 

a Babi lônia, catorze gerações; e desde a deportação para 
a Babilônia até Cristo, catorze gerações.

O nascimento de Jesus Cristo 
18 Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, 
sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se 
ter concebido do Espírito Santo.  19 Então José, seu marido, 
como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la 
secretamente.  20 E, projetando ele isto, eis que em sonho 
lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, fi lho de 
Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que 
nela está gerado é do Espírito Santo;  21 E dará à luz um 
fi lho e chamarás o seu nome Jesus; porque ele salvará o 
seu povo dos seus pecados.  22 Tudo isto, aconteceu para 
que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo 
profeta, que diz:  23 Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um fi lho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que 
traduzido é: Deus conosco.  24 E José, despertando do 
sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu 
a sua mulher;  25 E não a conheceu até que deu à luz seu 
fi lho, o primogênito; e pôs-lhe por nome Jesus.

Os magos do Oriente

2E, TENDO nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo 
do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente 

a Jerusalém,  2 Dizendo: Onde está aquele que é nascido 
rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente, 
e viemos a adorá-lo.  3 E o rei Herodes, ouvindo isto, 
perturbou-se, e toda Jerusalém com ele.  4 E, congregados 
todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, 
perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo.  5 E eles 
lhe disseram: Em Belém de Judéia;  porque assim está 
escrito pelo profeta:  6 E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
nenhum és a menor entre as capitais de Judá; porque de 
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dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo; antes, é de 
pouca duração; e, chegada a angústia e a per-
seguição por causa da palavra, logo se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo e a sedução das riquezas sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é o 

que ouve e compreende a palavra; e dá fruto, e 
um produz cem; outro, sessenta; e outro, trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio?
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, 
pois, que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que, 

ao colher o joio, não arranqueis também 
o trigo com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
colhei primeiro o joio e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo, ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento
Mc 4.30-34; Lc 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a menor de todas 

as sementes; mas, crescendo, é a maior 
das plantas e faz-se uma árvore, de sorte 
que vêm as aves do céu e se aninham nos 
seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas à 

multidão, e nada lhes falava sem parábolas,
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a fundação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que 

semeia a boa semente é o Filho do homem;
38 O campo é o mundo; a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do Maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e quei-

mado no fogo, assim será na consumação 
deste mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo 
o que causa escândalo e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

As parábolas do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem e compra 
aquele campo.
45 Outrossim, o reino dos céus é seme-

lhante ao homem negociante que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a 
comprou.
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.

O EVANGELHO SEGUNDO

LUCAS
Introdução 

1 Visto que muitos têm empreendido 
fazer uma narração coordenada dos 

fatos que entre nós se realizaram,
2 segundo no-los transmitiram os que 
desde o princípio foram testemunhas 
oculares e ministros da palavra,
3 também a mim, depois de haver in-
vestigado tudo cuidadosamente desde o 
começo, pareceu-me bem, ó excelentís-
simo Teófi lo, escrever-te uma narração 
em ordem,
4 para que conheças plenamente a ver-
dade das coisas em que foste instruído. 

O anjo Gabriel anuncia o 
nascimento de João Batista 

5 Houve nos dias de Herodes, rei da 
Judeia, um sacerdote chamado Zaca-
rias, da turma de Abias; e sua mulher 
era descendente de Arão, e chamava-se 
Isabel.
6 Ambos eram justos diante de Deus, 
andando irrepreensíveis em todos os 
mandamentos e preceitos do Senhor.
7 Mas não tinham fi lhos, porque Isabel 
era estéril, e ambos eram avançados 
em idade.
8 Ora, estando ele a exercer as funções 
sacerdotais perante Deus, na ordem da 
sua turma,
9 segundo o costume do sacerdócio, 
coube-lhe por sorte entrar no santuá-
rio do Senhor, para oferecer o incenso;
10 e toda a multidão do povo orava da 
parte de fora, à hora do incenso.
11 Apareceu-lhe, então, um anjo do Se-
nhor, em pé à direita do altar do incenso.
12 E Zacarias, vendo-o, fi cou turbado, e 
o temor o assaltou.

13 Mas o anjo lhe disse: Não temas, Za-
carias; porque a tua oração foi ouvida, 
e Isabel, tua mulher, te dará à luz um 
fi lho, e lhe porás o nome de João;
14 e terás alegria e regozijo, e muitos se 
alegrarão com o seu nascimento;
15 porque ele será grande diante do Se-
nhor; não beberá vinho, nem bebida 
forte; e será cheio do Espírito Santo já 
desde o ventre de sua mãe;
16 converterá muitos dos fi lhos de Israel 
ao Senhor seu Deus;
17 irá adiante dele no espírito e poder 
de Elias, para converter os corações dos 
pais aos fi lhos, e os rebeldes à prudên-
cia dos justos, a fi m de preparar para o 
Senhor um povo apercebido.
18 Disse então Zacarias ao anjo: Como 
terei certeza disso? pois eu sou velho, e 
minha mulher também está avançada 
em idade.
19 Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou 
Gabriel, que assisto diante de Deus, e 
fui enviado para te falar e te dar estas 
boas novas;
20 e eis que fi carás mudo, e não pode-
rás falar até o dia em que estas coisas 
aconteçam; porquanto não creste nas 
minhas palavras, que a seu tempo hão 
de cumprir-se.
21 O povo estava esperando Zacarias, 
e se admirava da sua demora no san-
tuário.
22 Quando saiu, porém, não lhes podia 
falar, e perceberam que tivera uma visão 
no santuário. E falava-lhes por acenos, 
mas permanecia mudo.
23 E, terminados os dias do seu minis-
tério, voltou para casa.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes 
é de pouca duração; e, chegada a angústia 
e a perseguição por causa da palavra, logo 
se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo, e a sedução das riquezas, sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é 

o que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto, e um produz cem, outro sessenta, e 
outro trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio? 
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres 
pois que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que ao 

colher o joio não arranqueis também o trigo 
com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento

Mar. 4.30-34. Luc. 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a mais pequena 

de todas as sementes; mas, crescendo, é a 
maior das plantas, e faz-se uma árvore, de 
sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 

que semeia a boa semente, é o Filho do 
homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

Parábolas, do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo.
45 Outrossim o reino dos céus é seme-

lhante ao homem, negociante, que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a 
comprou.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes 
é de pouca duração; e, chegada a angústia 
e a perseguição por causa da palavra, logo 
se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo, e a sedução das riquezas, sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é 

o que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto, e um produz cem, outro sessenta, e 
outro trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio? 
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres 
pois que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que ao 

colher o joio não arranqueis também o trigo 
com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento

Mar. 4.30-34. Luc. 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a mais pequena 

de todas as sementes; mas, crescendo, é a 
maior das plantas, e faz-se uma árvore, de 
sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 

que semeia a boa semente, é o Filho do 
homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

Parábolas, do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo.
45 Outrossim o reino dos céus é seme-

lhante ao homem, negociante, que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a 
comprou.

17Mateus, 13 
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.

O SANTO EVANGELHO SEGUNDO

Mateus
A genealogia de Jesus Cristo

Luc. 3.23-38

1LIVRO da geração de Jesus Cristo, fi lho de Davi, fi lho 
d’Abraão.  2 Abraão gerou a Isaque; e Isaque gerou 

a Jacó; e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos;  3 E Judá 
gerou de Tamar a Farés e a Zará; e Farés gerou a Esrom; 
e Esrom gerou a Arão;  4 E Arão gerou a Aminadabe; e 
Aminadabe gerou a Naassom; e Naassom gerou a Salmom;  
5 E Salmom gerou de Racabe a Booz, e Booz gerou de 
Rute a Obede; e Obede gerou a Jessé;  6 E Jessé gerou ao 
rei Davi; e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher 
de Urias;  7 E Salomão gerou a Roboão; e Roboão gerou 
a Abias: e Abias gerou a Asa;  8 E Asa gerou a Josafá; e 
Josafá gerou a Jorão; e Jorão gerou a Ozias;  9 E Ozias 
gerou a Joatão; e Joatão gerou a Acaz; e Acaz gerou a 
Ezequias;  10 E Ezequias gerou a Manassés; e Manassés 
gerou a Amom; e Amom gerou a Josias;  11 E Josias 
gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a 
Babilônia.  12 E, depois da deportação para a Babilônia, 
Jeconias gerou a Salatiel; e Salatiel gerou a Zorobabel;  13 
E Zorobabel gerou a Abiúde; e Abiúde gerou a Eliaquim; 
e Eliaquim gerou a Azor;  14 E Azor gerou a Sadoque; e 
Sadoque gerou a Aquim; e Aquim gerou a Eliúde;  15 E 
Eliúde gerou a Eleazar; e Eleazar gerou a Matã; e Matã 
gerou a Jacó;  16 E Jacó gerou a José, marido de Maria, 
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.  17 De 
sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, 
são catorze gerações; e desde Davi até à deportação para 

a Babi lônia, catorze gerações; e desde a deportação para 
a Babilônia até Cristo, catorze gerações.

O nascimento de Jesus Cristo 
18 Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, 
sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se 
ter concebido do Espírito Santo.  19 Então José, seu marido, 
como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la 
secretamente.  20 E, projetando ele isto, eis que em sonho 
lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, fi lho de 
Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que 
nela está gerado é do Espírito Santo;  21 E dará à luz um 
fi lho e chamarás o seu nome Jesus; porque ele salvará o 
seu povo dos seus pecados.  22 Tudo isto, aconteceu para 
que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo 
profeta, que diz:  23 Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um fi lho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que 
traduzido é: Deus conosco.  24 E José, despertando do 
sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu 
a sua mulher;  25 E não a conheceu até que deu à luz seu 
fi lho, o primogênito; e pôs-lhe por nome Jesus.

Os magos do Oriente

2E, TENDO nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo 
do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente 

a Jerusalém,  2 Dizendo: Onde está aquele que é nascido 
rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente, 
e viemos a adorá-lo.  3 E o rei Herodes, ouvindo isto, 
perturbou-se, e toda Jerusalém com ele.  4 E, congregados 
todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, 
perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo.  5 E eles 
lhe disseram: Em Belém de Judéia;  porque assim está 
escrito pelo profeta:  6 E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
nenhum és a menor entre as capitais de Judá; porque de 
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo; antes, é de 
pouca duração; e, chegada a angústia e a per-
seguição por causa da palavra, logo se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo e a sedução das riquezas sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é o 

que ouve e compreende a palavra; e dá fruto, e 
um produz cem; outro, sessenta; e outro, trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio?
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, 
pois, que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que, 

ao colher o joio, não arranqueis também 
o trigo com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
colhei primeiro o joio e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo, ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento
Mc 4.30-34; Lc 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a menor de todas 

as sementes; mas, crescendo, é a maior 
das plantas e faz-se uma árvore, de sorte 
que vêm as aves do céu e se aninham nos 
seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas à 

multidão, e nada lhes falava sem parábolas,
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a fundação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que 

semeia a boa semente é o Filho do homem;
38 O campo é o mundo; a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do Maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e quei-

mado no fogo, assim será na consumação 
deste mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo 
o que causa escândalo e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

As parábolas do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem e compra 
aquele campo.
45 Outrossim, o reino dos céus é seme-

lhante ao homem negociante que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a 
comprou.

17Mateus, 13 
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.

O EVANGELHO SEGUNDO

LUCAS
Introdução 

1 Visto que muitos têm empreendido 
fazer uma narração coordenada dos 

fatos que entre nós se realizaram,
2 segundo no-los transmitiram os que 
desde o princípio foram testemunhas 
oculares e ministros da palavra,
3 também a mim, depois de haver in-
vestigado tudo cuidadosamente desde o 
começo, pareceu-me bem, ó excelentís-
simo Teófi lo, escrever-te uma narração 
em ordem,
4 para que conheças plenamente a ver-
dade das coisas em que foste instruído. 

O anjo Gabriel anuncia o 
nascimento de João Batista 

5 Houve nos dias de Herodes, rei da 
Judeia, um sacerdote chamado Zaca-
rias, da turma de Abias; e sua mulher 
era descendente de Arão, e chamava-se 
Isabel.
6 Ambos eram justos diante de Deus, 
andando irrepreensíveis em todos os 
mandamentos e preceitos do Senhor.
7 Mas não tinham fi lhos, porque Isabel 
era estéril, e ambos eram avançados 
em idade.
8 Ora, estando ele a exercer as funções 
sacerdotais perante Deus, na ordem da 
sua turma,
9 segundo o costume do sacerdócio, 
coube-lhe por sorte entrar no santuá-
rio do Senhor, para oferecer o incenso;
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21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes 
é de pouca duração; e, chegada a angústia 
e a perseguição por causa da palavra, logo 
se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo, e a sedução das riquezas, sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é 

o que ouve e compreende a palavra; e dá 
fruto, e um produz cem, outro sessenta, e 
outro trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio? 
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres 
pois que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que ao 

colher o joio não arranqueis também o trigo 
com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento

Mar. 4.30-34. Luc. 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a mais pequena 

de todas as sementes; mas, crescendo, é a 
maior das plantas, e faz-se uma árvore, de 
sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 

que semeia a boa semente, é o Filho do 
homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

Parábolas, do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo.
45 Outrossim o reino dos céus é seme-

lhante ao homem, negociante, que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a 
comprou.

17Mateus, 13 
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sorte que vêm as aves do céu, e se aninham 
nos seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem pará-
bolas;
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a criação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O 

que semeia a boa semente, é o Filho do 
homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 
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são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e queimado 

no fogo, assim será na consumação deste 
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41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo o 
que causa escândalo, e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.
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44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo.
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35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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O SANTO EVANGELHO SEGUNDO

Mateus
A genealogia de Jesus Cristo

Luc. 3.23-38

1LIVRO da geração de Jesus Cristo, fi lho de Davi, fi lho 
d’Abraão.  2 Abraão gerou a Isaque; e Isaque gerou 

a Jacó; e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos;  3 E Judá 
gerou de Tamar a Farés e a Zará; e Farés gerou a Esrom; 
e Esrom gerou a Arão;  4 E Arão gerou a Aminadabe; e 
Aminadabe gerou a Naassom; e Naassom gerou a Salmom;  
5 E Salmom gerou de Racabe a Booz, e Booz gerou de 
Rute a Obede; e Obede gerou a Jessé;  6 E Jessé gerou ao 
rei Davi; e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher 
de Urias;  7 E Salomão gerou a Roboão; e Roboão gerou 
a Abias: e Abias gerou a Asa;  8 E Asa gerou a Josafá; e 
Josafá gerou a Jorão; e Jorão gerou a Ozias;  9 E Ozias 
gerou a Joatão; e Joatão gerou a Acaz; e Acaz gerou a 
Ezequias;  10 E Ezequias gerou a Manassés; e Manassés 
gerou a Amom; e Amom gerou a Josias;  11 E Josias 
gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a 
Babilônia.  12 E, depois da deportação para a Babilônia, 
Jeconias gerou a Salatiel; e Salatiel gerou a Zorobabel;  13 
E Zorobabel gerou a Abiúde; e Abiúde gerou a Eliaquim; 
e Eliaquim gerou a Azor;  14 E Azor gerou a Sadoque; e 
Sadoque gerou a Aquim; e Aquim gerou a Eliúde;  15 E 
Eliúde gerou a Eleazar; e Eleazar gerou a Matã; e Matã 
gerou a Jacó;  16 E Jacó gerou a José, marido de Maria, 
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.  17 De 
sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, 
são catorze gerações; e desde Davi até à deportação para 

a Babi lônia, catorze gerações; e desde a deportação para 
a Babilônia até Cristo, catorze gerações.

O nascimento de Jesus Cristo 
18 Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, 
sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se 
ter concebido do Espírito Santo.  19 Então José, seu marido, 
como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la 
secretamente.  20 E, projetando ele isto, eis que em sonho 
lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, fi lho de 
Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que 
nela está gerado é do Espírito Santo;  21 E dará à luz um 
fi lho e chamarás o seu nome Jesus; porque ele salvará o 
seu povo dos seus pecados.  22 Tudo isto, aconteceu para 
que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo 
profeta, que diz:  23 Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um fi lho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que 
traduzido é: Deus conosco.  24 E José, despertando do 
sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu 
a sua mulher;  25 E não a conheceu até que deu à luz seu 
fi lho, o primogênito; e pôs-lhe por nome Jesus.

Os magos do Oriente

2E, TENDO nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo 
do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente 

a Jerusalém,  2 Dizendo: Onde está aquele que é nascido 
rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente, 
e viemos a adorá-lo.  3 E o rei Herodes, ouvindo isto, 
perturbou-se, e toda Jerusalém com ele.  4 E, congregados 
todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, 
perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo.  5 E eles 
lhe disseram: Em Belém de Judéia;  porque assim está 
escrito pelo profeta:  6 E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
nenhum és a menor entre as capitais de Judá; porque de 
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27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.
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21 Mas não tem raiz em si mesmo; antes, é de 
pouca duração; e, chegada a angústia e a per-
seguição por causa da palavra, logo se ofende;
22 E o que foi semeado entre espinhos é o 

que ouve a palavra, mas os cuidados deste 
mundo e a sedução das riquezas sufocam 
a palavra, e fi ca infrutífera;
23 Mas o que foi semeado em boa terra é o 

que ouve e compreende a palavra; e dá fruto, e 
um produz cem; outro, sessenta; e outro, trinta.

A parábola do trigo e do joio
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: 

O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu 

inimigo, e semeou joio no meio do trigo, 
e retirou-se.
26 E, quando a erva cresceu e frutifi cou, 

apareceu também o joio.
27 E os servos do pai de família, indo ter 

com ele, disseram-lhe: Senhor, não seme-
aste tu no teu campo boa semente? Por 
que tem então joio?
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem 

fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, 
pois, que vamos arrancá-lo?
29 Porém ele lhes disse: Não; para que, 

ao colher o joio, não arranqueis também 
o trigo com ele.
30 Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; 

e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
colhei primeiro o joio e atai-o em molhos 
para o queimar; mas o trigo, ajuntai-o no 
meu celeiro.

As parábolas do grão de mostarda 
e do fermento
Mc 4.30-34; Lc 13.18-21

31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: 
O reino dos céus é semelhante ao grão de 
mostarda que o homem, pegando dele, 
semeou no seu campo;
32 O qual é realmente a menor de todas 

as sementes; mas, crescendo, é a maior 
das plantas e faz-se uma árvore, de sorte 
que vêm as aves do céu e se aninham nos 
seus ramos.
33 Outra parábola lhes disse: O reino dos 

céus é semelhante ao fermento que uma 
mulher toma e introduz em três medidas 
de farinha, até que tudo esteja levedado.
34 Tudo isto disse Jesus por parábolas à 

multidão, e nada lhes falava sem parábolas,
35 Para que se cumprisse o que fora dito 

pelo profeta, que disse: Abrirei em pará-
bolas a minha boca; publicarei coisas ocultas 
desde a fundação do mundo.

Explicação da parábola do joio
36 Então, tendo despedido a multidão, 

foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo.
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que 

semeia a boa semente é o Filho do homem;
38 O campo é o mundo; a boa semente 

são os fi lhos do reino; e o joio são os fi lhos 
do Maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; 

e a ceifa é o fi m do mundo; e os ceifeiros 
são os anjos.
40 Assim como o joio é colhido e quei-

mado no fogo, assim será na consumação 
deste mundo.
41 Mandará o Filho do homem os seus 

anjos, e eles colherão do seu reino tudo 
o que causa escândalo e os que cometem 
iniqüidade.
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali 

haverá pranto e ranger de dentes.
43 Então os justos resplandecerão como o 

sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.

As parábolas do tesouro 
escondido, da pérola e da rede

44 Também o reino dos céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo que 
um homem achou e escondeu; e, pelo gozo 
dele, vai, vende tudo quanto tem e compra 
aquele campo.
45 Outrossim, o reino dos céus é seme-

lhante ao homem negociante que busca 
boas pérolas;
46 E, encontrando uma pérola de grande 

valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a 
comprou.

17Mateus, 13 

22:21 Mt 17.25  22:29 Jo 20.9  22:30 1Jo 3.2  22:33 Mt 7.28  22:34 Mc 12.28  22:35 Lc 10.25  22:41 Mc 12.35  22:46 Mc 12.34  
23:2 Ne 8.4; Mc 12.38  

35Mateus, 23 
20 E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição?
21 Disseram-lhe eles: De César. Então 
ele lhes disse: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus, o que é de Deus.
22 E eles, ouvindo isto, maravilharam-
-se e, deixando-o, se retiraram.
23 No mesmo dia, chegaram junto 
dele os saduceus, que dizem não haver 
ressurreição, e o interrogaram,
24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: 
Se morrer alguém, não tendo fi lhos, 
casará o seu irmão com a mulher dele 
e suscitará descendência a seu irmão.
25 Ora, houve entre nós sete irmãos; 
e o primeiro, tendo casado, morreu, e, 
não tendo descendência, deixou sua 
mulher a seu irmão.
26 Da mesma sorte, o segundo, e o 
terceiro, até o sétimo;
27 Por fi m, depois de todos, morreu 
também a mulher.
28 Portanto, na ressurreição, de qual 
dos sete será a mulher, visto que todos 
a possuíram?
29 Jesus, porém, respondendo, disse-
-lhes: Errais, não conhecendo as Escri-
turas, nem o poder de Deus.
30 Porque na ressurreição nem casam 
nem são dados em casamento; mas 
serão como os anjos de Deus no céu.
31 E, acerca da ressurreição dos 
mortos, não tendes lido o que Deus 
vos declarou, dizendo:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
33 E as turbas, ouvindo isto, fi caram 
maravilhadas da sua doutrina.

O grande mandamento
Mc 12.28-34; Lc 10.25-27

34 E os fariseus, ouvindo que ele fi -

zera emudecer os saduceus, reuniram-
-se no mesmo lugar.
35 E um deles, doutor da lei, inter-
rogou-o para o experimentar, dizendo:
36 Mestre, qual é o grande manda-
mento na lei?
37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pen-
samento.
38 Este é o primeiro e grande man-
damento.
39 E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.
40 Destes dois mandamentos de-
pendem toda a lei e os profetas.

Cristo, o Filho de Davi
Mc 12.35-37; Lc 20.41-44

41 E, estando reunidos os fariseus, 
interrogou-os Jesus,
42 Dizendo: Que pensais vós do 
Cristo? De quem é filho? Eles dis-
seram-lhe: De Davi.
43 Disse-lhes ele: Como é então que 
Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: 
Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés.
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, 
como é seu fi lho?
46 E ninguém podia responder-lhe 
uma palavra, nem, desde aquele dia, 
ousou mais alguém interrogá-lo.

Jesus censura os escribas 
e os fariseus

23 ENTÃO falou Jesus à multidão 
e aos seus discípulos,

2 Dizendo: Na cadeira de Moisés, 
estão assentados os escribas e fariseus.

O EVANGELHO SEGUNDO

LUCAS
Introdução 

1 Visto que muitos têm empreendido 
fazer uma narração coordenada dos 

fatos que entre nós se realizaram,
2 segundo no-los transmitiram os que 
desde o princípio foram testemunhas 
oculares e ministros da palavra,
3 também a mim, depois de haver in-
vestigado tudo cuidadosamente desde o 
começo, pareceu-me bem, ó excelentís-
simo Teófi lo, escrever-te uma narração 
em ordem,
4 para que conheças plenamente a ver-
dade das coisas em que foste instruído. 

O anjo Gabriel anuncia o 
nascimento de João Batista 

5 Houve nos dias de Herodes, rei da 
Judeia, um sacerdote chamado Zaca-
rias, da turma de Abias; e sua mulher 
era descendente de Arão, e chamava-se 
Isabel.
6 Ambos eram justos diante de Deus, 
andando irrepreensíveis em todos os 
mandamentos e preceitos do Senhor.
7 Mas não tinham fi lhos, porque Isabel 
era estéril, e ambos eram avançados 
em idade.
8 Ora, estando ele a exercer as funções 
sacerdotais perante Deus, na ordem da 
sua turma,
9 segundo o costume do sacerdócio, 
coube-lhe por sorte entrar no santuá-
rio do Senhor, para oferecer o incenso;
10 e toda a multidão do povo orava da 
parte de fora, à hora do incenso.
11 Apareceu-lhe, então, um anjo do Se-
nhor, em pé à direita do altar do incenso.
12 E Zacarias, vendo-o, fi cou turbado, e 
o temor o assaltou.

13 Mas o anjo lhe disse: Não temas, Za-
carias; porque a tua oração foi ouvida, 
e Isabel, tua mulher, te dará à luz um 
fi lho, e lhe porás o nome de João;
14 e terás alegria e regozijo, e muitos se 
alegrarão com o seu nascimento;
15 porque ele será grande diante do Se-
nhor; não beberá vinho, nem bebida 
forte; e será cheio do Espírito Santo já 
desde o ventre de sua mãe;
16 converterá muitos dos fi lhos de Israel 
ao Senhor seu Deus;
17 irá adiante dele no espírito e poder 
de Elias, para converter os corações dos 
pais aos fi lhos, e os rebeldes à prudên-
cia dos justos, a fi m de preparar para o 
Senhor um povo apercebido.
18 Disse então Zacarias ao anjo: Como 
terei certeza disso? pois eu sou velho, e 
minha mulher também está avançada 
em idade.
19 Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou 
Gabriel, que assisto diante de Deus, e 
fui enviado para te falar e te dar estas 
boas novas;
20 e eis que fi carás mudo, e não pode-
rás falar até o dia em que estas coisas 
aconteçam; porquanto não creste nas 
minhas palavras, que a seu tempo hão 
de cumprir-se.
21 O povo estava esperando Zacarias, 
e se admirava da sua demora no san-
tuário.
22 Quando saiu, porém, não lhes podia 
falar, e perceberam que tivera uma visão 
no santuário. E falava-lhes por acenos, 
mas permanecia mudo.
23 E, terminados os dias do seu minis-
tério, voltou para casa.
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GÊNESIS
Os seis dias da criação de Deus 

1 No princípio, criou Deus os céus e 
a terra.

2 A terra era sem forma e vazia; e havia 
trevas sobre a face do abismo, mas o 
Espírito de Deus pairava sobre a face 
das águas.
3 Disse Deus: Haja luz. E houve luz.
4 Viu Deus que a luz era boa; e fez se-
paração entre a luz e as trevas.
5 E Deus chamou à luz dia e às trevas, 
noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 
primeiro.
6 E disse Deus: Haja um fi rmamento no 
meio das águas e haja separação entre 
águas e águas.
7 Fez, pois, Deus o fi rmamento e sepa-
rou as águas que estavam debaixo do 
fi rmamento das que estavam por cima 
do fi rmamento. E assim foi.
8 Chamou Deus ao fi rmamento céu. E 
foi a tarde e a manhã, o dia segundo.
9 E disse Deus: Ajuntem-se num só 
lugar as águas que estão debaixo do 
céu, e apareça o elemento seco. E 
assim foi.
10 Chamou Deus ao elemento seco terra 
e ao ajuntamento das águas, mares. E 
viu Deus que isso era bom.
11 E disse Deus: Produza a terra relva, 
ervas que deem semente e árvores fru-
tíferas que, segundo as suas espécies, 
deem fruto que tenha em si a sua se-
mente, sobre a terra. E assim foi.
12 A terra, pois, produziu relva, ervas 
que davam semente segundo as suas 
espécies e árvores que davam fruto que 
tinha em si a sua semente segundo as 
suas espécies. E viu Deus que isso era 
bom.

13 E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro.
14 E disse Deus: Haja luminares no fi r-
mamento do céu, para fazerem sepa-
ração entre o dia e a noite; sejam eles 
para sinais, e para estações, e para dias 
e anos.
15 E sirvam de luminares no fi rmamento 
do céu, para alumiar a terra. E assim foi.
16 Deus, pois, fez os dois grandes lumi-
nares: o luminar maior para governar o 
dia, e o luminar menor para governar a 
noite; fez também as estrelas.
17 E Deus os pôs no fi rmamento do céu 
para alumiar a terra.
18 Para governar o dia e a noite e para 
fazer separação entre a luz e as trevas. 
E viu Deus que isso era bom.
19 E foi a tarde e a manhã, o dia quarto.
20 E disse Deus: Produzam as águas 
cardumes de seres viventes; e voem 
as aves acima da terra no fi rmamento 
do céu.
21 Criou, pois, Deus os monstros ma-
rinhos e todos os seres viventes que se 
arrastam, os quais as águas produziram 
abundantemente segundo as suas espé-
cies; e toda ave que voa, segundo a sua 
espécie. E viu Deus que isso era bom.
22 Então, Deus os abençoou, dizendo: 
Frutifi cai, e multiplicai-vos, e enchei as 
águas dos mares; e multipliquem-se as 
aves sobre a terra.
23 E foi a tarde e a manhã, o dia quinto.
24 E disse Deus: Produza a terra seres 
viventes, segundo as suas espécies: 
animais domésticos, répteis e animais 
selvagens, segundo as suas espécies. E 
assim foi.
25 Deus, pois, fez os animais selvagens, 
segundo as suas espécies, e os animais 
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Gênesis
1 O Princípio

No princípio Deus criou os céus
e a terra.a
2 Era a terra sem forma e vazia; tre-
vas cobriam a face do abismo, e o
Espírito de Deus se movia sobre a
face das águas.
3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve
luz. 4 Deus viu que a luz era boa, e
separou a luz das trevas. 5 Deus cha-
mou à luz dia, e às trevas chamou
noite. Passaram-se a tarde e a ma-
nhã; esse foi o primeiro dia.
6 Depois disse Deus: “Haja entre as
águas um firmamento que separe
águas de águas”. 7 Então Deus fez o
firmamento e separou as águas que
ficaram abaixo do firmamento das
que ficaram por cima. E assim foi.
8 Ao firmamento Deus chamou céu.
Passaram-se a tarde e a manhã; esse
foi o segundo dia.
9 E disse Deus: “Ajuntem-se num
só lugar as águas que estão debaixo
do céu, e apareça a parte seca”. E
assim foi. 10 À parte seca Deus cha-
mou terra, e chamou mares ao con-
junto das águas. E Deus viu que fi-
cou bom.
11 Então disse Deus: “Cubra-se a ter-
ra de vegetação: plantas que dêem
sementes e árvores cujos frutos pro-
duzam sementes de acordo com as
suas espécies”. E assim foi. 12 A ter-
ra fez brotar a vegetação: plantas que
dão sementes de acordo com as suas
espécies, e árvores cujos frutos pro-
duzem sementes de acordo com as
suas espécies. E Deus viu que ficou
bom. 13 Passaram-se a tarde e a ma-
nhã; esse foi o terceiro dia.
14 Disse Deus: “Haja luminares no

firmamento do céu para separar o
dia da noite. Sirvam eles de sinais
para marcar estações, dias e anos,
15 e sirvam de luminares no
firmamento do céu para iluminar a
terra”. E assim foi. 16 Deus fez os
dois grandes luminares: o maior para
governar o dia e o menor para gover-
nar a noite; fez também as estrelas.
17 Deus os colocou no firmamento
do céu para iluminar a terra,
18 governar o dia e a noite, e sepa-
rar a luz das trevas. E Deus viu que
ficou bom. 19 Passaram-se a tarde e
a manhã; esse foi o quarto dia.
20 Disse também Deus: “Encham-
se as águas de seres vivos, e voem
as aves sobre a terra, sob o
firmamento do céu”. 21 Assim Deus
criou os grandes animais aquáticos
e os demais seres vivos que povo-
am as águas, de acordo com as suas
espécies; e todas as aves, de acordo
com as suas espécies. E Deus viu
que ficou bom. 22 Então Deus os
abençoou, dizendo: “Sejam férteis
e multipliquem-se! Encham as águas
dos mares! E multipliquem-se as
aves na terra”. 23 Passaram-se a tar-
de e a manhã; esse foi o quinto dia.
24 E disse Deus: “Produza a terra
seres vivos de acordo com as suas
espécies: rebanhos domésticos, ani-
mais selvagens e os demais seres vi-
vos da terra, cada um de acordo com
a sua espécie”. E assim foi. 25 Deus
fez os animais selvagens de acordo
com as suas espécies, os rebanhos
domésticos de acordo com as suas
espécies, e os demais seres vivos da
terra de acordo com as suas espécies.
E Deus viu que ficou bom.

a1.1-3 Ou Quando Deus começou a criar os céus e a terra 2sendo a terra ..., 3disse Deus: ...
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Bíblia MÉDIA

Bíblia GRANDE

Bíblia GIGANTE Bíblia EXTRA-GIGANTE

1 O Princípio
No princípio Deus criou os céus e a terra.a

2 Era a terra sem forma e vazia; trevas co briam 
a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas.
3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. 4 Deus 

viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. 
5 Deus chamou à luz dia, e às trevas cha mou 
noite. Passaram-se a tarde  e a manhã; esse foi 
o primeiro dia.
6 Depois disse Deus: “Haja entre as águas um

fi rmamento que separe águas de águas”. 7 En tão 
Deus fez o fi rmamento e separou as águas que
fi caram abaixo do fi rmamento das que fi caram
por cima. E assim foi. 8 Ao fi rma mento Deus cha-
mou céu. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi 
o segundo dia.
9 E disse Deus: “Ajuntem-se num só lugar as

águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte 
seca”. E assim foi. 10 À parte seca De us chamou 
terra, e cha mou mares ao conjunto das águas. E 
Deus viu que fi cou bom.
11 Então disse Deus: “Cubra-se a terra de ve-

getação: plantas que dêem sementes e árvores
cujos frutos produzam semen tes de acor do com 
as suas espé cies”. E assim foi. 12 A terra fez bro tar 
a vegetação: plantas que dão sementes de acor do 
com as suas espé cies, e árvores cujos frutos pro-
duzem sementes de acordo com as suas espécies. 
E Deus viu que fi cou bom. 13 Passaram-se  a tarde 
e a manhã; esse foi o ter ceiro dia.
14 Disse Deus: “Haja luminares no fi rma mento 

do céu para separar o dia da noite. Sir vam eles
de sinais para marcar estações, dias e anos, 15 e 
sirvam de lu minares no fi rmamento do céu para 
ilu minar a terra”. E assim foi. 16 Deus fez os dois 
gran des lumi nares: o maior para go vernar o dia
e o menor para gover nar a noite; fez também as 
estrelas. 17 Deus os colo cou no fi rmamento do
céu para iluminar a terra, 18 governa r o dia e a
noite, e separar a luz das tre vas. E Deus viu que 
fi cou bom. 19 Passaram-se a tarde e a manhã;
esse foi o quarto dia.
20 Disse também Deus: “Encham-se as águas

de seres vivos, e voem as aves sobre a terra,
sob o fi rmamento do céu”. 21 Assim Deus criou 
os gran des animais aquáti cos e os demais seres
vivos que povoam as á guas, de acor do com as

a 1.1-3 Ou Quando Deus começou a criar os céus e a terra 
2sendo a terra ..., 3disse Deus: ...

suas espécies; e todas as aves, de acordo com as 
suas espécies. E Deus viu que fi cou bom. 22 En-
tão De us os abençoou, dizendo: “Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham as águas dos mares! E 
multipli quem-se as aves na terra”. 23 Passaram-
se a tarde e a manhã; esse foi o quinto dia.
24 E disse Deus: “Produza a terra seres vivos de 

acordo com as suas espécies: rebanhos domésti-
cos, ani mais selvagens e os demais seres vivos 
da terra, cada um de acor do com a sua espécie”. 
E assim foi. 25 Deus fez os animais sel vagens de 
acordo com as suas espé cies, os reba nhos domés-
ticos de acor do com as suas espécies, e os demais 
seres vivos da terra de acordo com as suas espé-
cies. E Deus viu que fi cou bom.
26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nos-

sa imagem, con for me a nossa semelhança. Domi-
ne eleb sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu, sobre os grandes animais de toda a terrac e 
sobre todos os pequenos animais  que se movem 
rente ao chão”.
27  Criou Deus o homem à sua imagem, à 

imagem de Deus o criou; homem e mulherd os 
criou.
28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam fér-

teis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a 
terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre 
as aves do céu e sobre todos os animais que se 
movem pela terra”.
29 Disse Deus: “Eis que lhes dou todas as plantas 

que nascem em toda a terra e produzem sementes, 
e todas as árvores que dão frutos com se mentes. 
Elas servirão de alimento para vocês. 30 E dou to-
dos os vegetais como alimento a tudo o que tem 
em si fôlego de vida: a todos os gran des animais da 
terra e, a todas as aves do céu e a todas as criaturas 
que  se movem rente ao chão”. E assim foi.
31 E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo 

havia fi cado muito bom. Passaram-se a tarde e a 
ma nhã; esse foi o sexto dia.

2Assim foram concluídos os céus e a terra, e
 tudo o que neles há.

2 No sétimo dia Deus já havia concluído a obra 
que realizara, e nesse dia descansou. 3 A bençoou 
Deus o sétimo dia e o santifi cou, por que nele des-
cansou de toda a obra que realizara na criação.
b 1.26 Hebraico: Dominem eles.
c 1.26 A Versão Siríaca diz sobre todos os animais selvagens 
da terra.
d 1.27 Hebraico: macho e fêmea.
e 1.30 Ou os animais selvagens

GÊNESIS

COMPARATIVO DE
TAMANHO DE LETRA
Bíblias Nova Versão Internacional

Bíblia MÉDIA Bíblia GRANDE Bíblia GIGANTE
1 O Princípio

No princípio Deus criou os céus e a terra.a

2 Era a terra sem forma e vazia; trevas co briam 
a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas.
3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. 4 Deus 

viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. 
5 Deus chamou à luz dia, e às trevas cha mou 
noite. Passaram-se a tarde  e a manhã; esse foi 
o primeiro dia.
6 Depois disse Deus: “Haja entre as águas um 

fi rmamento que separe águas de águas”. 7 En tão 
Deus fez o fi rmamento e separou as águas que 
fi caram abaixo do fi rmamento das que fi caram 
por cima. E assim foi. 8 Ao fi rma mento Deus cha-
mou céu. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi 
o segundo dia.
9 E disse Deus: “Ajuntem-se num só lugar as 

águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte 
seca”. E assim foi. 10 À parte seca De us chamou 
terra, e cha mou mares ao conjunto das águas. E 
Deus viu que fi cou bom.
11 Então disse Deus: “Cubra-se a terra de ve-

getação: plantas que dêem sementes e árvores 
cujos frutos produzam semen tes de acor do com 
as suas espé cies”. E assim foi. 12 A terra fez bro tar 
a vegetação: plantas que dão sementes de acor do 
com as suas espé cies, e árvores cujos frutos pro-
duzem sementes de acordo com as suas espécies. 
E Deus viu que fi cou bom. 13 Passaram-se  a tarde 
e a manhã; esse foi o ter ceiro dia.
14 Disse Deus: “Haja luminares no fi rma mento 

do céu para separar o dia da noite. Sir vam eles 
de sinais para marcar estações, dias e anos, 15 e 
sirvam de lu minares no fi rmamento do céu para 
ilu minar a terra”. E assim foi. 16 Deus fez os dois 
gran des lumi nares: o maior para go vernar o dia 
e o menor para gover nar a noite; fez também as 
estrelas. 17 Deus os colo cou no fi rmamento do 
céu para iluminar a terra, 18 governa r o dia e a 
noite, e separar a luz das tre vas. E Deus viu que 
fi cou bom. 19 Passaram-se a tarde e a manhã; 
esse foi o quarto dia.
20 Disse também Deus: “Encham-se as águas 

de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, 
sob o fi rmamento do céu”. 21 Assim Deus criou 
os gran des animais aquáti cos e os demais seres 
vivos que povoam as á guas, de acor do com as 

a 1.1-3 Ou Quando Deus começou a criar os céus e a terra 
2sendo a terra ..., 3disse Deus: ...

suas espécies; e todas as aves, de acordo com as 
suas espécies. E Deus viu que fi cou bom. 22 En-
tão De us os abençoou, dizendo: “Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham as águas dos mares! E 
multipli quem-se as aves na terra”. 23 Passaram-
se a tarde e a manhã; esse foi o quinto dia.
24 E disse Deus: “Produza a terra seres vivos de 

acordo com as suas espécies: rebanhos domésti-
cos, ani mais selvagens e os demais seres vivos 
da terra, cada um de acor do com a sua espécie”. 
E assim foi. 25 Deus fez os animais sel vagens de 
acordo com as suas espé cies, os reba nhos domés-
ticos de acor do com as suas espécies, e os demais 
seres vivos da terra de acordo com as suas espé-
cies. E Deus viu que fi cou bom.
26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nos-

sa imagem, con for me a nossa semelhança. Domi-
ne eleb sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu, sobre os grandes animais de toda a terrac e 
sobre todos os pequenos animais  que se movem 
rente ao chão”.
27  Criou Deus o homem à sua imagem, à 

imagem de Deus o criou; homem e mulherd os 
criou.
28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam fér-

teis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a 
terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre 
as aves do céu e sobre todos os animais que se 
movem pela terra”.
29 Disse Deus: “Eis que lhes dou todas as plantas 

que nascem em toda a terra e produzem sementes, 
e todas as árvores que dão frutos com se mentes. 
Elas servirão de alimento para vocês. 30 E dou to-
dos os vegetais como alimento a tudo o que tem 
em si fôlego de vida: a todos os gran des animais da 
terra e, a todas as aves do céu e a todas as criaturas 
que  se movem rente ao chão”. E assim foi.
31 E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo 

havia fi cado muito bom. Passaram-se a tarde e a 
ma nhã; esse foi o sexto dia.

2Assim foram concluídos os céus e a terra, e 
 tudo o que neles há.

2 No sétimo dia Deus já havia concluído a obra 
que realizara, e nesse dia descansou. 3 A bençoou 
Deus o sétimo dia e o santifi cou, por que nele des-
cansou de toda a obra que realizara na criação.
b 1.26 Hebraico: Dominem eles.
c 1.26 A Versão Siríaca diz sobre todos os animais selvagens 
da terra.
d 1.27 Hebraico: macho e fêmea.
e 1.30 Ou os animais selvagens

GÊNESIS Gênesis
1O Princípio

No princípio Deus criou os céus e a terra.a
2 Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam

a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia
sobre a face das águas.
3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. 4 Deus

viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas.
5 Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou
noite. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o
primeiro dia.
6 Depois disse Deus: “Haja entre as águas um

firmamento que separe águas de águas”. 7 En-
tão Deus fez o firmamento e separou as águas
que ficaram abaixo do firmamento das que fica-
ram por cima. E assim foi. 8 Ao firmamento Deus
chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã;
esse foi o segundo dia.
9 E disse Deus: “Ajuntem-se num só lugar as

águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte
seca”. E assim foi. 10 À parte seca Deus chamou
terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E
Deus viu que ficou bom.
11 Então disse Deus: “Cubra-se a terra de vege-

tação: plantas que dêem sementes e árvores
cujos frutos produzam sementes de acordo com
as suas espécies”. E assim foi. 12 A terra fez bro-
tar a vegetação: plantas que dão sementes de
acordo com as suas espécies, e árvores cujos fru-
tos produzem sementes de acordo com as suas
espécies. E Deus viu que ficou bom. 13 Passa-
ram-se a tarde e a manhã; esse foi o terceiro dia.
14 Disse Deus: “Haja luminares no firmamento

do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles
de sinais para marcar estações, dias e anos, 15 e
sirvam de luminares no firmamento do céu para
iluminar a terra”. E assim foi. 16 Deus fez os
dois grandes luminares: o maior para governar
o dia e o menor para governar a noite; fez tam-
bém as estrelas. 17 Deus os colocou no
firmamento do céu para iluminar a terra,
18 governar o dia e a noite, e separar a luz das
trevas. E Deus viu que ficou bom. 19 Passaram-
se a tarde e a manhã; esse foi o quarto dia.
20 Disse também Deus: “Encham-se as águas

de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob
o firmamento do céu”. 21 Assim Deus criou os
grandes animais aquáticos e os demais seres vi-
vos que povoam as águas, de acordo com as suas
espécies; e todas as aves, de acordo com as suas
espécies. E Deus viu que ficou bom. 22 Então
Deus os abençoou, dizendo: “Sejam férteis e
multipliquem-se! Encham as águas dos mares!
E multipliquem-se as aves na terra”. 23 Passa-
ram-se a tarde e a manhã; esse foi o quinto dia.

24 E disse Deus: “Produza a terra seres vivos
de acordo com as suas espécies: rebanhos do-
mésticos, animais selvagens e os demais seres
vivos da terra, cada um de acordo com a sua
espécie”. E assim foi. 25 Deus fez os animais sel-
vagens de acordo com as suas espécies, os reba-
nhos domésticos de acordo com as suas espé-
cies, e os demais seres vivos da terra de acordo
com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom.
26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nos-

sa imagem, conforme a nossa semelhança. Do-
mine eleb sobre os peixes do mar, sobre as aves
do céu, sobre os grandes animais de toda a terrac

e sobre todos os pequenos animais que se mo-
vem rente ao chão”.

27 Criou Deus o homem à sua imagem,
à imagem de Deus o criou;
homem e mulherd os criou.

28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam fér-
teis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a
terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre
as aves do céu e sobre todos os animais que se
movem pela terra”.
29 Disse Deus: “Eis que lhes dou todas as plan-

tas que nascem em toda a terra e produzem se-
mentes, e todas as árvores que dão frutos com
sementes. Elas servirão de alimento para vocês.
30 E dou todos os vegetais como alimento a tudo
o que tem em si fôlego de vida: a todos os gran-
des animais da terrae, a todas as aves do céu e a
todas as criaturas que se movem rente ao chão”.
E assim foi.
31 E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo

havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a
manhã; esse foi o sexto dia.

2 Assim foram concluídos os céus e a terra, e
tudo o que neles há.

2 No sétimo dia Deus já havia concluído a obra
que realizara, e nesse dia descansou. 3 Abençoou
Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele
descansou de toda a obra que realizara na cria-
ção.
A Origem da Humanidade
4 Esta é a história das origensf dos céus e da

terra, no tempo em que foram criados:
Quando o SENHOR Deus fez a terra e os céus,

5 ainda não tinha brotado nenhum arbusto no
campo, e nenhuma planta havia germinado,
porque o SENHOR Deus ainda não tinha feito
chover sobre a terra, e também não havia ho-
mem para cultivar o solo. 6 Todavia brotava águag

da terra e irrigava toda a superfície do solo. 7 En-
tão o SENHOR Deus formou o homemh do pó da

a1.1-3 Ou Quando Deus começou a criar os céus e a terra 2sendo a terra ..., 3disse Deus: ...  b1.26 Hebraico: Dominem eles.  c1.26
A Versão Siríaca diz sobre todos os animais selvagens da terra.  d1.27 Hebraico: macho e fêmea.  e1.30 Ou os animais selvagens  f2.4
Hebraico: história da descendência; a mesma expressão aparece em 5.1; 6.9; 10.1; 11.10,27; 25.12,19; 36.1,9 e 37.2.  g2.6 Ou
brotavam fontes; ou ainda surgia uma neblina  h2.7 Os termos homem e Adão (adam) assemelham-se à palavra terra (adamah) no
hebraico.

Gênesis
1 O Princípio

No princípio Deus criou os céus
e a terra.a
2 Era a terra sem forma e vazia; tre-
vas cobriam a face do abismo, e o
Espírito de Deus se movia sobre a
face das águas.
3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve
luz. 4 Deus viu que a luz era boa, e
separou a luz das trevas. 5 Deus cha-
mou à luz dia, e às trevas chamou
noite. Passaram-se a tarde e a ma-
nhã; esse foi o primeiro dia.
6 Depois disse Deus: “Haja entre as
águas um firmamento que separe
águas de águas”. 7 Então Deus fez o
firmamento e separou as águas que
ficaram abaixo do firmamento das
que ficaram por cima. E assim foi.
8 Ao firmamento Deus chamou céu.
Passaram-se a tarde e a manhã; esse
foi o segundo dia.
9 E disse Deus: “Ajuntem-se num
só lugar as águas que estão debaixo
do céu, e apareça a parte seca”. E
assim foi. 10 À parte seca Deus cha-
mou terra, e chamou mares ao con-
junto das águas. E Deus viu que fi-
cou bom.
11 Então disse Deus: “Cubra-se a ter-
ra de vegetação: plantas que dêem
sementes e árvores cujos frutos pro-
duzam sementes de acordo com as
suas espécies”. E assim foi. 12 A ter-
ra fez brotar a vegetação: plantas que
dão sementes de acordo com as suas
espécies, e árvores cujos frutos pro-
duzem sementes de acordo com as
suas espécies. E Deus viu que ficou
bom. 13 Passaram-se a tarde e a ma-
nhã; esse foi o terceiro dia.
14 Disse Deus: “Haja luminares no

firmamento do céu para separar o
dia da noite. Sirvam eles de sinais
para marcar estações, dias e anos,
15 e sirvam de luminares no
firmamento do céu para iluminar a
terra”. E assim foi. 16 Deus fez os
dois grandes luminares: o maior para
governar o dia e o menor para gover-
nar a noite; fez também as estrelas.
17 Deus os colocou no firmamento
do céu para iluminar a terra,
18 governar o dia e a noite, e sepa-
rar a luz das trevas. E Deus viu que
ficou bom. 19 Passaram-se a tarde e
a manhã; esse foi o quarto dia.
20 Disse também Deus: “Encham-
se as águas de seres vivos, e voem
as aves sobre a terra, sob o
firmamento do céu”. 21 Assim Deus
criou os grandes animais aquáticos
e os demais seres vivos que povo-
am as águas, de acordo com as suas
espécies; e todas as aves, de acordo
com as suas espécies. E Deus viu
que ficou bom. 22 Então Deus os
abençoou, dizendo: “Sejam férteis
e multipliquem-se! Encham as águas
dos mares! E multipliquem-se as
aves na terra”. 23 Passaram-se a tar-
de e a manhã; esse foi o quinto dia.
24 E disse Deus: “Produza a terra
seres vivos de acordo com as suas
espécies: rebanhos domésticos, ani-
mais selvagens e os demais seres vi-
vos da terra, cada um de acordo com
a sua espécie”. E assim foi. 25 Deus
fez os animais selvagens de acordo
com as suas espécies, os rebanhos
domésticos de acordo com as suas
espécies, e os demais seres vivos da
terra de acordo com as suas espécies.
E Deus viu que ficou bom.

a1.1-3 Ou Quando Deus começou a criar os céus e a terra 2sendo a terra ..., 3disse Deus: ...

COMPARATIVO DE
TAMANHO DE LETRA
Bíblias Nova Versão Internacional

Bíblia MÉDIA Bíblia GRANDE Bíblia GIGANTE
1 O Princípio

No princípio Deus criou os céus e a terra.a

2 Era a terra sem forma e vazia; trevas co briam 
a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas.
3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. 4 Deus 

viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. 
5 Deus chamou à luz dia, e às trevas cha mou 
noite. Passaram-se a tarde  e a manhã; esse foi 
o primeiro dia.
6 Depois disse Deus: “Haja entre as águas um 

fi rmamento que separe águas de águas”. 7 En tão 
Deus fez o fi rmamento e separou as águas que 
fi caram abaixo do fi rmamento das que fi caram 
por cima. E assim foi. 8 Ao fi rma mento Deus cha-
mou céu. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi 
o segundo dia.
9 E disse Deus: “Ajuntem-se num só lugar as 

águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte 
seca”. E assim foi. 10 À parte seca De us chamou 
terra, e cha mou mares ao conjunto das águas. E 
Deus viu que fi cou bom.
11 Então disse Deus: “Cubra-se a terra de ve-

getação: plantas que dêem sementes e árvores 
cujos frutos produzam semen tes de acor do com 
as suas espé cies”. E assim foi. 12 A terra fez bro tar 
a vegetação: plantas que dão sementes de acor do 
com as suas espé cies, e árvores cujos frutos pro-
duzem sementes de acordo com as suas espécies. 
E Deus viu que fi cou bom. 13 Passaram-se  a tarde 
e a manhã; esse foi o ter ceiro dia.
14 Disse Deus: “Haja luminares no fi rma mento 

do céu para separar o dia da noite. Sir vam eles 
de sinais para marcar estações, dias e anos, 15 e 
sirvam de lu minares no fi rmamento do céu para 
ilu minar a terra”. E assim foi. 16 Deus fez os dois 
gran des lumi nares: o maior para go vernar o dia 
e o menor para gover nar a noite; fez também as 
estrelas. 17 Deus os colo cou no fi rmamento do 
céu para iluminar a terra, 18 governa r o dia e a 
noite, e separar a luz das tre vas. E Deus viu que 
fi cou bom. 19 Passaram-se a tarde e a manhã; 
esse foi o quarto dia.
20 Disse também Deus: “Encham-se as águas 

de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, 
sob o fi rmamento do céu”. 21 Assim Deus criou 
os gran des animais aquáti cos e os demais seres 
vivos que povoam as á guas, de acor do com as 

a 1.1-3 Ou Quando Deus começou a criar os céus e a terra 
2sendo a terra ..., 3disse Deus: ...

suas espécies; e todas as aves, de acordo com as 
suas espécies. E Deus viu que fi cou bom. 22 En-
tão De us os abençoou, dizendo: “Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham as águas dos mares! E 
multipli quem-se as aves na terra”. 23 Passaram-
se a tarde e a manhã; esse foi o quinto dia.
24 E disse Deus: “Produza a terra seres vivos de 

acordo com as suas espécies: rebanhos domésti-
cos, ani mais selvagens e os demais seres vivos 
da terra, cada um de acor do com a sua espécie”. 
E assim foi. 25 Deus fez os animais sel vagens de 
acordo com as suas espé cies, os reba nhos domés-
ticos de acor do com as suas espécies, e os demais 
seres vivos da terra de acordo com as suas espé-
cies. E Deus viu que fi cou bom.
26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nos-

sa imagem, con for me a nossa semelhança. Domi-
ne eleb sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu, sobre os grandes animais de toda a terrac e 
sobre todos os pequenos animais  que se movem 
rente ao chão”.
27  Criou Deus o homem à sua imagem, à 

imagem de Deus o criou; homem e mulherd os 
criou.
28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam fér-

teis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a 
terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre 
as aves do céu e sobre todos os animais que se 
movem pela terra”.
29 Disse Deus: “Eis que lhes dou todas as plantas 

que nascem em toda a terra e produzem sementes, 
e todas as árvores que dão frutos com se mentes. 
Elas servirão de alimento para vocês. 30 E dou to-
dos os vegetais como alimento a tudo o que tem 
em si fôlego de vida: a todos os gran des animais da 
terra e, a todas as aves do céu e a todas as criaturas 
que  se movem rente ao chão”. E assim foi.
31 E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo 

havia fi cado muito bom. Passaram-se a tarde e a 
ma nhã; esse foi o sexto dia.

2Assim foram concluídos os céus e a terra, e 
 tudo o que neles há.

2 No sétimo dia Deus já havia concluído a obra 
que realizara, e nesse dia descansou. 3 A bençoou 
Deus o sétimo dia e o santifi cou, por que nele des-
cansou de toda a obra que realizara na criação.
b 1.26 Hebraico: Dominem eles.
c 1.26 A Versão Siríaca diz sobre todos os animais selvagens 
da terra.
d 1.27 Hebraico: macho e fêmea.
e 1.30 Ou os animais selvagens

GÊNESIS Gênesis
1O Princípio

No princípio Deus criou os céus e a terra.a
2 Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam

a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia
sobre a face das águas.
3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. 4 Deus

viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas.
5 Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou
noite. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o
primeiro dia.
6 Depois disse Deus: “Haja entre as águas um

firmamento que separe águas de águas”. 7 En-
tão Deus fez o firmamento e separou as águas
que ficaram abaixo do firmamento das que fica-
ram por cima. E assim foi. 8 Ao firmamento Deus
chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã;
esse foi o segundo dia.
9 E disse Deus: “Ajuntem-se num só lugar as

águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte
seca”. E assim foi. 10 À parte seca Deus chamou
terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E
Deus viu que ficou bom.
11 Então disse Deus: “Cubra-se a terra de vege-

tação: plantas que dêem sementes e árvores
cujos frutos produzam sementes de acordo com
as suas espécies”. E assim foi. 12 A terra fez bro-
tar a vegetação: plantas que dão sementes de
acordo com as suas espécies, e árvores cujos fru-
tos produzem sementes de acordo com as suas
espécies. E Deus viu que ficou bom. 13 Passa-
ram-se a tarde e a manhã; esse foi o terceiro dia.
14 Disse Deus: “Haja luminares no firmamento

do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles
de sinais para marcar estações, dias e anos, 15 e
sirvam de luminares no firmamento do céu para
iluminar a terra”. E assim foi. 16 Deus fez os
dois grandes luminares: o maior para governar
o dia e o menor para governar a noite; fez tam-
bém as estrelas. 17 Deus os colocou no
firmamento do céu para iluminar a terra,
18 governar o dia e a noite, e separar a luz das
trevas. E Deus viu que ficou bom. 19 Passaram-
se a tarde e a manhã; esse foi o quarto dia.
20 Disse também Deus: “Encham-se as águas

de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob
o firmamento do céu”. 21 Assim Deus criou os
grandes animais aquáticos e os demais seres vi-
vos que povoam as águas, de acordo com as suas
espécies; e todas as aves, de acordo com as suas
espécies. E Deus viu que ficou bom. 22 Então
Deus os abençoou, dizendo: “Sejam férteis e
multipliquem-se! Encham as águas dos mares!
E multipliquem-se as aves na terra”. 23 Passa-
ram-se a tarde e a manhã; esse foi o quinto dia.

24 E disse Deus: “Produza a terra seres vivos
de acordo com as suas espécies: rebanhos do-
mésticos, animais selvagens e os demais seres
vivos da terra, cada um de acordo com a sua
espécie”. E assim foi. 25 Deus fez os animais sel-
vagens de acordo com as suas espécies, os reba-
nhos domésticos de acordo com as suas espé-
cies, e os demais seres vivos da terra de acordo
com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom.
26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nos-

sa imagem, conforme a nossa semelhança. Do-
mine eleb sobre os peixes do mar, sobre as aves
do céu, sobre os grandes animais de toda a terrac

e sobre todos os pequenos animais que se mo-
vem rente ao chão”.

27 Criou Deus o homem à sua imagem,
à imagem de Deus o criou;
homem e mulherd os criou.

28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam fér-
teis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a
terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre
as aves do céu e sobre todos os animais que se
movem pela terra”.
29 Disse Deus: “Eis que lhes dou todas as plan-

tas que nascem em toda a terra e produzem se-
mentes, e todas as árvores que dão frutos com
sementes. Elas servirão de alimento para vocês.
30 E dou todos os vegetais como alimento a tudo
o que tem em si fôlego de vida: a todos os gran-
des animais da terrae, a todas as aves do céu e a
todas as criaturas que se movem rente ao chão”.
E assim foi.
31 E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo

havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a
manhã; esse foi o sexto dia.

2 Assim foram concluídos os céus e a terra, e
tudo o que neles há.

2 No sétimo dia Deus já havia concluído a obra
que realizara, e nesse dia descansou. 3 Abençoou
Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele
descansou de toda a obra que realizara na cria-
ção.
A Origem da Humanidade
4 Esta é a história das origensf dos céus e da

terra, no tempo em que foram criados:
Quando o SENHOR Deus fez a terra e os céus,

5 ainda não tinha brotado nenhum arbusto no
campo, e nenhuma planta havia germinado,
porque o SENHOR Deus ainda não tinha feito
chover sobre a terra, e também não havia ho-
mem para cultivar o solo. 6 Todavia brotava águag

da terra e irrigava toda a superfície do solo. 7 En-
tão o SENHOR Deus formou o homemh do pó da

a1.1-3 Ou Quando Deus começou a criar os céus e a terra 2sendo a terra ..., 3disse Deus: ...  b1.26 Hebraico: Dominem eles.  c1.26
A Versão Siríaca diz sobre todos os animais selvagens da terra.  d1.27 Hebraico: macho e fêmea.  e1.30 Ou os animais selvagens  f2.4
Hebraico: história da descendência; a mesma expressão aparece em 5.1; 6.9; 10.1; 11.10,27; 25.12,19; 36.1,9 e 37.2.  g2.6 Ou
brotavam fontes; ou ainda surgia uma neblina  h2.7 Os termos homem e Adão (adam) assemelham-se à palavra terra (adamah) no
hebraico.

Gênesis
1 O Princípio

No princípio Deus criou os céus
e a terra.a
2 Era a terra sem forma e vazia; tre-
vas cobriam a face do abismo, e o
Espírito de Deus se movia sobre a
face das águas.
3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve
luz. 4 Deus viu que a luz era boa, e
separou a luz das trevas. 5 Deus cha-
mou à luz dia, e às trevas chamou
noite. Passaram-se a tarde e a ma-
nhã; esse foi o primeiro dia.
6 Depois disse Deus: “Haja entre as
águas um firmamento que separe
águas de águas”. 7 Então Deus fez o
firmamento e separou as águas que
ficaram abaixo do firmamento das
que ficaram por cima. E assim foi.
8 Ao firmamento Deus chamou céu.
Passaram-se a tarde e a manhã; esse
foi o segundo dia.
9 E disse Deus: “Ajuntem-se num
só lugar as águas que estão debaixo
do céu, e apareça a parte seca”. E
assim foi. 10 À parte seca Deus cha-
mou terra, e chamou mares ao con-
junto das águas. E Deus viu que fi-
cou bom.
11 Então disse Deus: “Cubra-se a ter-
ra de vegetação: plantas que dêem
sementes e árvores cujos frutos pro-
duzam sementes de acordo com as
suas espécies”. E assim foi. 12 A ter-
ra fez brotar a vegetação: plantas que
dão sementes de acordo com as suas
espécies, e árvores cujos frutos pro-
duzem sementes de acordo com as
suas espécies. E Deus viu que ficou
bom. 13 Passaram-se a tarde e a ma-
nhã; esse foi o terceiro dia.
14 Disse Deus: “Haja luminares no

firmamento do céu para separar o
dia da noite. Sirvam eles de sinais
para marcar estações, dias e anos,
15 e sirvam de luminares no
firmamento do céu para iluminar a
terra”. E assim foi. 16 Deus fez os
dois grandes luminares: o maior para
governar o dia e o menor para gover-
nar a noite; fez também as estrelas.
17 Deus os colocou no firmamento
do céu para iluminar a terra,
18 governar o dia e a noite, e sepa-
rar a luz das trevas. E Deus viu que
ficou bom. 19 Passaram-se a tarde e
a manhã; esse foi o quarto dia.
20 Disse também Deus: “Encham-
se as águas de seres vivos, e voem
as aves sobre a terra, sob o
firmamento do céu”. 21 Assim Deus
criou os grandes animais aquáticos
e os demais seres vivos que povo-
am as águas, de acordo com as suas
espécies; e todas as aves, de acordo
com as suas espécies. E Deus viu
que ficou bom. 22 Então Deus os
abençoou, dizendo: “Sejam férteis
e multipliquem-se! Encham as águas
dos mares! E multipliquem-se as
aves na terra”. 23 Passaram-se a tar-
de e a manhã; esse foi o quinto dia.
24 E disse Deus: “Produza a terra
seres vivos de acordo com as suas
espécies: rebanhos domésticos, ani-
mais selvagens e os demais seres vi-
vos da terra, cada um de acordo com
a sua espécie”. E assim foi. 25 Deus
fez os animais selvagens de acordo
com as suas espécies, os rebanhos
domésticos de acordo com as suas
espécies, e os demais seres vivos da
terra de acordo com as suas espécies.
E Deus viu que ficou bom.

a1.1-3 Ou Quando Deus começou a criar os céus e a terra 2sendo a terra ..., 3disse Deus: ...
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Contém a tradução mais contemporânea da Palavra de Deus (NVI) em 
três idiomas: Espanhol, Inglês e Português.
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Fto. 17 x 24 cm
Luxo Azul - cód. 1645
Luxo Preta - cód .1670

Apresenta em uma única edição, a tradicional RC 
e a NVI. Proporcionando ao leitor praticidade e 
um entendimento completo da Bíblia. 

bíblia de estudo
ediçÃO TRILÍNGUE (NVI)

Fto. 13 x 17 cm
Luxo Preta - cód. 1675
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Assista em nosso 
site vídeos de 

nossos produtos 
e conheça melhor 

cada um deles.
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Fto. 14 x 21 cm
Luxo Turquesa - cód. 1726
Duotone Rosa e Rosa - cód. 1673
Luxo Floral - cód. 1674

Possui as histórias das grandes mu-
lheres da Bíblia. Além de um conceito 
inovador de Bíblia de estudo. 
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mÉDIA-GRANDE
com cantor cristão
com letra
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com DICIONÁrio
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Magno Paganelli

DICIONário bíblico 
tyndale

Fto. 16 x 23 cm
capa dura - cód. 1792

Fto. 16 x 23 cm
capa dura - cód. 7397

Fto. 14 x 21 cm
brochura com orelha - cód. 43555

Fto. 17 x 25 cm
capa dura - cód. 6982

Esquematizado para que o leitor consiga 
imaginar acontecimentos fundamentais 
para a compreensão completa destes 39 
livros da Bíblia. 

Amplia a visão do leitor acerca do uni-
verso do Novo Testamento com um 
rico material de apoio, como mapas, 
quadros e fotos. 

Desperta o interesse pelo livro de Levítico e 
identifica nele quais valores sobre o plano da 
salvação estão “ocultos” no seu contexto. 

Esta obra tem um conteúdo eficiente 
e extremamente abrangente, com 
artigos informativos e detalhados em 
quase duas mil páginas.
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Qual a relação entre os sa os do Antigo Testamento 
e a nossa salvação? Por que Jesus, o Cordeiro de Deus, oroado 
om espinhos? Pilatos lavou suas mãos por a aso

ao en ar o julgamento de Jesus?
Esses e muitos outros tipos bíb os são revelados nesta obra 
que apresenta um expressivo estudo sobre o livro de Leví o

arta aos Hebreus.
O pregador, o seminarista ou mesmo o ão que estuda
a Bíblia verá a riqueza de detalhes revelada por Deus desde 
os mais rudimentares ritos juda os, in uindo o plano de salvação, 
o to nos símbolos, e terá imensa satis ção ao ontato 
om tais revelações de maneira ompletamente nova.

''Trata-se de uma obra de p oló o, que mer  
bração maior, po de literatura muito 

mais di de se produzir. A abordagem desta obra á
e a oro aos estudos tipoló os histó os da tradição ã 
evan a. Os prin pais asp tos que mer p al 
onsideração nesta leitura são os seguintes: em primeiro lugar 

ela vê um elo nítido entre o Antigo Testamento e o Novo, 
e tizando sua unidade; segundo, elege Cristo omo o ntro 
da uras Sagrada nalmente, re rça o aráter 
de sobrenaturalidade e de inspiração da Bíblia, mostrando
o propósito divino por meio da história sagrada.''
Luiz Sayão
Pastor tor, linguista
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA

COLEÇÃO CRESCER

comentário bíblico
wiersbe - outline

comentário bíblico
wiersbe - EXPOSITIVO

série apologÉTICA comentário bíblico
wiersbe - EM FASCÍCULOS

ESTUDOS BÍBLICOS EM ESQUEMA

Fto. 14 x 21 cm
Dicionário Bíblico - capa dura - cód. 1691
Concordância Bíblica - capa dura - cód. 1692
Box com coleção completa - cód. 1693

Fto. 16 x 23 cm
Cinta com 2 livros capa dura - cód. 1697
*os livros não podem ser vendidos separadamente

Fto. 16 x 23 cm
Box com 6 livros capa dura - cód. 1696

Fto. 16 x 23 cm
Box com 6 livros capa dura - cód. 1803

Fto. 16 x 23 cm - capa brochura
Mateus - Seja Leal - cód. 7005
Marcos - Seja Diligente - cód. 7009
Lucas I - Seja Compassivo - cód. 7012
Lucas II - Seja Corajoso - cód. 7020
João I - Seja Atento - cód. 7018
João II - Seja Transformado - cód. 7023

Fto. de cada estudo 13 x 21 cm
Os líderes que marcaram o tempo - cód. 1747
Informações Importantes da Bíblia Sagrada - cód. 1748
Conceitualização da Fé Cristã - cód. 1749

Contém um Dicionário e uma Concordância bíblicos que auxiliam o leitor com 
uma análise cuidadosa das Sagradas Escrituras. 

Composto por 2 volumes, Antigo e Novo Testa-
mento, traz o estudo estratégico dos livros bíblicos 
e seus capítulos. Tem como finalidade mostrar ao 
leitor como eles se ajustam à revelação completa 
que Deus nos deu de Cristo e sua obra redentora. 

Composto por 6 volumes, traz uma ex-
plicação abrangente da Palavra de Deus. 
O renomado autor Wiersbe comenta 
cada versículo da Bíblia trazendo ao lei-
tor uma compreensão mais profunda, 
variada e clara da Palavra de Deus. 

Esta coleção auxilia o cristão no conhecimento 
sobre seitas e doutrinas para uma melhor 
evangelização, por meio de ferramentas de 
estudo que facilitam o diálogo com aqueles 
que não conhecem a Palavra de Deus, ou 
possui outras crenças.

Traz como tema os 4 evangelhos seguindo o 
modelo da série Seja, na qual o renomado autor 
Wiersbe com seus comentários de cada trecho 
da Bíblia desafia o leitor à transformação, ao 
exercício da fé e às disciplinas espirituais.

Traz as principais histórias da 
Bíblia divididas em 3 temas e 
15 subtemas. Cada um possui 
uma ferramenta específica que 
ajudará o leitor. 
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Guia Ilustrado para compreensão das pessoas, lugares e
palavras importantes da Bíblia.
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Guia conciso com mais de cinco mil
importantes referências bíblicas.
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VOLUME I
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como identificar uma seita • catolicismo
igreja local • legião da boa VONTADE

TABERNáculo da fé

VOLUME IV

VOL IV

IGREJA MESSIÂNica • igreja da unificação
judaísmo • racionalismo cristão

ordem rosacruz

VOLUME V

VOL V

cultos afro-brasileiros • fé bahá’i
hinduísmo • a igreja apostólica “vó rosa”

mormonismo

VOLUME VI

VOL VI

ciência cristã • cristadelfianismo
igreja evangélica voz da verdade

maçonaria • nova era

VOLUME II

VOL II

ESPIRITISMO • ISLAMISMO
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ADEPTOS DO NOME YEHOSHUA
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VOL III

adventistas do sétimo dia
budismo • hare krishna • meninos de deus

testemunhas de jeová

Warren W. Wiersbe (Th.B., Northern Baptist Seminary; 
DD, Trinity Evangelical Divinity School) foi pastor da 
Moody Bible Church de Chicago (EUA) e diretor-geral 
do Back to the Bible Ministries. Wiersbe é reconhecido 
mundialmente como escritor, conferencista e mestre no 
ensino da Bíblia Sagrada. Ele tem ministrado em igrejas 
e congressos em seu país, no Canadá, América Latina e 
Europa. Wiersbe, autor de mais de 150 livros, foi premia-
do com a Gold Medal Lifetime Achievement Award pela 
Evangelical Christian Publishers Association (ECPA).

No Brasil, obras suas como o Comentário Bíblico Expositi-
vo, em seis volumes, e os dois volumes do Comentário 
Bíblico Wiersbe, bem como sua Bíblia de Estudo, foram 
publicados pela Geográ ca Editora.

O Evangelho de Mateus destaca a imagem de 
Cristo como Rei. No texto, Jesus é retratado 
como o Senhor dos senhores, o Messias prome-

tido, cuja vinda foi anunciada pelos profetas do passa-
do. Porém, como aceitar que um Rei tenha vindo ao 
mundo pelo ventre de uma virgem pobre, vivido em 
extrema simplicidade e acabasse executado sobre uma 
cruz romana? Pois foi justamente esse tipo de Rei que 
Deus mandou ao nosso mundo – um Rei cujo reino não 
se estabeleceu pela luta política ou pelo poder terre-
no. O Senhor Todo-poderoso não enviou ao seu povo 
alguém que o livrasse da opressão de Roma, mas sim 
um Salvador que proporcionaria aos judeus e a toda a 
humanidade a oportunidade de se reconciliar com Deus 
de uma vez por todas.

O pastor, escritor e mestre da Bíblia Warren Wiersbe desta-
ca aspectos culturais e históricos relevantes que aparecem 
no evangelho de Mateus, fornecedendo ao leitor um retra-
to mais de nido do glorioso Rei dos reis que satisfaz o ser 
humano na plenitude de suas necessidades.

Este livro sobre o evangelho de Mateus, parte do famoso 
Comentário Bíblico Expositivo do Dr. Warren W. Wiers-
be, foi agora atualizado e ampliado com uma nova intro-
dução e perguntas de estudo elaboradas por Ken Baugh.
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Warren W. Wiersbe (Th.B., Northern Baptist Seminary; 
DD, Trinity Evangelical Divinity School) foi pastor da 
Moody Bible Church de Chicago (EUA) e diretor-geral 
do Back to the Bible Ministries. Wiersbe é reconhecido 
mundialmente como escritor, conferencista e mestre no 
ensino da Bíblia Sagrada. Ele tem ministrado em igrejas 
e congressos em seu país, no Canadá, América Latina e 
Europa. Wiersbe, autor de mais de 150 livros, foi premia-
do com a Gold Medal Lifetime Achievement Award pela 
Evangelical Christian Publishers Association (ECPA).

No Brasil, obras suas como o Comentário Bíblico Expositi-
vo, em seis volumes, e os dois volumes do Comentário 
Bíblico Wiersbe, bem como sua Bíblia de Estudo, foram 
publicados pela Geográ ca Editora.

Exercer a fé, por vezes, requer coragem. Coragem para 
lutar por aquilo em que se acredita; coragem para ba-
sear nossos princípios na verdade bíblica; e coragem 

para dizer não ao pecado. Quem tem uma fé corajosa 
não hesita em buscar uma vida de nida pela integridade 
de caráter. E não há exemplo maior de coragem do que 
aquele que Cristo deu ao longo de sua vida entre nós. 

Este estudo acompanha a caminhada de nosso Salvador ao 
longo da qual ele enfrentou muitos opositores, amou incon-
dicionalmente até aqueles que o perseguiam e escolheu, 
com toda a coragem, realizar o sacrifício supremo.

A corajosa vida de Jesus Cristo é examinada com minú-
cias pelo Dr. Wiersbe, pastor e mestre da Bíblia. Por meio 
deste estudo, você se sentirá encorajado a con ar em 
Deus e, assim, viver sem medo.

Este livro sobre o evangelho de Lucas (capítulos 14 a 24), 
parte do famoso Comentário Bíblico Expositivo do Dr. 
Warren W. Wiersbe, foi agora atualizado e ampliado com 
uma nova introdução e perguntas de estudo elaboradas 
por Ken Baugh.
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Warren W. Wiersbe (Th.B., Northern Baptist Seminary; 
DD, Trinity Evangelical Divinity School) foi pastor da 
Moody Bible Church de Chicago (EUA) e diretor-geral 
do Back to the Bible Ministries. Wiersbe é reconhecido 
mundialmente como escritor, conferencista e mestre no 
ensino da Bíblia Sagrada. Ele tem ministrado em igrejas 
e congressos em seu país, no Canadá, América Latina e 
Europa. Wiersbe, autor de mais de 150 livros, foi premia-
do com a Gold Medal Lifetime Achievement Award pela 
Evangelical Christian Publishers Association (ECPA).

No Brasil, obras suas como o Comentário Bíblico Expositi-
vo, em seis volumes, e os dois volumes do Comentário 
Bíblico Wiersbe, bem como sua Bíblia de Estudo, foram 
publicados pela Geográ ca Editora.

O Cristianismo não é mera religião, uma passiva 
con ssão de fé. É um estilo de vida dinâmico 
e ativo, por meio do qual Deus nos motiva ao 

envolvimento no ministério cristão, no socorro ao pró-
ximo e no serviço uns aos outros – e ninguém exempli-
 ca melhor esse estilo de vida do que nosso Salvador. 
O evangelho de Marcos descreve a vida, o amor e o 
ministério do Filho de Deus como o exemplo máximo 
de vida àqueles que desejam, de todo coração, servir ao 
Senhor e ao seu semelhante.

Pastor e mestre da Bíblia respeitado, o Dr. Wiersbe nos 
estimula a sermos diligentes em nosso trabalho em 
nome do Senhor. Você se sentirá inspirado a buscar uma 
vida de serviço ao próximo, ao mesmo tempo que se 
desenvolve em seu ministério e fortalece a sua fé.

Este livro sobre o evangelho de Marcos, parte do famoso 
Comentário Bíblico Expositivo do Dr. Warren W. Wiers-
be, foi agora atualizado e ampliado com uma nova intro-
dução e perguntas de estudo elaboradas por Ken Baugh.
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Warren W. Wiersbe (Th.B., Northern Baptist Seminary; 
DD, Trinity Evangelical Divinity School) foi pastor da 
Moody Bible Church de Chicago (EUA) e diretor-geral 
do Back to the Bible Ministries. Wiersbe é reconhecido 
mundialmente como escritor, conferencista e mestre no 
ensino da Bíblia Sagrada. Ele tem ministrado em igrejas 
e congressos em seu país, no Canadá, América Latina e 
Europa. Wiersbe, autor de mais de 150 livros, foi premia-
do com a Gold Medal Lifetime Achievement Award pela 
Evangelical Christian Publishers Association (ECPA).

No Brasil, obras suas como o Comentário Bíblico Expositi-
vo, em seis volumes, e os dois volumes do Comentário 
Bíblico Wiersbe, bem como sua Bíblia de Estudo, foram 
publicados pela Geográ ca Editora.

A vida e o ministério de Cristo neste mundo foram 
marcados por sua enorme compaixão pelas pes-
soas, e o coração do Filho de Deus é o mesmo, 

hoje. Como cristãos, somos chamados a ser como as 
mãos e os pés de Cristo, instrumentos de seu extremo 
amor a um mundo falido. Baseado no livro do evangelis-
ta Lucas, este estudo examina os sentimentos do coração 
de nosso Salvador e revela como Jesus amava pessoas 
feridas, de maneira autêntica e poderosa.

Pastor e mestre da Bíblia Sagrada, o Dr. Wiersbe explora 
a vida compassiva de Jesus. Repleto de exemplos como-
ventes ocorridos durante o ministério terreno de Cristo 
junto a pessoas de todas as origens, condições sociais 
e crenças, este estudo irá inspirar você a compartilhar 
o in nito amor do Salvador com o mundo ao seu redor.

Este livro sobre o evangelho de Lucas (capítulos 1 a 13), 
parte do famoso Comentário Bíblico Expositivo do Dr. 
Warren W. Wiersbe foi agora atualizado e ampliado com 
uma nova introdução e perguntas de estudo elaboradas 
por Ken Baugh.
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Warren W. Wiersbe (Th.B., Northern Baptist Seminary; 
DD, Trinity Evangelical Divinity School) foi pastor da 
Moody Bible Church de Chicago (EUA) e diretor-geral 
do Back to the Bible Ministries. Wiersbe é reconhecido 
mundialmente como escritor, conferencista e mestre no 
ensino da Bíblia Sagrada. Ele tem ministrado em igrejas 
e congressos em seu país, no Canadá, América Latina e 
Europa. Wiersbe, autor de mais de 150 livros, foi premia-
do com a Gold Medal Lifetime Achievement Award pela 
Evangelical Christian Publishers Association (ECPA).

No Brasil, obras suas como o Comentário Bíblico Expositi-
vo, em seis volumes, e os dois volumes do Comentário 
Bíblico Wiersbe, bem como sua Bíblia de Estudo, foram 
publicados pela Geográ ca Editora.

Jesus marcou a vida daqueles que conviveram com ele. 
Quando ele falava, as pessoas escutavam; quando ca-
minhava, era seguido por muitos. Onde quer que o 

Mestre chegasse, corações e vidas eram profundamente 
transformados. Nenhum outro evangelho faz uma expli-
cação tão detalhada do ministério de Jesus quanto o de 
João. Os primeiros três textos dos evangelistas descrevem 
mais eventos; porém, o quarto evangelho esclarece o sig-
ni cado espiritual dos episódios que marcaram a vida do 
Mestre. Por meio dos milagres que operava, das parábo-
las que contava e de seus relacionamentos com os que o 
cercavam, Jesus mostra como ele é o cumprimento das 
promessas divinas do passado. Ele é a Palavra, a Luz, o 
Cordeiro –  o Filho eterno de Deus altíssimo. 
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Warren W. Wiersbe (Th.B., Northern Baptist Seminary; 
DD, Trinity Evangelical Divinity School) foi pastor da 
Moody Bible Church de Chicago (EUA) e diretor-geral 
do Back to the Bible Ministries. Wiersbe é reconhecido 
mundialmente como escritor, conferencista e mestre no 
ensino da Bíblia Sagrada. Ele tem ministrado em igrejas 
e congressos em seu país, no Canadá, América Latina e 
Europa. Wiersbe, autor de mais de 150 livros, foi premia-
do com a Gold Medal Lifetime Achievement Award pela 
Evangelical Christian Publishers Association (ECPA).

No Brasil, obras suas como o Comentário Bíblico Expositi-
vo, em seis volumes, e os dois volumes do Comentário 
Bíblico Wiersbe, bem como sua Bíblia de Estudo, foram 
publicados pela Geográ ca Editora.

Como orar corretamente? De que maneira se deve servir 
ao próximo? Como alcançar a vitória na vida espiritual e 
como amar da maneira como Cristo amou? Jesus ensinou 

aos seus discípulos essas lições, que resistem à passagem do tem-
po, por meio de experiências práticas e parábolas tocantes que 
sensibilizaram o coração de seus ouvintes. O mais evidente no 
trecho de João 13-21, no entanto, são os ensinamentos do Mestre 
acerca da vida plena prometida àqueles que o seguirem – uma 
felicidade que pode ser encontrada e nunca mais perdida. 

Quanto mais tempo os discípulos passavam com Jesus, mais 
fortes  cavam os laços entre eles. E quanto mais aprendiam 
do Salvador, mais aqueles homens se assemelhavam a Jesus 
em caráter. O tempo que viveram juntos foi um período de 
preparação dos discípulos para o novo reinado do Espírito San-
to, que viria para confortá-los e habitar neles – um tempo de 
capacitação para seguir o chamado que logo aconteceria: a 
Grande Comissão.

O chamado aos que creem em Deus jamais mudou, mas 
você será transformado à medida que aplicar, em sua vida, 
as lições deste comentário sobre o maior Mestre que já viveu 
neste mundo – Jesus Cristo – e sentir a plenitude e felicidade  
que ele nos oferece. 

Este livro sobre o evangelho de João (capítulos 13 a 21), parte 
do famoso Comentário Bíblico Expositivo do Dr. Warren W. 
Wiersbe, foi agora atualizado e ampliado com uma nova intro-
dução e perguntas de estudo elaboradas por Ken Baugh.
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Warren W. Wiersbe (Th.B., Northern Baptist Seminary; 
DD, Trinity Evangelical Divinity School) foi pastor da 
Moody Bible Church de Chicago (EUA) e diretor-geral 
do Back to the Bible Ministries. Wiersbe é reconhecido 
mundialmente como escritor, conferencista e mestre no 
ensino da Bíblia Sagrada. Ele tem ministrado em igrejas 
e congressos em seu país, no Canadá, América Latina e 
Europa. Wiersbe, autor de mais de 150 livros, foi premia-
do com a Gold Medal Lifetime Achievement Award pela 
Evangelical Christian Publishers Association (ECPA).

No Brasil, obras suas como o Comentário Bíblico Expositi-
vo, em seis volumes, e os dois volumes do Comentário 
Bíblico Wiersbe, bem como sua Bíblia de Estudo, foram 
publicados pela Geográ ca Editora.

Como orar corretamente? De que maneira se deve servir 
ao próximo? Como alcançar a vitória na vida espiritual e 
como amar da maneira como Cristo amou? Jesus ensinou 

aos seus discípulos essas lições, que resistem à passagem do tem-
po, por meio de experiências práticas e parábolas tocantes que 
sensibilizaram o coração de seus ouvintes. O mais evidente no 
trecho de João 13-21, no entanto, são os ensinamentos do Mestre 
acerca da vida plena prometida àqueles que o seguirem – uma 
felicidade que pode ser encontrada e nunca mais perdida. 

Quanto mais tempo os discípulos passavam com Jesus, mais 
fortes  cavam os laços entre eles. E quanto mais aprendiam 
do Salvador, mais aqueles homens se assemelhavam a Jesus 
em caráter. O tempo que viveram juntos foi um período de 
preparação dos discípulos para o novo reinado do Espírito San-
to, que viria para confortá-los e habitar neles – um tempo de 
capacitação para seguir o chamado que logo aconteceria: a 
Grande Comissão.

O chamado aos que creem em Deus jamais mudou, mas 
você será transformado à medida que aplicar, em sua vida, 
as lições deste comentário sobre o maior Mestre que já viveu 
neste mundo – Jesus Cristo – e sentir a plenitude e felicidade  
que ele nos oferece. 

Este livro sobre o evangelho de João (capítulos 13 a 21), parte 
do famoso Comentário Bíblico Expositivo do Dr. Warren W. 
Wiersbe, foi agora atualizado e ampliado com uma nova intro-
dução e perguntas de estudo elaboradas por Ken Baugh.
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Warren W. Wiersbe (Th.B., Northern Baptist Seminary; 
DD, Trinity Evangelical Divinity School) foi pastor da 
Moody Bible Church de Chicago (EUA) e diretor-geral 
do Back to the Bible Ministries. Wiersbe é reconhecido 
mundialmente como escritor, conferencista e mestre no 
ensino da Bíblia Sagrada. Ele tem ministrado em igrejas 
e congressos em seu país, no Canadá, América Latina e 
Europa. Wiersbe, autor de mais de 150 livros, foi premia-
do com a Gold Medal Lifetime Achievement Award pela 
Evangelical Christian Publishers Association (ECPA).

No Brasil, obras suas como o Comentário Bíblico Expositi-
vo, em seis volumes, e os dois volumes do Comentário 
Bíblico Wiersbe, bem como sua Bíblia de Estudo, foram 
publicados pela Geográ ca Editora.

Como orar corretamente? De que maneira se deve servir 
ao próximo? Como alcançar a vitória na vida espiritual e 
como amar da maneira como Cristo amou? Jesus ensinou 

aos seus discípulos essas lições, que resistem à passagem do tem-
po, por meio de experiências práticas e parábolas tocantes que 
sensibilizaram o coração de seus ouvintes. O mais evidente no 
trecho de João 13-21, no entanto, são os ensinamentos do Mestre 
acerca da vida plena prometida àqueles que o seguirem – uma 
felicidade que pode ser encontrada e nunca mais perdida. 

Quanto mais tempo os discípulos passavam com Jesus, mais 
fortes  cavam os laços entre eles. E quanto mais aprendiam 
do Salvador, mais aqueles homens se assemelhavam a Jesus 
em caráter. O tempo que viveram juntos foi um período de 
preparação dos discípulos para o novo reinado do Espírito San-
to, que viria para confortá-los e habitar neles – um tempo de 
capacitação para seguir o chamado que logo aconteceria: a 
Grande Comissão.

O chamado aos que creem em Deus jamais mudou, mas 
você será transformado à medida que aplicar, em sua vida, 
as lições deste comentário sobre o maior Mestre que já viveu 
neste mundo – Jesus Cristo – e sentir a plenitude e felicidade  
que ele nos oferece. 

Este livro sobre o evangelho de João (capítulos 13 a 21), parte 
do famoso Comentário Bíblico Expositivo do Dr. Warren W. 
Wiersbe, foi agora atualizado e ampliado com uma nova intro-
dução e perguntas de estudo elaboradas por Ken Baugh.
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CONHEÇA MAIS SOBRE

código 129.03

Este conjunto contém 05 estudos impressos em papel couchê brilho 115 g/m2 e no formato 13,3 x 20,7 cm (esta medida pode sofrer variação de até 0,5 cm)OS LÍDERES
que marcaram o tempo
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código 130.03
Informações Importantes da

BÍBLIA SAGRADA

Síntese, fatos principais e passagens bíblicas relacionadas PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS E PERSONAGENSPrincipais pessoas e eventos da Bíblia

Relatos Claros da História da Bíblia, 
História do Mundo & História do 

Oriente Médio

Gênesis a Apocalipse  — 2200 a.C.–100 d.C.
Compare a História da Bíblia, História do Mundo 

& História do Oriente Médio 
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Gênesis a Apocalipse  — 2200 a.C.–100 d.C.
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& História do Oriente Médio 

39 Histórias que Jesus contou
Conheça temas, fatos e versículos-chave num piscar de olhos

A LEI
HISTÓRICOS

POESIA E SABEDORIA
PROFETAS MAIORES
PROFETAS MENORES

EVANGELHOS E ATOS
CARTAS DE PAULO (EPÍSTOLAS)

EPÍSTOLAS GERAIS
APOCALIPSE

A LEI
HISTÓRICOS

POESIA E SABEDORIA
PROFETAS MAIORES
PROFETAS MENORES

EVANGELHOS E ATOS
CARTAS DE PAULO (EPÍSTOLAS)

EPÍSTOLAS GERAIS
APOCALIPSE

Este conjunto contém 05 estudos impressos em papel couchê brilho 115 g/m2 e no formato 13,3 x 20,7 cm (esta medida pode sofrer variação de até 0,5 cm)
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CONHEÇA MAIS SOBRE

código 131.03
Conceitualização da 

FÉ CRISTÃ

Os 32 nomes do Espírito Santo

O significado de cada nome
z

Referências bíblicas
z

Medite sobre as 
características do 

Espírito Santo

Sara e Agar

Bate-Seba

Tamar

Miriã

Débora e Jael

Noemi e Rute

Raabe

Ester

Os nomes de Jesus e seus significados

50 NOMES DE JESUS 

SIGNIFICADOS E 
REFERÊNCIAS BÍBLICAS

ADORAR A JESUS DE 
UMA FORMA NOVA

MEDITAR SOBRE AS 
CARACTERÍSTICAS 

DE CRISTO

O Salmo mais conhecido e amado da Bíblia

Este conjunto contém 05 estudos impressos em papel couchê brilho 115 g/m2 e no formato 13,3 x 20,7 cm (esta medida pode sofrer variação de até 0,5 cm)

COMO ENTENDER A BÍBLIA
A. Berkeley Mickelsen & Alvera M. Mickelsen

REDESCOBRINDO SUA BÍBLIA
André Coelho

Fto. 14 x 21 cm
capa brochura com orelha - cód. 1682

Fto. 16 x 23 cm
capa brochura com orelha - cód. 1802

Ajuda o leitor a compreender melhor as Escrituras abordando 
assuntos como: processo de formação da Bíblia, traduções, pa-
rábolas, doutrina. 

Reúne didaticamente um vasto conhecimento armazenado na 
Bíblia Sagrada. É repleto de ferramentas como: tabelas, ma-
pas, organogramas. 

Este livro tem um propósito: ajudar o leitor a descobrir o
significado mais profundo da Bíblia. Por que precisamos de um
livro que nos ensine isso? Por que não podemos apenas ler a Bíblia e
interpretar, por nós mesmos, seu significado? Podemos e devemos
fazer isso, mas nós precisamos de ajuda.

É de grande importância o cuidado com que interpretamos a
Bíblia, porque estamos lidando com material de valor infinito — a
mensagem e a revelação de Deus.

No passado, interpretações incorretas da Bíblia tiveram
consequências terríveis. Interpretações erradas foram usadas para
apoiar causas absurdas, como discriminação racial e sexual,
escravidão e, em particular, teorias científicas. Por que coisas como
estas aconteceram? Porque pessoas honestas e conscienciosas
confundiram a mensagem de Deus com sua interpretação das
palavras da Bíblia.

O objetivo deste livro não é dar uma fórmula mágica para
garantir a “compreensão imediata” das passagens difíceis. Antes, é
oferecer alguns princípios básicos que nos ajudarão a orientar o
raciocínio e a avaliação das interpretações que ouvimos e lemos.

ISBN 978-85-89856-75-8

A Bíblia foi escrita em um período

que vai de 2.000 a 3.000 anos, em

línguas diferentes e por pessoas

cujos costumes e formas de viver era

muito diferente da nossa. Quando

estudamos a Bíblia, somos sempre

confrontados com as seguintes

perguntas: O que este texto signi-

ficou para os leitores a quem ele foi

dirigido? O que significa para nós,

hoje? Ao responder a estas pergun-

tas, estamos vivenciando o processo

de interpretação da Bíblia.

Esta obra pode ser usada como

livro-texto em seminários, por

professores de Escola Dominical,

ou ainda pelo estudante leigo que

deseja se aprofundar no estudo e

conhecimento das Escrituras

Sagradas.

A. Berkeley Mickelsen

Alvera M. Mickelsen

foi professor

de Interpretação do Novo

Testamento no Bethel Theological

Seminary, em St. Paul, Minnesota.

foi professora

assistente de Jornalismo da Bethel

College antes de se aposentar.
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REDESCOBRINDO SUA

A N D R É  C O E L H O

Prefácio
RUSSELL SHEDD

De Gênesis a Apocalipse, uma análise objetiva  de 
cada livro da Bíblia para você conhecer, aplicar  e 
ensinar as verdades contidas na Palavra de Deus

3ª EDIÇ
ÃO

Revista e 

Amplia
da

Este livro deve alegrar os 
corações de milhares 
de leitores que se identi-

ficam como cristãos evangéli-
cos, mas que têm pouquíssima 
ideia do conteúdo do Livro so-
bre o qual a doutrina e a prá-
tica cristã se fundamentam. A 
Bíblia é o livro mais vendido no 
Brasil; mesmo assim, a maio-
ria dos seus donos carece de 
um conhecimento rudimen-
tar do Livro dos livros. 

Agora, você tem em 
mãos, um livro repleto de informações detalhadas e pa-
norâmicas, para iniciantes e estudiosos, para alunos e 
professores da Bíblia. Não conheço outro livro, em por-
tuguês, que demonstre tanta criatividade na transmis-
são de tão amplo conhecimento da Bíblia e de maneira 
tão fácil de assimilar. Somente folhear o livro confirma-
rá a minha opinião sobre a singular qualidade didática 
deste estudo panorâmico da Bíblia. 

Além dos incontáveis fatos relacionados com a 
origem, autoria e conteúdo, acompanhados de quadros, 
mapas e outros meios de ensino, o autor aproveitou a 
oportunidade para passar algumas lições interpretati-
vas baseadas nas histórias do Antigo Testamento. 

Quero oferecer os meus parabéns ao Pr. André Coelho 
pelas muitas qualidades e informações deste manual. 
Recomendado a leitores, professores, curiosos e a todos 
os que se sentem carentes de um conhecimento do Livro 
que mais influenciou nossa civilização ocidental! 
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a primeira fuga
As crÔnicas de 
dopple ganger - vol. 1

O GRANDE LIVRO
DO CONHECIMENTO

PANORAMA Bíblico
da TURMA VIVA

O SEGREDO DA
LUA ÍNDIGO
As crÔnicas de 
dopple ganger - vol. 2

O GRANDE 
DIAMANTE MAGNATA
As crÔnicas de 
dopple ganger - vol. 3

COMEÇA A BATALHA

NOVO TESTAMENTO
EM AçÃO

BÍBLIA EM AçÃO
manual da
BÍBLIA EM AçÃO

DEVOCIONAL da
BÍBLIA EM AçÃO

Fto. 14 x 21 cm
capa brochura - cód. 1741

Fto. 16 x 23 cm
capa brochura - cód. 1769

Fto. 16 x 23 cm
capa brochura - cód. 1738

Fto. 14 x 21 cm
capa brochura com orelha 
cód. 6978

Fto. 14 x 21 cm
capa brochura - cód. 1742

Fto. 16 x 23 cm
capa brochura - cód. 1806

Fto. 16 x 23 cm
capa dura - cód. 1657

Fto. 14 x 21 cm
capa brochura - cód. 1791

Fto. 16 x 23 cm
capa dura - cód. 1777

No formato de aventura ilustrada, o livro 
conta a história de três crianças que 
adoram se  aventurar e se meter em 
enrascadas. 

Uma jornada de um ano conhecendo 
as histórias da Bíblia, de uma maneira 
fácil e divertida, utilizando passagens 
da Bíblia em Ação. 

Uma versão menor da Bíblia em Ação, 
compreendendo a segunda parte das 
Escrituras que está cheia de feitos 
heroicos de Jesus. 

Uma história enriquecedora 
contada pelos animais da 
Arca de Noé após o dilúvio. 
Neste novo lugar os animais 
vivem grandes aventuras. 

Com a Turma Viva será uma diversão 
para a criançada aprender curiosidades, 
principais acontecimentos e muito mais 
da Bíblia. Tudo isso de forma didática e 
ricamente ilustrada. 

As bisbilhoteiras gêmeas, Sadie e Saskia 
Dopple, e o novo detetive Erik embarcam 
em uma corrida contra o tempo. E agora 
precisam ainda mais da ajuda do anjo. 

Conta o início da criação e a luta pela 
eternidade entre Deus e um anjo 
que começava a desejar mais do que 
tinha. 

Narra 200 histórias 
bíblicas de um 
modo agradável, 
facilitando a leitura 
de uma forma 
interessante e 
divertida.

As ilustrações 
foram feitas pelo 
brasileiro Sergio 
Cariello, que tem 
em seu currículo 
grandes estúdios, 
como Marvel e Dc 
Comics. Ele utilizou 
como ferramenta 
desenhos com 
traços vivos e 
dinâmicos para 
preencher as 750 
páginas de ação
e heroísmo.

Organizado em ordem alfabética 
traz uma visão mais profunda às 
palavras, nomes e locais que são 
citados na Bíblia. 

AU TOR M A IS  V ENDID O  N A  L IS TA  D O  NE W YORK  T IME S

O escritor que fez grande sucesso 
com Shadowmancer volta agora 
com uma nova e cativante série 
de aventuras.

AS COISAS ESTAVAM INDO MUITO BEM, para 
variar um pouco. Sadie e Saskia Dopple, as gêmeas 
travessas, foram adotadas por Muzz Elliott, uma escritora 
rica e reclusa. Além disso, Erik Morrissey Ganger, o grande 
amigo delas, estava a caminho de se tornar um detetive 
particular de verdade. 
Mas, quando um bilhete anônimo ameaça a segurança de 
uma pessoa querida, as gêmeas embarcam numa viagem 
repleta de perigos. De uma hora para outra, elas se veem no 
meio de uma série de crimes, todos inspirados nas histórias 
de mistério escritas por Muzz Elliott. Agora, as irmãs 
precisam descobrir logo quem está por trás desta terrível 
trama – caso contrário, sua querida Muzz Elliott será presa 
por conta de sua maior criação literária: 
o roubo do Grande Diamante Magnata. 

Enquanto isso, Erik percorre o interior do país em um 
carrão, ao lado da detetive Dorcas Potts, numa corrida 
contra o tempo para deter uma quadrilha de bandidos. 
Ao fim da sua viagem (se é que ele vai chegar lá), Erik e as 
gêmeas terão de ser os primeiros a chegar até o diamante, se 
quiserem salvar Muzz Elliott. 
Contudo, muitas dúvidas sobem à mente do jovem 
investigador…  A principal delas, uma questão essencial: 
o que fazer quando não se sabe o que é o certo e o que é o 
errado? Sadie, Saskia e Erik enfrentam esta grande questão 
na terceira parte de As crônicas de Dopple Ganger, série 
escrita por G.P. Taylor,  autor campeão de vendas do New 
York Times.

Formato: 13,4 x 20,8 cm
*esta medida pode sofrer

variação de até 0,5 cm
304 páginas em 

papel pólen 70 gr/m2

código: 137.03

ISBN: 978-85-8064-072-4

A S  CR Ô NI C A S

CONHEÇA MAIS SOBRE OS

PERSONAGENS, ANIMAISELUGARES DA

BÍBLIA EM AÇÃO.

O que é uma aliança? Que animais são citados na Bíblia? Quem foi 
Gideão? Que profi ssões eram exercidas nos tempos bíblicos? O que se 
comia naquela época?

Você está pronto para saber as respostas para essas e outras perguntas 
sobre a Bíblia? Com maravilhosas ilustrações e farto material para 
esclarecer todas as suas dúvidas em cada uma de suas histórias 
bíblicas, o Manual da Bíblia em Ação vai ajudar você a conhecer mais 
profundamente todo o conteúdo.

Com ilustrações cheias de vida e explicações feitas especialmente para 
o público infantil, o Manual da Bíblia em Ação traz um conhecimento 
mais aprofundado sobre vários termos e nomes bíblicos, desde os mais 
conhecidos até os mais intrigantes. São mais de 700 pessoas, locais, 
fatos e muito mais, que irão tornar a leitura da Bíblia em Ação mais 
interessante e compreensível.

A praticidade das referências indicadas por página faz deste livro o 
complemento perfeito para todos os que amaram ler a Bíblia em Ação.

O ilustrador Sergio Cariello já trabalhou para a DC Comics e para a Marvel 
Comics. Estudou na Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Arts e no Instituto 
Bíblico Palavra da Vida. Mora na Flórida (EUA) com a esposa Luzia.

Saiba mais em www.geografi caeditora.com.br

 ISBN 978-1-4347-0483-2

Formato: 15,5 x 22,8 cm
*esta medida pode sofrer

variação de até 0,5 cm
220 páginas em 

papel couchê 70 gr/m2

código: 140.01

ISBN: 978-85-8064-078-6
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E L O G I O S  F E I T O S  A  G .  P .  T A Y L O R :

“O novo C. S. Lewis.”
         — he aven a nd e a r t h show, bbc

“Mais emocionante que Potter.”
       —london t i me s

A primeira fuga é o primeiro livro de As aventuras dos Dopple 
Ganger, uma série de seis livros que segue as vidas de três 
crianças – Sadie e Saskia Dopple e Erik Morrissey Ganger. 
Sadie e Saskia são gêmeas idênticas, adoram confusões e moram 
num orfanato. Erik também vive lá, e é o único amigo delas. Os 
três são separados quando Saskia é adotada por Muzz Elliott, 
mulher rica que está à procura de um tesouro de família há 
muito tempo perdido. Enquanto Saskia se vê no meio de um 
crime que só ela tem como impedir, Sadie e Erik embarcam em 
uma jornada para reencontrá-la. Este livro foi escrito em um 
formato novo e empolgante, chamado de “aventura ilustrada”, 
no qual a história é contada alternadamente em duas estruturas: 
romance gráfico e texto normal, com ilustrações.
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Formato: 13,4 x 20,8 cm
*esta medida pode sofrer

variação de até 0,5 cm
288 páginas em 

papel pólen 70 gr/m2

código: 106.01

ISBN: 978-85-8064-061-8

O escritor que fez grande sucesso 
com Shadowmancer volta com uma 
nova e cativante série de aventuras.  

EXPLORE UMA VIDA DE

AVENTURAS
COM DEUS

O Devocional da Bíblia em ação combina uma seleção 

de histórias extraídas do grande sucesso de vendas 

A Bíblia em ação, com lições espirituais e missões 

repletas de ação e aventura que vão estimular a fé 

dos seus fi lhos no dia a dia. Abordando temas como 

amizade, fé, tentação, rivalidade entre irmãos, 

autoestima e materialismo, o Devocional da Bíblia em 

ação oferece um ano inteiro de atividades, perguntas 

e ideias que vão manter os jovens leitores ligados na 

Bíblia todos os dias.

Jornalista premiado, Jeremy V. Jones é autor de vários livros, incluindo 
Triple Dog Dare. Foi editor associado da revista Breakaway durante 10 
anos. Jeremy mora com a esposa e os dois fi lhos no Colorado (EUA).

O ilustrador Sergio Cariello já trabalhou para a DC Comics e para a 
Marvel Comics. Estudou na Joe Kubert School of Cartoon and Graphic 
Arts e no Instituto Bíblico Palavra da Vida. Mora na Flórida (EUA) com 
a esposa Luzia.

Saiba mais em www.geografi caeditora.com.br

Formato: 15,5 x 22,8 cm
*esta medida pode sofrer

variação de até 0,5 cm
336 páginas em 

papel offset 75 gr/m2

código: 136.03

ISBN: 978-85-8064-071-7
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ALGUNS HERÓIS
MUDARAM O MUNDO ...

PARA SEMPRE
Os heróis das histórias da Bíblia ganham vida nesta edição 
ilustrada do Novo Testamento. Um texto bem escrito e imagens 
fortes, trazem a transformação de personagens em defensores da 
fé e contos em demonstrações do poder de Deus. A grande história 
do Novo Testamento se desdobra à medida em que é contada 
em ordem cronológica; a partir do nascimento de Jesus até a sua 
ressurreição.

A narrativa faz com que a mensagem da Bíblia seja clara durante 
todo o drama, capturando o impacto e a verdade das escrituras. 
Atenção especial para a fi delidade ao texto bíblico, leva a verdade 
aos leitores. Ilustrações intensas em cores e estilo, realizadas por 
Sergio Cariello, destacam a emoção e ação de cada personagem 
e acontecimento. Desenvolvida para jovens de hoje, adultos com 
alma de criança e leitores de qualquer idade, prende a atenção 
para a maior história de todos os tempos, vista em uma luz 
totalmente nova.

Sergio Cariello é um artista completo desde a infân-
cia. Aos onze anos de idade, já produzia tiras cômicas 
para o jornal de sua cidade. Dedicado e extremamente 
talentoso, logo galgou posições em estúdios de ponta no 
gênero, como a Marvel e a DC Comics. Frequentou a Joe 
Kubert School of Cartoon and Graphic Art e o Instituto 
Bíblico Palavra da Vida. Atualmente, o artista vive na 
Florida (EUA) com sua esposa Luzia.

Saiba mais em www.geografi caeditora.com.br

Formato: 15,5 x 22,8 cm
*esta medida pode sofrer

variação de até 0,5 cm
238 páginas em 

papel couchê 70 gr/m2

código: 104.03

ISBN: 978-85-8064-059-5
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CAPA BROCHURA com orelha
código: 155.03

Formato: 13,5 x 20,5 cm
*esta medida pode variar em até 0,5 cm

200 páginas em papel offset 75g/m2

ISBN 978-85-8064-113-4
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de cada livro, seus autores,
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.
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O escritor que fez grande sucesso com 
Shadowmancer volta com uma nova e 
cativante série de aventuras.  

E L O G I O  F E I T O  A  G .  P .  T A Y L O R :

 “O novo C. S. Lewis.”
       — heaven a nd ea r t h show, bbc

Do autor de grande sucesso G.P. Taylor vem a tão aguardada segunda 
parte de As aventuras dos Dopple Ganger, uma série que combina arte e 
texto tradicional para ajudar  até mesmo leitores relutantes a descobrirem 
os prazeres da leitura. 
Erik Morissey Ganger, famoso explorador e detetive (na sua imaginação, 
ao menos), e suas parceiras travessas, as gêmeas Sadie e Saskia Dopple, 
não saíram à procura de um túnel secreto que passa por debaixo da escola. 
Eles nunca quiseram conhecer um detetive meio suspeito, com faro para 
se meter em encrencas; e tampouco tinham alguma intenção de ficar cara a 
cara com um velho inimigo, cujos planos poderiam significar a destruição 
de tudo. E desvendar o “segredo da Lua Índigo” era, simplesmente, 
a última coisa que eles tinham em mente. Só que, na escola Isambard 
Dunstan para Crianças Infratoras, essas coisas, volta e meia, acabam 
acontecendo...
Em O segredo da Lua Índigo, nossos travessos heróis Erik, Sadie e Saskia 
mergulham de cabeça em uma nova e perigosa aventura cheia de mistério, 
que vai pôr em xeque tudo o que eles achavam que sabiam sobre suas 
vidas, sobre eles mesmos e sobre confiar nos outros.
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Formato: 15,5 x 22,8 cm
*esta medida pode sofrer

variação de até 0,5 cm
304 páginas em 

papel pólen 70 gr/m2

código: 107.01

ISBN: 978-85-8064-065-6

A S  CR Ô NI C A S

Sergio Cariello é o autor da prestigiada Bíblia em ação. Como artista 
reconhecido desde a infância, ele já desenhava tirinhas para o jornal de 
sua cidade desde os onze anos. Mais tarde, trabalhou para as prestigiadas 
Marvel e DC Comics. Foi aluno, ainda, na escola de Desenho e Artes Gráficas 
de Joe Kubert e do Instituto Palavra da Vida. Atualmente ele mora na Flórida 
(EUA), com a esposa Luzia.

EXPERIMENTE 
A HISTÓRIA DA 

CRIAÇÃO COMO VOCÊ 
NUNCA A VIU ANTES

Enquanto Deus caminhava através da beleza de sua nova Criação 
e soprava a vida em Adão, sua obra-prima, um anjo guerreiro 

cede ao orgulho – e comete a traição suprema.

O primeiro número desta nova série conta a história de Adão e 
Eva caindo na armadilha de Lúcifer. À medida que a batalha pela eternidade

começa nesta recontagem, os autores apresentam, de maneira brilhante, 
a Criação, a queda e a promessa divina de redenção.

Caleb J. Seeling nasceu numa família americana do Colorado, com profundas raízes cristãs. Ele tem lido 
e escrito histórias desde que se entende por gente. Sua paixão por literatura fi nalmente o levou à indústria 
editorial como editor-sênior, onde ajudou a desenvolver as histórias e ideias de outros autores. Desde então, 
iniciou sua própria editora. Caleb tem quatro fi lhos, a quem tem alegrado através dos anos com contos 
originais e recontagens de histórias bíblicas. Começa a batalha é sua primeira história em quadrinhos.

1

Formato: 16,0 x 23,0 cm
*esta medida pode sofrer

variação de até 0,5 cm
104 páginas em 

papel couchê 70 gr/m2

código: 150.03

ISBN: 978-85-8064-121-9

897185 8535377

A Bíblia em Ação traz mais de 200 narrativas em ritmo acelerado e em ordem 
cronológica, facilitando o acompanhamento da história bíblica – e reforçando o 
suspense até seu eletrizante clímax.

As histórias na Bíblia em Ação levam a verdade bíblica aos leitores 
contemporâneos de maneira clara e forte. Um texto bem escrito e imagens 
fortes chamam a atenção de leitores de todas as idades.

Sergio Cariello, artista internacionalmente reconhecido, criou ilustrações 
sensacionais, que prendem a atenção do leitor. Marcadas por suas nuances 
e luzes dramáticas, os desenhos, ousados e vigorosos, trazem à narrativa, 
intenso realismo e emoção.

Deixe que esta tradução épica da Palavra de Deus o leve a experimentar toda 
emoção da história mais incrível que já foi escrita.

Sergio Cariello é um artista completo desde a infância. Aos 
onze anos de idade, já produzia tiras cômicas para o jornal de 
sua cidade. Dedicado e extremamente talentoso, logo galgou 
posições em estúdios de ponta no gênero, como a Marvel e a 
DC Comics. Frequentou a Joe Kubert School of Cartoon and 
Graphic Art e o Instituto Bíblico Palavra da Vida. Atualmente, 
o artista vive na Florida (EUA) com sua esposa Luzia.

Saiba mais em www.geografi caeditora.com.br

os verdadeiros

Heróis em Ação
PODEM SER ENCONTRADOS AQUI!

cód. 1657 - ISBN: 978-85-8064-011-3

Fto. 12 x 17 cm
capa dura - cód. 1683
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Os travessos heróis Erik, Sadie e Saskia 
mergulham em uma nova e perigosa aven-
tura cheia de mistérios, que vai pôr em xe-
que tudo o que eles achavam que sabiam. 
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BÍBLIA DA GALERINHA BÍBLIA ILUSTRADA 
INFANTIL

Bíblia infantil
e seus herÓIS

Fto. 12 x 17 cm
capa dura - cód. 1711

Fto. 14 x 20 cm
capa dura - cód. 1698

Fto. 12 x 17 cm
brochura - cód. 1721

Ensina às crianças as principais passa-
gens bíblicas, de uma maneira descon-
traída com frases pequenas e desenhos. 

Elaborada com o intuito de familiarizar as 
crianças sobre o amor de Deus, com uma 
linguagem clara e de fácil compreensão. 

Narra as histórias de cerca de 40 ho-
mens da Bíblia que, com força e cora-
gem, superaram desafios e seguiram a 
Palavra de Deus. 

A Bíblia Infantil e seus Heróis 
é uma obra com ilustrações, 

de extremo realismo, dos 
heróis que construíram a 
história da Bíblia como: 

Moisés, Sansão, Davi, Daniel, 
Pedro, Paulo, entre outros. 

Demonstrando em seus feitos 
sua fé através do poder de 

DEUS.

Esta é uma obra que 
certamente trará mais luz e 

imaginação à crianças e 
adolescentes.

Bíblia Infantil e seus Heróis
código: 102.03

formato: 11,9 x 16,5 (essa medida 
pode sofrer variação de até 0,5cm)

Miolo: 320 páginas coloridas 
em papel Off Set 63 gr/m3

Uma linguagem simples e 
muitas cores, foram as 
principais características 
que Marcelo Fonseca usou 
para produção desta 
Bíblia. Desta forma as 
crianças estarão com 
maior interesse em 
descoabrir e se apaixonar 
pela leitura, além de 
aprender os ensinamentos 
deixados por Jesus. 
Valorizando o caráter, 
enfatizandoo amor ao 
próximo e a Deus.

Uma linguagem simples e sma

Cód. 1711 - ISBN 978-85-89956-24-6

 A Bíblia Ilustrada Infantil® 
foi elaborada com o intuito de
familiarizar nossas crianças 
acerca do amor e do poder
de Deus.
 Produzida em linguagem 
clara e de fácil compreensão, é 
ricamente colorida em seus 
mínimos detalhes.
 É uma obra fundamental 
para ajudar na formação da 
criança.
 Com mais de 700 mil 
cópias vendidas, esta 
Bíblia se tornou a 
maior referência 
do mercado 
editorial infantil 
cristão.

ISBN: 978-85-89956-10-5

Bíblia Infantil - cod. 1698

O MAIOR AMOR
DO MUNDO

CONTOS 
MAGNÍFICOS

COLEÇÃO
APRENDENDO A PENSAR

CONVERSANDO 
COM DEUS -
LIVRO DE ORAÇÕES 
DA TURMA DO LUMY

VAMOS APRENDER 
SOBRE ORAÇÃO

Fto. 21 x 21 cm
capa dura - cód. 1730

Todos os livros são capa dura
e estão no no fto. 16 x 23 cm
Comida para peixe - cód. 12923
Daniel para o almoço - cód. 12924
Maior que um gigante - cód. 12925
A melhor notícia de
todos os tempo - cód. 12921

cada livro no fto. 21 x 21 cm
São 17 títulos, verifique todos os 
códigos no final deste catálogo

Fto. 18 x 18 cm
capa brochura - cód. 1739

Fto. 18 x 18 cm
capa almofadada - cód. 40256

Mostra aos pequeninos desde o co-
meço da vida que Deus é o verda-
deiro e único amigo e que Seu amor 
vai além do que imaginamos. 

Conjunto de histórias bíblicas com 
arte inteligente e lições claras que 
toda família irá apreciar e jamais se 
cansará de ler. 

São historinhas sobre uma turminha que vive 
pequenas aventuras onde boas atitudes são 
importantes para fazer as escolhas certas. 

A Turma do Lumy ajudará os peque-
ninos a aprender a orar. São cerca 
de 90 temas que ensinam de forma 
lúdica a conversar com Deus. 

Esse livro convida os pequenos a 
brincar com a Nina, e juntos eles 
aprenderão a oração do Pai Nosso. 

O maior amor do mundo
Este livro ilustrado e comovente revela uma mensagem singela, mas poderosa: Meu amor por 

você é tão intenso que não pode ser medido, mas há alguém que o ama ainda mais. Por meio do 
relacionamento especial de adoráveis bichinhos, o livro mostra que Jesus está sempre ao seu lado e o 
ama além do que possa imaginar.

Este fascinante livro ilustrado combina lindas e irresistíveis imagens com a letra da música de 
Jason Ingram e Matt Hammitt. Matt é vocalista da Sanctus Real, uma banda de rock cristã indicada ao 
Grammy, e a canção faz parte do álbum Every Falling Tear (Cada lágrima que está caindo).

Quando Sarah, esposa de Matt, estava na metade da gravidez, recebeu o diagnóstico de que o 
bebê nasceria com Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), ou Hipoplasia de Ventrículo Esquerdo, uma 
síndrome rara. Bowen, o filho de Matt e de Sarah, nasceu em 9 de setembro de 2010 e seu problema foi 
acompanhado de perto pelas rádios K-LOVE e ABC News. O blog dos Hammitt (bowensheart.com), onde 
o casal compartilhou as dores e as alegrias de sua jornada, teve mais de um milhão de acessos. Parte dos 
lucros obtidos com a venda deste livro é destinada à fundação que eles criaram para ajudar pais com 
filhos portadores de cardiopatias congênitas.

 O maior amor do mundo

AUTORES/ILUSTRADORA
•  Matt Hammitt é vocalista da Sanctus Real, uma banda de rock cristã indicada ao Grammy. A história dos 
Hammitt foi destaque nas rádios K-LOVE e ABC News, como também no blog bowensheart.com, atraindo um 
grande número de fãs que passou a acompanhar a história do pequeno Bowen.

•  Jason Ingram é produtor, compositor e artista. Foi indicado a um número recorde de onze Dove Awards.

•  Polona Lovšin é uma ilustradora de livros infantis conhecida por sua criação de bichinhos adoráveis   e fo nhos.

www.geografi caeditora.com.br

cod. 103.01 • ISBN 978-85-8064-043-4

“Eu estou fugindo de Deus.
E agora, ele está com raiva de mim.

Joguem-me para fora do barco.
Lancem-me ao mar.”

CONTOS MAGNÍFICOS

Kelly Pulley
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Comida para peixe
A história contagiante de Jonas e a baleia

O que acontece quando Jonas tenta fugir de Deus, 
em vez de obedecê-lo?

Ele aprende uma lição grande e fedorenta!

CONTOS MAGNÍFICOS formam um conjunto de histórias bíblicas 
com arte inteligente e lições claras que toda sua família irá apreciar. 

As histórias e ilustrações estão entrosadas de tal forma que você 
jamais se cansará de ler e reler um conto magnífi co, noite após noite!

Kelly Pulley trabalha em casa, no Tennessee (EUA), 
escrevendo e ilustrando livros infantis, incluindo os outros 
livros da série CONTOS MAGNÍFICOS, A melhor notícia de 
todos os tempos, Daniel para o almoço e Maior que um gigante. 

897185 8536987 >

COD. 159.01 • ISBN 978-85-8064-129-5

Eles disseram: “Daniel ainda ora ao seu Deus todos os dias.
Ele não se importa com o senhor ou com as coisas que o senhor diz!

Ele deve dormir com os leões! A lei é bem clara!
O senhor mesmo a assinou! Veja, seu selo está bem aqui!”

Kelly Pulley
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CONTOS MAGNÍFICOS

O conto saboroso de 
Daniel na cova dos leões

Daniel
para o

almoçoO que acontece a Daniel depois que ele se recusa a fazer orações ao 
rei Dario e ora só a Deus? Os auxiliares perversos do rei fazem com 

que ele seja lançado em uma cova cheia de leões famintos!

Descubra como Deus resgata Daniel, seu servo fi el!

CONTOS MAGNÍFICOS formam um conjunto de histórias bíblicas com 
arte inteligente e lições claras que toda sua família irá apreciar. 
As histórias e ilustrações estão entrosadas de tal forma que você 

jamais se cansará de ler e reler um conto magnífi co, noite após noite!

Kelly Pulley trabalha em casa, no Tennessee (EUA), 
escrevendo e ilustrando livros infantis, incluindo os outros 
livros da série CONTOS MAGNÍFICOS, A melhor notícia 
de todos os tempos, Comida para peixe, e Maior que um gigante.
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Davi perguntou aos soldados: “Ei, quem é esse sujeito?
Seus insultos são cruéis! Sua provocação é grosseira!”

“É Golias!”, eles gritaram, enquanto corriam.
“Ele é grande e forte, você seria tolo de  car!”

O que você faria se visse um gigante assustando um exército 
inteiro? Também correria? Ou iria encará-lo corajosamente, 

se isso fosse o que Deus desejasse que você fi zesse?

Davi, um pequeno menino pastor, demonstra uma fé e coragem 
gigantescas quando luta contra Golias, um guerreiro de 2,70m, 

usando apenas uma atiradeira e uma pedra.

CONTOS MAGNÍFICOS formam um conjunto de histórias bíblicas 
com arte inteligente e lições claras que toda sua família irá apreciar. 

As histórias e ilustrações estão entrosadas de tal forma que você 
jamais se cansará de ler e reler um conto magnífi co, noite após noite!

Kelly Pulley trabalha em casa, no Tennessee (EUA), 
escrevendo e ilustrando livros infantis, incluindo os outros 
livros da série CONTOS MAGNÍFICOS, Comida para peixe, 
A melhor notícia de todos os tempos e Daniel para o almoço. 

CONTOS MAGNÍFICOS

Kelly Pulley897185 8537117 >
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A pequena história 
da grande fé de Davi

“Hoje, em uma manjedoura,
nasceu Cristo, o Rei!”

Então, muitos outros anjos 
começaram a cantar!

Kelly Pulley

A incrível história 
do nascimento de Jesus

A melhor notícia
detodos os tempos

CONTOS MAGNÍFICOS
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Você consegue imaginar um bebê que, de tão especial, 
fez anjos cantarem quando nasceu?

Ouçam a história de Maria e de José, anjos e pastores, 
vacas e ovelhas, enquanto se preparam para o 

nascimento divino do menino Jesus.

CONTOS MAGNÍFICOS formam um conjunto de histórias bíblicas com 
arte inteligente e lições claras que toda sua família irá apreciar. 
As histórias e ilustrações estão entrosadas de tal forma que você 

jamais se cansará de ler e reler um conto magnífi co, noite após noite!

Kelly Pulley trabalha em casa, no Tennessee (EUA), 
escrevendo e ilustrando livros infantis, incluindo os outros 
livros da série CONTOS MAGNÍFICOS, Comida para peixe, 
Daniel para o almoço e Maior que um gigante. 

897185 8536817 >
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Conversando com D
eus através da oração

CAPA BROCHURA
Miolo: 184 páginas em papel offset 75 g/m2

Formato: 20,5 x 20,5 cm
esta medida pode sofrer variação de até 0,5 cm

Código: 132.03

CNPJ 44.197.044/0001-29 • S.A.C. 0800-773-6511

ISBN 978-85-8064-033-5
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Este livro conta a história de uma doce menina de quatro anos, chamada Ema. 
Como toda criança, ela gosta de brincar e comer coisas gostosas. Ema tem um 
grande amigo, o Azulão, seu ursinho de pelúcia, e carrega-o por toda parte.

Mas Ema também tem outro amigo – Jesus, o melhor amigo de todos! E ela está 
aprendendo uma oração muito importante: a oração do Pai Nosso. Em Vamos 
aprender sobre oração, crianças de 3 a 5 anos são convidadas a brincar com Ema. 
Juntas, elas aprenderão a oração do Pai Nosso. E até o Azulão vai aprender!

Desde cedo, é bom ensinar às cr ianças que a oração é um precioso caminho 
para uma vida melhor. O objetivo deste livro é criar oportunidades 

O livro, embora lúdico e de linguagem simples, traz lições muito importantes. 
Ele ensina às crianças a oração do Pai Nosso. Com Vamos aprender sobre 

oração, os pequenos descobrem o valor da comunhão com Deus e aprendem que 

o nome do Senhor.

Deus é tudo. Deus é grande, Deus é todo-poderoso!

Catherine DeVries 
tendo 20 títulos no currículo – inclusive, o best-seller Adventure 
Bible Storybook
David C. Cook, DeVries dirige a área de Desenvolvimento de 
Produtos para a coleção Bíblia em Ação, que já vendeu mais 
de um milhão de exemplares, sendo cerca de 280 mil no Brasil, 
lançados pela GEOGRÁFICA. Catherine vive com seu marido, os 

Guie seu ilho no
caminho da é!

Escute aqui a 
música tema 

do livro
(em Inglês).

Catherine D
eVries

cód.182.01 / ISBN 978-85-8064-191-2

Infantil

IN
FA

N
TI

L

Alegria

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar
     Sobre...
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Infantil

Suki fica parecendo uma 
florzinha murcha quando ela 
está triste ou irritada. Mas 

logo se dá conta de que para 
se parecer com uma linda flor 
viçosa, basta estar sorrindo.

Amor

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar
    Sobre...
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Infantil

As crianças aprendem a 
ser mais amorosas com os 
pais, responsáveis, irmãos 

e amigos com o exemplo de 
Bela, que descobriu aspectos 

maravilhosos do amor. 

Confiança

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...
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Infantil

Uma situação com Suzy ajuda ela a 
perceber a importância da honestidade 

e de ganhar a confiança dos outros.
As crianças desenvolvem sua 

capacidade de confiar mais naqueles 
que estão próximos a ela, assim como 

aconteceu à pequena Suzy.

Consideração

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...
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Incentivando as crianças 
a pensar sobre a maneira 

com que tratam os outros, 
e a compreender que, com 

consideração, as coisas 
geralmente resultam melhor 

para todos. 

Coragem

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...
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Incentivando as crianças a, 
como a pequena Bela, terem 
coragem diante de pequenas 

dificuldades, este livro vai 
ensinar aos leitores valores 

úteis para toda a vida. 

Generosidade

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar
    Sobre...
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Bela Urso vai mostrar aos 
pequenos que ser ganancioso
e querer as coisas só para si

é um erro que precisa
ser evitado. 

Gentileza

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...
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Com esta divertida história 
sobre os benefícios de tratar 

as pessoas com amor
e gentileza, crianças aprendem 

a compartilhar a bondade. 

Gratidão

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...
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Crianças vão aprender a serem 
agradecidas por aquilo que

têm e vão cuidar muito melhor
de suas coisas.

Obediência

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...

cód. do produto 170.03
ISBN 978-85-8064-173-8

788580 6417389 > 788580 6417389 >

788580 6417389 > 788580 6417389 >

788580 6417389 > 788580 6417389 >

788580 6417389 > 788580 6417389 >

Infantil

Crianças aprendem a 
reconhecer as consequências 

naturais da desobediência
por meio do exemplo do 

pequeno Bonzo.

Paciência

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...
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Paciência é uma virtude difícil 
para as crianças, mas elas 

vão entender que as coisas 
não acontecem sempre como 

queremos ou esperamos quando 
ficamos impacientes. 

Presentes

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...
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ISBN 978-85-8064-176-9

788580 6417699 > 788580 6417699 >

788580 6417699 > 788580 6417699 >

788580 6417699 > 788580 6417699 >

788580 6417699 > 788580 6417699 >

Infantil

Toda criança adora ganhar 
presentes, mas vão aprender 

que podem dar a Jesus,
o verdadeiro aniversariante,

o seu coração. 

Raiva

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...

cód. do produto 174.03
ISBN 978-85-8064-180-6

788580 6418069 > 788580 6418069 >

788580 6418069 > 788580 6418069 >

788580 6418069 > 788580 6418069 >

788580 6418069 > 788580 6418069 >

Infantil

Sentir raiva, de vez em quando, 
é normal, mas Rita dá às 

crianças o exemplo de como 
lidar bem com essa emoção. 

Responsabilidade

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar
    Sobre...

cód. do produto 175.03
ISBN 978-85-8064-181-3

788580 6418139 > 788580 6418139 >

788580 6418139 > 788580 6418139 >

788580 6418139 > 788580 6418139 >

788580 6418139 > 788580 6418139 >

Infantil

Incentivando as crianças
a terem responsabilidade em

suas tarefas, ao invés de tentar 
que seus pais as façam

por elas.

Timidez

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...

cód. do produto 177.03 
ISBN 978-85-8064-178-3

788580 6417839 > 788580 6417839 >

788580 6417839 > 788580 6417839 >

788580 6417839 > 788580 6417839 >

788580 6417839 > 788580 6417839 >

Infantil

Uma aventura bem humorada 
de Bonzo vai incentivar as 

crianças a superar o excesso 
de timidez. 

Trabalho em Equipe

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...

cód. do produto 178.03
ISBN 978-85-8064-177-6

788580 6417769 > 788580 6417769 >

788580 6417769 > 788580 6417769 >

788580 6417769 > 788580 6417769 >

788580 6417769 > 788580 6417769 >

Infantil

Crianças descobrem que fazer 
as coisas juntos pode ser bem 

mais divertido. Há também 
muitas outras vantagens em 
realizar coisas em equipe.

meus Problemas
como resolver

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...

cód. do produto 176.03
ISBN 978-85-8064-179-0

788580 6417909 > 788580 6417909 >

788580 6417909 > 788580 6417909 >

788580 6417909 > 788580 6417909 >

788580 6417909 > 788580 6417909 >

Infantil

“Minha irmã sempre quer as 
mesmas coisas que eu. Como 

posso resolver isso?” Uma 
pequena história que ajuda 

as crianças a resolverem seus 
problemas de uma forma 

positiva. 

Sempre Continuar

Agnes e Salem de Bezenac

Aprendendo
a Pensar

Sobre...

cód. do produto 172.03
ISBN 978-85-8064-175-2

788580 6417529 > 788580 6417529 >

788580 6417529 > 788580 6417529 >

788580 6417529 > 788580 6417529 >

788580 6417529 > 788580 6417529 >

Infantil

Incentivando as crianças a não 
desistir depois das primeiras 

dificuldades e a perseverar até 
conseguir o objetivo. 



1:1 Gn 12.3; Sl 132.11; Mt 22.42  1:2 Gn 21.2-3  1:3 Gn 38.27  1:6 1Sm 16.1  1:7 1Cr 3.10  1:10 2Rs 20.21  1:12 1Cr 3.17  1:19 
Dt 24.1  1:20 Lc 1.35  

O SANTO EVANGELHO SEGUNDO

Mateus
A genealogia de Jesus Cristo

Lc 3.23-38

1 LIVRO da geração de Jesus Cristo, 
filho de Davi, filho de Abraão.

2 Abraão gerou a Isaque; e Isaque 
gerou a Jacó; e Jacó gerou a Judá e a 
seus irmãos;
3 E Judá gerou, de Tamar, a Farés e a 
Zará; e Farés gerou a Esrom; e Esrom 
gerou a Arão;
4 E Arão gerou a Aminadabe; e Ami-
nadabe gerou a Naassom; e Naassom 
gerou a Salmom;
5 E Salmom gerou, de Raabe, a Boaz; e 
Boaz gerou, de Rute, a Obede; e Obede 
gerou a Jessé;
6 E Jessé gerou ao rei Davi; e o rei Davi 
gerou a Salomão da que foi mulher 
de Urias;
7 E Salomão gerou a Roboão; e Roboão 
gerou a Abias; e Abias gerou a Asa;
8 E Asa gerou a Josafá; e Josafá gerou 
a Jorão; e Jorão gerou a Ozias;
9 E Ozias gerou a Joatão; e Joatão 
gerou a Acaz; e Acaz gerou a Ezequias;
10 E Ezequias gerou a Manassés; e 
Manassés gerou a Amom; e Amom 
gerou a Josias;
11 E Josias gerou a Jeconias e a seus 
irmãos na deportação para a Babilônia.
12 E, depois da deportação para a 
Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel; e 
Salatiel gerou a Zorobabel;
13 E Zorobabel gerou a Abiúde; e 
Abiúde gerou a Eliaquim; e Eliaquim 
gerou a Azor;
14 E Azor gerou a Sadoque; e Sadoque 

gerou a Aquim; e Aquim gerou a 
Eliúde;
15 E Eliúde gerou a Eleazar; e Eleazar 
gerou a Matã; e Matã gerou a Jacó;
16 E Jacó gerou a José, marido de 
Maria, da qual nasceu JESUS, que se 
chama o Cristo.
17 De sorte que todas as gerações, 
desde Abraão até Davi, são catorze ge-
rações; e, desde Davi até a deportação 
para a Babilônia, catorze gerações; e, 
desde a deportação para a Babilônia 
até Cristo, catorze gerações.

O nascimento de Jesus Cristo
18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo 
foi assim: Estando Maria, sua mãe, 
desposada com José, antes de se ajun-
tarem, achou-se ter concebido do Es-
pírito Santo.
19 Então José, seu marido, como era 
justo, e a não queria infamar, intentou 
deixá-la secretamente.
20 E, projetando ele isto, eis que em 
sonho lhe apareceu um anjo do Se-
nhor, dizendo: José, filho de Davi, não 
temas receber a Maria, tua mulher, 
porque o que nela está gerado é do 
Espírito Santo.
21 E dará à luz um filho, e chamarás 
o seu nome JESUS, porque ele salvará 
o seu povo dos seus pecados.
22 Tudo isto aconteceu para que se 
cumprisse o que foi dito da parte do 
Senhor, pelo profeta, que diz:
23 Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome 
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nova versão internacional



cód. produto formato (cm) isbn

- LANÇAMENTOS -

70969 Bíblia de Estudo ELLA (NVI) - capa Luxo Rosa 14 x 21 978-85-8064-202-5
70965 Bíblia de Estudo ELLA (NVI) - capa Luxo Semiluxo Estampada 14 x 21 978-85-8064-202-5
70397 Quando Chocolate não Basta - capa dura 14 x 21 978-85-8064-203-2

- BÍBLIAS -

01751 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Mini - capa Luxo Preta 8 x 11 978-85-89956-58-1
01654 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Mini - capa Zíper Preta 8 x 11 978-85-89956-58-1
01752 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Mini - capa Luxo Azul 8 x 11 978-85-89956-58-1
01755 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Mini - capa Zíper Azul 8 x 11 978-85-89956-58-1
01753 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Mini - capa Luxo Vinho 8 x 11 978-85-89956-58-1
01756 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Mini - capa Zíper Vinho 8 x 11 978-85-89956-58-1
01754 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Mini - capa Luxo Rosa 8 x 11 978-85-89956-58-1
01757 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Mini - capa Zíper Rosa 8 x 11 978-85-89956-58-1
01770 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Mini - capa Luxo Estampada Feminina 8 x 11 978-85-89956-58-1
01757 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Mini - capa Luxo Estampada Neutra 8 x 11 978-85-89956-58-1
01768 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Média - capa Luxo Ouro Velho 10 x 13 978-85-89956-80-2
01762 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Bolso - capa Luxo Preta 8 x 16 978-85-89956-28-4
01713 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Bolso - capa Zíper Preta 8 x 16 85-89956-28-8
01772 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Bolso - capa Luxo Estampada Feminina 8 x 16 85-89956-28-8
01773 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Bolso - capa Luxo Estampada Neutra 8 x 16 85-89956-28-8
01774 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Média-Grande com Mapas - capa Luxo Preta 12 x 16 978-85-8064-021-2
01714 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Média-Grande com Mapas - capa Zíper Preta 12 x 16 978-85-8064-021-2
01763 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Média-Grande com Mapas - capa Luxo Estampada Feminina 12 x 16 978-85-8064-021-2
01775 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Média-Grande com Mapas - capa Luxo Estampada Neutra 12 x 16 978-85-8064-021-2
01656 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Gigante com Mapas - capa Luxo Preta 14 x 21 978-85-89956-22-2
01652 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Gigante com Mapas - capa Zíper Preta 14 x 21 978-85-89956-22-2
01790 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Gigante com Mapas - capa Luxo Vinho 14 x 21 978-85-89956-22-2
01760 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Gigante com Mapas - capa Zíper Vinho 14 x 21 978-85-89956-22-2
01776 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Gigante com Mapas - capa Luxo Azul 14 x 21 978-85-89956-22-2
01759 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Gigante com Mapas - capa Zíper Azul 14 x 21 978-85-89956-22-2
01758 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Gigante com Mapas - capa Luxo Rosa 14 x 21 978-85-89956-22-2
01761 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Gigante com Mapas - capa Zíper Rosa 14 x 21 978-85-89956-22-2
01778 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Gigante com Mapas - capa Luxo estampada feminina 14 x 21 978-85-89956-22-2
01779 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Gigante com Mapas - capa Luxo estampada neutra 14 x 21 978-85-89956-22-2
01662 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Extra-Gigante - capa Luxo Preta 17 x 24 978-85-89956-22-2
01780 Bíblia Sagrada Revista e Corrigida Extra-Gigante - capa Luxo Bronze 17 x 24 978-85-89956-22-2
01718 Bíblia Sagrada NVI Média - capa Luxo Preta 10 x 13 978-85-8064-006-9
01719 Bíblia Sagrada NVI Média - capa Luxo Turquesa 10 x 13 978-85-8064-006-9
01663 Bíblia Sagrada NVI Média - capa Brochura 10 x 13 978-85-8064-006-9
01658 Bíblia Sagrada NVI Grande - capa Luxo Preta 14 x 21 978-85-89956-96-3
01664 Bíblia Sagrada NVI Grande - capa Zíper Preta 14 x 21 978-85-89956-96-3
01665 Bíblia Sagrada NVI Grande - capa Brochura 14 x 21 978-85-89956-96-3
37947 Bíblia Sagrada NVI Grande - capa dura 14 x 21 978-85-89956-96-3
01666 Bíblia Sagrada NVI Gigante - capa Luxo Preta 14 x 21 978-85-89956-89-5
01659 Bíblia Sagrada NVI Gigante - capa Zíper Preta 14 x 21 978-85-89956-89-5
01669 Bíblia Sagrada NVI Gigante - capa Brochura 14 x 21 978-85-89956-89-5
01764 Bíblia Sagrada NVI Gigante - capa Luxo Turquesa 14 x 21 978-85-89956-89-5
01794 Bíblia Sagrada NVI Extra-Gigante - capa Luxo Preta 17 x 24 978-85-89956-89-5
01793 Bíblia Sagrada NVI Extra-Gigante - capa Luxo Azul 17 x 24 978-85-89956-89-5
01807 Bíblia para Presente com caixa - capa Luxo Preta 21 x 28 978-85-89956-99-4

- BÍBLIAS DE ESTUDO -

01809 Bíblia de Estudo LIVE (NVI) - capa Luxo Preta 14 x 21 978-85-8064-008-3
01810 Bíblia de Estudo LIVE (NVI) - capa Luxo Estampada Vermelha 14 x 21 978-85-8064-008-3
43843 Bíblia de Estudo Wiersbe (NVI) - capa Luxo Preta 17 x 24 978-85-8064-190-5
43913 Bíblia de Estudo Wiersbe (NVI) - capa Semiluxo Estampada 17 x 24 978-85-8064-192-9
01671 Bíblia de Estudo do Discípulo (RANO) - capa Luxo Preta 17 x 24 978-85-8064-004-5
01795 Bíblia de Estudo do Discípulo (RANO) - capa Luxo Cinza 17 x 24 978-85-8064-004-5
01805 Bíblia de Estudo Devocional do Homem (NVI) - capa Luxo Marrom 14 x 21 978-85-89956-72-7
01804 Bíblia de Estudo Devocional do Homem (NVI) - capa Luxo Preta 14 x 21 978-85-89956-72-7

CATÁLOGO COMPLETO DE PRODUTOS
Em listagem por categorias em ordem alfabética



01734 Bíblia Apologética com Apócrifos (RC) - capa Luxo Preta 17 x 24 978-85-8064-063-2
01765 Bíblia Apologética com Apócrifos (RC) - capa Luxo Marrom 17 x 24 978-85-8064-063-2
01736 Bíblia Sagrada Novo Viver (NVI) - capa Brochura 14 x 21 978-85-8064-060-1
01737 Bíblia Sagrada Novo Viver (NVI) - capa Luxo Cinza Grafite 14 x 21 978-85-8064-060-1

- BÍBLIAS TEMÁTICAS -

01785 Bíblia Sagrada Edição Comparativa Grande (RC/NVI) - capa Luxo Bege 14 x 21 978-85-8064-018-2
01672 Bíblia Sagrada Edição Comparativa Grande (RC/NVI) - capa Luxo Preta 14 x 21 978-85-8064-018-2
01645 Bíblia Sagrada Edição Comparativa Extra-gigante (RC/NVI) - capa Luxo Azul 17 x 24 978-85-89956-91-8
01670 Bíblia Sagrada Edição Comparativa Extra-gigante (RC/NVI) - capa Luxo Preta 17 x 24 978-85-89956-91-8
01726 Bíblia Sagrada ELLA de Estudo Conciso (RC) - capa Luxo Turquesa 14 x 21 978-85-8064-185-1
01673 Bíblia Sagrada ELLA de Estudo Conciso (RC) - capa Luxo Duotone Rosa e Rosa 14 x 21 978-85-89956-94-9
01674 Bíblia Sagrada ELLA de Estudo Conciso (RC) - capa Luxo Floral 14 x 21 978-85-89956-94-9
01675 Bíblia Sagrada Edição Trilíngue (NVI) - capa Luxo Preta 13 x 17 978-85-89956-97-0
01784 Bíblia Sagrada Edição Trilíngue (NVI) - capa Luxo Estampada Neutra 13 x 17 978-85-89956-97-0
01808 Bíblia Sagrada Edição Trilíngue (NVI) - capa Brochura Branca 13 x 17 978-85-89956-97-0
01676 Bíblia Sagrada Edição Trilíngue (NVI) - capa Brochura Verde 13 x 17 978-85-89956-97-0
01661 Bíblia Sagrada RC Gigante com Dicionário e Concordância - capa Luxo Preta 14 x 21 978-85-89956-25-3
01781 Bíblia Sagrada RC Gigante com Dicionário e Concordância - capa Luxo Bronze 14 x 21 978-85-89956-25-3
01735 Bíblia Sagrada RC Gigante com Dicionário e Concordância - capa Luxo Vinho 14 x 21 978-85-89956-25-3
01733 Bíblia Sagrada RC Gigante com Dicionário e Concordância - capa Luxo Azul 14 x 21 978-85-89956-25-3
01717 Bíblia Sagrada RC Gigante com Dicionário e Concordância - capa Luxo Marfim Perolado 14 x 21 978-85-89956-25-3
01766 Bíblia Sagrada RC Média-Grande com Cantor Cristão com letra - capa Luxo Preta 12 x 16 978-85-8064-012-0
01782 Bíblia Sagrada RC Média-Grande com Cantor Cristão com letra - capa Zíper Preta 12 x 16 978-85-8064-012-0
01767 Bíblia Sagrada RC Média-Grande com Cantor Cristão com letra - capa Luxo Vinho 12 x 16 978-85-8064-021-2
01767 Bíblia Sagrada RC Média-Grande com Cantor Cristão com letra - capa Zíper Vinho 12 x 16 978-85-8064-021-2

- COMPORTAMENTO -

01745 Café com Deus - capa brochura 14 x 21 978-85-8064-066-3
44963 Guia de Sobrevivência do Cristão - capa dura 16 x 23 978-85-8064-198-1
44033 O Treinamento dos Doze - capa brochura com orelhas 16 x 23 978-85-8064-187-5

- HINÁRIOS -

01722 Cantor Cristão Médio com Letra - capa Flexível Preta 10 x 13 978-85-8064-001-4
01723 Cantor Cristão Médio com Letra - capa Flexível Branca 10 x 13 978-85-8064-001-4
01728 Cantor Cristão Médio com Letra - capa Brochura 10 x 13 978-85-8064-001-4
01788 Cantor Cristão Médio-Grande com Letra - capa Brochura 12 x 17 978-85-8064-001-4
01724 Cantor Cristão Grande com Letra - capa Flexível Preta 14 x 21 978-85-8064-002-1
01725 Cantor Cristão Grande com Letra - capa Flexível Branca 14 x 21 978-85-8064-002-1
01727 Cantor Cristão Grande com Letra - capa Brochura 14 x 21 978-85-8064-002-1
01689 Cantor Cristão com Música - capa Espiral Preta 15 x 22 978-85-8064-014-4
01707 Cantor Cristão com Música - capa Espiral Azul 15 x 22 978-85-8064-014-4
01690 Hinário para o Culto Cristão - capa Espiral Preta 15 x 22 978-85-8064-007-6
01708 Hinário para o Culto Cristão - capa Espiral Cinza 15 x 22 978-85-8064-007-6

- INFANTIL -

01711 Bíblia da Galerinha - capa brochura 12 x 17 85-89956-24-6
01698 Bíblia Ilustrada Infantil - capa dura 14 x 20 85-89956-10-5
01721 Bíblia Infantil e seus Heróis - capa brochura 12 x 17 978-85-8064-042-7
01730 O Maior Amor do Mundo - capa dura 21 x 21 978-85-8064-043-4
01739 Turma do Lumy : Conversando com Deus através da oração - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-033-5
40256 Vamos aprender sobre oração - capa dura almofadada 21 x 21 978-85-8064-191-2
37159 Aprendendo a pensar sobre: Alegria - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-165-3
37161 Aprendendo a pensar sobre: Amor - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-167-7
37352 Aprendendo a pensar sobre: como resolver meus problemas - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-179-0
37162 Aprendendo a pensar sobre: Confiança - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-168-4
37163 Aprendendo a pensar sobre: Consideração - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-169-1
37164 Aprendendo a pensar sobre: Coragem - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-170-7
37160 Aprendendo a pensar sobre: Generosidade - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-166-0
37165 Aprendendo a pensar sobre: Gentileza - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-171-4
37166 Aprendendo a pensar sobre: Gratidão - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-172-1
37167 Aprendendo a pensar sobre: Obediência- capa brochura 21 x 21 978-85-8064-173-8
37168 Aprendendo a pensar sobre: Paciência - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-174-5

cód. produto formato (cm) isbn



37170 Aprendendo a pensar sobre: Presentes - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-176-9
37171 Aprendendo a pensar sobre: Raiva - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-180-6
37172 Aprendendo a pensar sobre: Responsabilidade - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-181-3
37169 Aprendendo a pensar sobre: Sempre continuar - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-175-2
37353 Aprendendo a pensar sobre: Timidez - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-178-3
37174 Aprendendo a pensar sobre: Trabalho em Equipe - capa brochura 21 x 21 978-85-8064-177-6

- INFANTO-JUVENIL -

06978 O Grande Livro do Conhecimento - capa brochura com orelhas 14 x 21 978-85-8064-113-4
01683 Panorama Bíblico Ilustrado da Turma Viva - capa dura 14 x 21 978-85-8064-022-9
12923 Contos Magníficos: Comida para Peixe - capa dura 16 x 23 978-85-8064-129-5
12924 Contos Magníficos: Daniel para o Almoço - capa dura 16 x 23 978-85-8064-128-8
12925 Contos Magníficos: Maior que um Gigante - capa dura 16 x 23 978-85-8064-127-1
12921 Contos Magníficos: A melhor notícia de todos os tempos - capa dura 16 x 23 978-85-8064-130-1

- INSPIRAÇÃO -

44217 A Maior de Todas as Histórias - capa dura 18 x 24 978-85-8064-200-1
01813 Caminhando pela Bíblia - capa brochura 24 x 24 978-85-8064-124-0
01740 Bons Pensamentos - capa brochura com estojo 10 x 13 978-85-8064-041-0
01746 Afinal, o que é Saudade? - capa dura 18 x 18 978-85-8064-062-5
39123 Série Palavras de Honra - box presenteável com 4 livros 13 x 13* 978-85-8064-197-4

- INTRODUÇÃO A BÍBLIA -

01802 Redescobrindo sua Bíblia - capa brochura com orelhas 16 x 23 978-85-8064-077-9
01682 Como Entender a Bíblia - capa brochura com orelhas 14 x 21 978-85-89956-75-8

- JUVENIL -

01657 Bíblia em Ação - capa dura 16 x 23 978-85-8064-011-3
01806 Começa a Batalha - capa brochura 16 x 23 978-85-8064-121-9
01777 Manual da Bíblia em Ação - capa dura 16 x 23 978-85-8064-078-6
01738 Novo Testamento em Ação - capa brochura 16 x 23 978-85-8064-059-5
01769 Devocional da Bíblia em Ação - capa brochura 16 x 23 978-85-8064-071-7
01741 As Crônicas de Dopple Ganger: A primeira fuga volume 1 - capa brochura 14 x 21 978-85-8064-061-8
01742 As Crônicas de Dopple Ganger: O segredo da lua Índigo volume 2 - capa brochura 14 x 21 978-85-8064-065-6
01791 As Crônicas de Dopple Ganger: O grande diamante magnata volume 3 - capa brochura 14 x 21 978-85-8064-072-4

- LITERATURA CRISTÃ -

07395 A Bíblia para Curiosos - capa brochura com orelha 16 x 23 978-85-8064-125-7
01744 Histórias que a Bíblia não contou - capa brochura com orelha 14 x 21 978-85-8064-068-7

- REFERÊNCIA -

43555 Introdução ao estudo da Tipologia Bíblica - capa Brochura 16 x 23 978-85-8064-188-2
01792 Panorama do Antigo Testamento - capa dura 16 x 23 978-85-8064-073-1
07397 Panorama do Novo Testamento - capa dura 16 x 23 978-85-8064-126-4
06982 Dicionário Bíblico Tyndale - capa dura 17 x 25 978-85-8064-114-1
01691 Dicionário Bíblico CRESCER - capa dura 14 x 21 85-89956-38-3
01692 Concordância Bíblica CRESCER - capa dura 14 x 21 85-89956-39-0
01693 Coleção CRESCER - box com Dicionário e Concordância Bíblica 14 x 21* 978-85-89956-93-2
01747 Coleção  Estudos Bíblicos em Esquema - Os Líderes que Marcaram o Tempo 13 x 21* 978-85-8064-046-5
01748 Coleção Estudos Bíblicos em Esquema - Informações Importantes da Bíblia Sagrada 13 x 21* 978-85-8064-048-9
01749 Coleção Estudos Bíblicos em Esquema - Conceitualização da Fé Cristã 13 x 21* 978-85-8064-054-0
01803 Série Apologética - box com 6 volumes capa dura 16 x 23* 978-85-8064-122-6
01696 Comentário Bíblico Expositivo WIERSBE  - box com 6 volumes capa dura 16 x 23* 978-85-89956-53-6
01697 Comentário Bíblico Outlines WIERSBE - Cinta com 2 livros capa dura 16 x 23* 978-85-89956-62-8
07005 Seja Leal - Mateus - capa brochura 16 x 23 978-85-8064-081-6
07009 Seja Diligente - Marcos - capa brochura 16 x 23 978-85-8064-091-5
07012 Seja Compassivo - Lucas volume I - capa brochura 16 x 23 978-85-8064-092-2
07020 Seja Corajoso - Lucas volume II - capa brochura 16 x 23 978-85-8064-093-9
07018 Seja Atento - João volume I - capa brochura 16 x 23 978-85-8064-094-6
07023 Seja Transformado - João volume II - capa brochura 16 x 23 978-85-8064-095-3

* formato de cada livro, volume ou estudo dentro da coleção.

cód. produto formato (cm) isbn



de EStudo

BREVE LANÇAMENTO

Com design diferenciado, texto arrojado e instigantes ferramentas de apoio para os Jo-
vens, a Bíblia em Ação de Estudo, desperta o interesse dos jovens a leitura e conhe-

cimento das Escrituras. A versão utilizada é A Mensagem uma paráfrase do texto bíblico 
que valoriza a linguagem cotidiana, sem abrir mão da fidedignidade aos textos originais.


