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Fortalecimento para o dia a dia e palavras de encorajamento são 
ferramentas que levam à qualidade de vida.  Quem busca inspiração 
para viver melhor encontra nos livros da Geográfica Editora ótimas 
opções. Com um vasto catálogo de títulos sobre espiritualidade, 
família, motivação, crescimento pessoal, superação, vida devocional 
e muitos outros temas, a editora oferece ao público títulos dos mais 
consagrados autores internacionais. 
Escritos de coração para coração, os devocionais da Geográfica abrem 
as janelas do céu, com pensamentos e reflexões bíblicas para o dia a 
dia. Na área de família, relacionamento conjugal, educação de filhos e 
administração do lar são abordados com clareza e na perspectiva do 
plano de Deus. Valorização pessoal e autoestima são desenvolvidas 
a partir de títulos que conduzem o leitor a um conhecimento 
mais profundo sobre si mesmo, sempre fundamentados no amor 
incondicional de Deus por seus filhos.
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7 Segredos de um  
Casamento Espiritual  
Comportamento  

Poucas coisas na vida do cristão são tão preciosas do que o matrimônio, 
e a obra parte do pressuposto de que viver bem a dois, na presença de 
Deus, é a prioridade para quem teme ao Senhor. Por isso, os autores 
abordam, com base na própria trajetória de vida e na sua experiência em 
relacionamentos, sete elementos que, se corretamente desenvolvidos, vão 
conduzir o casamento, literalmente, ao céu: Senhorio, paixão, presença, 
poder, transformação, santidade e, por último, mas não menos importante, 
romance. É preciso, antes de tudo, cuidar da pessoa amada como quem 
cuida de uma joia rara – antes, porém, é fundamental que cada parceiro 
da relação trate de si mesmo. O livro prova que com fé, determinação e a 
ajuda do Senhor, desenvolver um casamento espiritual é perfeitamente 
possível.

Capa dura 
Cantos arredondados
176 Páginas
Miolo 1 x 1 cor
Formato 12 x 17
Papel Alta Alvura 75g

Como encontrar o ponto de  
equilíbrio entre a fé, a relação 
conjugal e a vida com Deus
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Como Vencer  
os Tempos Difíceis  
Comportamento

Capa dura 
Lateral artística
Cantos arredondados
208 Páginas
Miolo 1 x 1 cor
Formato 12 x 17
Papel Paperfect 75g

Aprenda a caminhar ao lado de 
Cristo em todas as situações em 
Como vencer os tempos difíceis 

Paulo, o apóstolo, escrevendo aos cristãos da Roma do primeiro século, 
garantiu que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. 
Com base na certeza de que nenhum problema é grande demais para o 
Senhor, o livro traz palavras de cura, esperança e restauração àqueles que 
nele creem. O plano de Deus para os dias difíceis, lições da adversidade, 
reconciliação com o passado, poder da oração e renovação de propósitos 
são algumas abordagens que Freeman-Smith traz ao leitor do século 21, 
que anseia por respostas consistentes – e eternas.

107988

Seja no ambiente corporativo, na vida pessoal ou nas relações sociais, todos 
nós somos demandados cada vez mais. Porém, como manter o equilíbrio 
e, até, a sanidade no meio disso tudo, preservando valores essenciais e 
dedicando-se àquilo que realmente importa? Longe de propor soluções 
óbvias, Busacker desafia o leitor a desenvolver as próprias competências 
sem perder sua essência. Para isso, divide a obra em três temas básicos, a 
partir do qual propõe reflexões e posicionamentos: consciência, alinhamento 
e ação. O autor mostra como é possível se destacar em todas as áreas da 
vida sem deixar a alma para trás e jamais comprometendo a família, a fé 
e os próprios sonhos. 

Faça Menos, Seja Mais 
Comportamento

Capa dura 
Lateral artística

Cantos arredondados
168 Páginas

Miolo 1 x 1 cor
Formato 12 x 17

Papel Alta Alvura 75g

Faça menos, seja mais desafia  
o leitor a elevar suas competências 

ao máximo sem abrir mão  
de valores essenciais

107987
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Capa dura
Lateral artística

Cantos arredondados
224 Páginas

Miolo 1 x 1 cor
Formato 12 x 17

Papel Alta Alvura 75g

Descobrindo a boa, perfeita e 
agradável vontade de Deus

107991

Lidar com as mudanças não precisa ser algo assustador; ao contrário, se 
firmados nas promessas divinas, seremos capazes de enfrentá-las e sair 
ainda mais fortalecidos do outro lado. Além de textos bíblicos inspirativos 
e motivadores, cada capítulo conta com os apêndices “Um conselho para 
abraçar as mudanças” e “Um momento para refletir”, que dão ao texto um 
caráter de discipulado e aconselhamento. 

Comportamento  
O plano de Deus para 

mudar sua vida

Bíblia Sagrada
Tamanho de letras

NVI grandeNVI gigante

RC grandeRC gigante
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Anote Espiral Preta
Versão NVI

Capa espiral 
Pintura lateral
Cantos arredondados
960 páginas
Miolo 1 x 1 cor
Formato 17 x 24
Papel Offset 45g

A Bíblia Anote tem como  
diferencial os espaços destinados 
às anotações do leitor

110617

Já imaginou sentir-se como um escriba do passado, redigindo a Bíblia? Pois 
essa experiência é possível com a Bíblia Anote, um lançamento especial 
da Geográfica Editora, que tem como diferencial os espaços laterais 
destinados ao leitor. Ali, ele pode registrar suas anotações, pequenos estudos 
e inspirações a partir da leitura do texto sagrado, tanto na meditação 
pessoal como através de pregações e mensagens bíblicas. O texto adotado 
é a Nova Versão Internacional (NVI), uma tradução contemporânea das 
Escrituras que preserva a necessária fidedignidade aos originais. Com a 
Bíblia Anote, tudo aquilo que Deus falar ao seu coração pode ser anotado 
no mesmo instante da leitura, formando um arquivo de experiências 
espirituais que estará à disposição para sempre. 

102353

Anote Clássica Virtuosa
Versão NVI

Capa espiral
Lateral artística

Cantos arredondados
960 páginas

Miolo 1 x 1 cor
Formato 17 x 24

Papel Offset 45g

A Bíblia Anote tem como  
diferencial os espaços destinados 

às anotações do leitor
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Especial Onça
RC gigante

Capa especial
Lateral artística

Cantos arredondados
1488 páginas

Com panorama bíblico e mapas
Novo Testamento em 2 cores

Formato 14 x 21
Papel Bíblia 28g

110316

Semi-luxo Floral Branca
RC gigante

Capa semi-luxo
Cantos arredondados
1488 páginas
Com panorama bíblico e mapas
Novo Testamento em 2 cores
Formato 14 x 21
Papel Bíblia 28g

110315

Semi-luxo Marrom
RC gigante

Capa semi-luxo
Cantos arredondados
1488 páginas
Com panorama bíblico e mapas
Novo Testamento em 2 cores
Formato 14 x 21
Papel Bíblia 28g
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Especial Reciclato Floral
RC gigante

Capa especial
Lateral artística

Cantos arredondados
1488 páginas

Com panorama bíblico e mapas
Novo Testamento em 2 cores

Formato 14 x 21
Papel Bíblia 28g

110317


