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A LEITURA AMPLIA
HORIZONTES
A Editora Betel Brasileiro produziu até o ano 2002 a revista Raio de Luz, de
circulação nacional. Iniciou em 2008 a publicação de livros que visam
auxiliar o estudo das Escrituras e a sua prática nos diversos aspectos da vida
cristã e ministerial. Ainda tão nova, nossa editora, pela graça de Deus, recebeu
algumas premiações nacionais pela Associação de Editores Cristãos do Brasil
(ASEC - Prêmio Areté).
Este catálogo é um convite à leitura. São comentários bíblicos, reﬂexões e
experiências resultantes de estudos aprofundados da Palavra de Deus e
direcionados à evangelização e ao desenvolvimento da espiritualidade em
conexão com a realidade do mundo no qual estamos inseridos.
Com grande júbilo e gratidão, a equipe da Betel Brasileiro Publicações
convida você a comemorar conosco 12 anos de história e ministério, um marco
signiﬁcativo de atividades na área de produção e divulgação de literatura
cristã. E, com temor a Deus, amor pelo evangelho e excelência, espera
continuar servindo a igreja evangélica.

Lançamentos

Este livro representa uma contribuição valiosa para
a educação teológica. Os capítulos abordam
aspectos importantes da liderança acadêmica e
oferecem orientação útil aos diretores,
coordenadores acadêmicos e outros líderes das
instituições teológicas. Uma ferramenta útil para
seminários de treinamento, bem como um valioso
guia de recursos.
16 x 23 cm | 288 páginas

Os comentários de Rute e Ester brotam de uma
leitura das Sagradas Escrituras que almeja ser
reverente, evangélica, conscienciosa, contextual,
responsável. Verdade é que das Escrituras jorra
mais água viva do que nosso modesto vaso poderá
conter. Mas, com alegria e gratidão, compartilhamos
o que recebemos ao beber dessa fonte inesgotável.
16 x 23 cm | 272 páginas

A missão de Deus tem uma igreja, e essa igreja é
missional. Este livro nos dá evidências
contemporâneas dessa ligação inextricável. Seus
autores representam algumas das perspectivas mais
dinâmicas sobre missões nos dias de hoje. Existe
alimento excelente para se digerir aqui. Você se
deliciará com uma variedade fascinante de indivíduos
e igrejas e com o que estão realmente
fazendo em missão
16 x 23 cm | 240 páginas

Foi com o propósito de mostrar a importância do
preparo na vida do obreiro cristão que a autora se
dedicou a escrever sobre o período que passou
como interna no Seminário Teológico Betel
Brasileiro, de João Pessoa, a "casa do oleiro" que
moldou sua vida espiritual em todos os aspectos e a
tornou apta para o trabalho na seara do Mestre.
14 x 21 cm | 200 páginas

Curta nossa fan page e ﬁque por dentro das novidades

Uma perspectiva bíblica da vitória de Cristo na vida
pessoal e na prática missionária. Este livro, com
ênfase em batalha espiritual e missões, preenche e
enriquece uma sentida lacuna. É uma obra que
promove a sanidade espiritual, a intimidade com
Deus e a entrega apaixonada às missões.
14 x 21 cm | 240 páginas

Este livro é a história de uma vida entregue
totalmente à vontade de Deus. A autora descreve a
pequenina chama que se acendeu ainda na
infância, cresceu na juventude e que, ao sopro
constante da obediência, se tornou uma tocha viva
que trouxe luz a muitos dos que "estavam
assentados em trevas".
16 x 23 cm | 224 páginas
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Missão / Evangelização

Em busca de um relacionamento saudável entre a
igreja e o candidato à obra missionária. Os autores,
profundos conhecedores do movimento missionário
brasileiro, sugerem que a igreja utilize as
ferramentas adequadas para analisar cada caso, a
fim de eliminar os obstáculos que impedem muitos
dos que se dizem chamados por Deus de chegar ao
campo missionário e ser vitoriosos em sua missão.
14 x 21 cm | 136 páginas

O pastor Oswaldo Prado compartilha momentos
vividos por ele durante suas viagens ao redor do
mundo, na realização de sua tarefa de cumprir a
missão dada por Deus. Nesta obra, cada momento
se torna numa maravilhosa oportunidade de
crescer e aprender por meio de histórias contadas
de maneira tão envolvente que nos faz sentir
participantes delas. Uma jornada que vale a pena!
14 x 21 cm | 194 páginas

Histórias para inspirar a fé e a obediência
missionária. Este livro levará menos de uma hora
para ser lido, mas poderá poupar você de
desperdiçar a única vida que você tem. Cada
capítulo o incitará a se mover, com seus dons e
talentos, para as águas profundas da vida
missional. Você nunca mais pensará em voltar
para a praia!
14 x 21 cm | 96 páginas

Este livro ajudará os candidatos a missões, os
missionários no campo e os que preparam e
enviam obreiros a refletir sobre a necessidade de
perseverar, de se preparar para resistir às
adversidades e de seguir desenvolvendo um
caráter conforme o modelo de Jesus Cristo.
14 x 21 cm | 176 páginas

Fundamentado nas Escrituras, trata da relação de
Deus com a Sua Igreja impulsionando-a para ser
sal da terra e luz do mundo. A leitura dele fará
você refletir no propósito da Igreja, que é
comunidade sem fronteiras, na sua identidade em
Cristo, no seu chamado para o mundo e na sua
vida perante a expectativa dos últimos dias.
16 x 23 cm | 136 páginas

Lian, há 20 anos na China, trata muitos tipos de
situação com aplicações bíblicas e práticas. Em
especial, quem tem chamada para missões ou é
membro de uma igreja missionária, pode aprender
estratégias de identificação, contextualização,
evangelismo e plantio de igrejas.
14 x 21 cm | 108 páginas

83 3041.8134

www.betelpublicacoes.com.br

vendas@betelpublicacoes.com.br

Missão / Evangelização

Jesus ordenou que pregássemos o evangelho a
toda criatura e fizéssemos discípulos de todas as
nações. É claro que isso inclui os seguidores dos
diversos grupos religiosos existentes em nosso
país. Este livro nos faz enxergar essas pessoas
com amor e compaixão e oferece conselhos
práticos para compartilharmos o evangelho com
elas, na absoluta convicção de que o Senhor é
poderoso para salvar.
14 x 21 cm | 176 páginas

Este livro nos motiva e nos desafia a
uma consagração mais engajada e
perseverante ao sagrado ministério
da oração. Ao mesmo tempo nos dá
uma visão profunda da soberania de
Deus, a qual vai de encontro ao
misticismo, ao pragmatismo e ao
triunfalismo contemporâneo, que têm
atingido a igreja evangélica.
14 x 21 cm | 264 páginas

Este livro indica a perspectiva que a presença do
povo de Deus deve ter à cidade. Sem uma
conversão do olhar não haverá uma presença
transformadora. A visão negativa e pessimista da
cidade tem produzido a paralisia da Igreja, que é
agente da missão de Deus para a cidade. Esta obra
é um guia na implementação das mudanças
filosóficas, de visão e mudanças práticas à busca de
um ministério urbano que seja missional e bíblico.
16 x 23 cm | 160 páginas

Um manual missionário com
fundamentação bíblica de missões,
os quatro pilares da obra missionária
(despertamento, capacitação, envio
e cuidado) e experiências e desafios
de obreiros transculturais e de
pastores enviadores. Organizado
pela AMTB.
16 x 23 cm | 280 páginas

O autor identifica e oferece propostas para
projetos missionários nas pequenas cidades,
considerando a sua realidade religiosa e social.
Uma abordagem bíblica e rica em exemplos, para
melhor equipar a igreja brasileira na evangelização
e no alcance daqueles que vivem à margem das
grandes cidades e no interior do país.
16 x 23 cm | 320 páginas

Este livro coloca o assunto da
atuação missionária da Igreja no
contexto bíblico. À luz de sua própria
experiência missionária, o autor
responde, de forma prática, a
indagações pertinentes, oportunas, e
nos desafia a ter uma visão global,
como global é a visão de Deus (João
3.16 e Atos 1.8).
14 x 21 cm | 96 páginas

Curta nossa fan page e ﬁque por dentro das novidades

Este livro nos convida a
refletirmos na teologia da integridade
do evangelho de Cristo. Partindo da
compreensão do Reino de Deus, tido
como referência fundamental, a autora
fez a opção de discorrer sobre o tema
da Missão Integral, a partir de cinco
áreas de estudo: Soteriologia,
Missiologia, Cristologia, Eclesiologia e
Antropologia.
14 x 21 cm | 160 páginas
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Outras obras já editadas por

Betel Brasileiro Publicações

A Série Semeadores é dedicada a
compartilhar a trajetória de alguns
missionários cristãos
contemporâneos. Homens e
mulheres que, a despeito das
limitações, atenderam ao chamado
divino e se dispuseram a ser um
instrumento de Deus em diversos
lugares do mundo.
14 x 21 cm

Esta obra foi escrita primeiramente
para as pessoas vocacionadas por
Deus para servi-lo nas mais diversas
áreas do ministério cristão. Mas todo
aquele que um dia entregou sua vida
à direção do Senhor também será
grandemente ajudado pelas
reflexões, testemunhos e orientações
práticas que a autora apresenta.
14 x 21 cm | 168 páginas
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Em seis lições, firmemente
alicerçadas na Palavra de Deus,
aprendemos de maneira objetiva e
clara como o cristão se prepara para
esta tarefa essencial, como pode
orar pelos perdidos e como
alcançá-los para Jesus.
14 x 21 cm | 52 páginas

Conteúdo baseado na vida e no
ministério de pessoas que caminham
com missionários em suas lutas e
desafios. Ajudará as igrejas a
compreenderem melhor seus
missionários e oferecer a eles um
cuidado especializado, incentivando
a perseverança.
16 x 23 cm | 264 páginas

Esta obra avalia aspectos como o
isolamento social, a religiosidade, o
denominacionalismo evangélico, a
pobreza e o analfabetismo, marcas
negativas distintivas na vida do
sertão e do seu povo. E aponta algo
mais grave: o fato de a igreja não
ouvir o clamor do sertanejo e não
clamar em seu favor diante de Deus
e dos homens.
14 x 21 cm | 160 páginas

Deus, quando determina um plano
para ser realizado através da vida de
alguém, traça um caminho e promove circunstâncias que servirão de treinamento
para o indivíduo que terá a incumbência
de executar os propósitos dele. Este livro,
escrito pela fundadora do Betel Brasileiro,
traz inspirações para refletir na vida
cristã e no compromisso missionário
14 x 21 cm | 192 páginas

www.betelpublicacoes.com.br

Eclesiologia e Missiologia: esta obra
coloca ao alcance de pastores,
professores de seminário, líderes
eclesiásticos, estudantes e leitores
em geral um estudo bíblico
primoroso sobre missão, ao mesmo
tempo em que trata de questões
práticas relacionadas ao ministério
no mundo hoje.
14 x 21 cm | 352 páginas

Este livro nos ajuda a entender a
vocação cristã em todos os setores
da vida, "fazendo tudo para a glória
de Deus". Tal princípio é a chave
para a ética cristã, para influenciar
nossa cultura para Cristo e para
introduzir a presença de Deus em
cada ato do nosso dia a dia.
16 x 23 cm | 272 páginas
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Liderança / Discipulado

Conteúdo: a nobre tarefa da pregação; o perfil
do pregador; como estudar o texto bíblico do
sermão; como preparar o sermão: seus
elementos básicos; a entrega de sermões: como
falar e ler em público; particularidades dos
sermões textual, expositivo e temático; 165
esboços sugestivos para a pregação.
14 x 21 cm | 288 páginas

“Ao longo de trinta anos, temos
usufruído bênçãos singulares
geradas pelo trabalho efetivo das
células que formam o Corpo de
Cristo.” Os grupos familiares
evangelizam, exercem o discipulado
e a hospitalidade; fomentam a
comunhão na igreja e têm sido
instrumentos de valorização e
fortalecimento das famílias.
14 x 21 cm | 216 páginas

A distância entre o sonho e a realidade é o
estabelecimento e a execução de alvos,
obviamente na dependência e sabedoria de
Deus. Nelson Salviano conseguiu produzir um
verdadeiro manual para guiar você em todo o
processo.
14 x 21 cm | 160 páginas

Este livro alimenta em nós a
esperança de que vejamos também
em nossos dias uma verdadeira obra
do Espírito, que não se restrinja ao
mero conhecimento teológico nem se
deixe levar pelo misticismo sem
conteúdo; uma obra arraigada no
evangelho e, ao mesmo tempo, que
produza verdadeiro arrependimento,
conversão, oração, amor pelas
Escrituras e um compromisso radical
com o Senhor Jesus.
14 x 21 cm | 288 páginas

Seguindo o exemplo de Cristo, este livro
apresenta a proposta do líder com caráter,
integridade e, ao mesmo tempo, habilidades,
conhecimento e serviço, que influencia uma nova
geração de cristãos a viver a realidade do Reino
de Deus em todas as suas dimensões.
14 x 21 cm | 224 páginas

Esta obra serve de informação e de
alerta aos evangélicos brasileiros, no
sentido de reexaminarem as
posições e ensinos de suas igrejas e
de seus líderes, para se certificarem
de que estão apoiados na solidez da
Palavra de Deus, corretamente lida e
interpretada, e não nos fundamentos
inconsistentes do subjetivismo e do
pragmatismo.
14 x 21 cm | 160 páginas

Estas meditações foram escritas com
o objetivo de nos encorajar a rever e
reassumir nosso compromisso com o
Senhor Jesus, mesmo que isso
implique uma séria reformulação dos
nossos valores e hábitos. Você pode
usá-las como guia para seu tempo
devocional durante um mês. Se
desejar, partilhe estes textos com
alguém que você está discipulando
ou com pequenos grupos.
14 x 21 cm | 80 páginas

Aproveite também para acessar nosso site: www.betelpublicacoes.com.br. Lá é possível “folhear” e ler as primeiras
páginas dos livros, obter outras informações e, naturalmente, efetuar a compra de nossos produtos.

E s t u d o s b í b l i c o s / Te o l o g i a

Nossa sociedade chama o pecado de
fraqueza, doença, desvio de conduta,
porém jamais o encara como uma
quebra da lei de Deus e uma ofensa ao
Criador. O autor tem a coragem de
remar contra a maré e escrever sobre
um assunto solene, grave e assaz
urgente, num tempo em que as pessoas
fogem de uma reflexão bíblica e
existencial acerca dessa temática
merecedora de grande atenção.
14 x 21 cm | 96 páginas

Entendendo a extraordinária mensagem
de segurança e encorajamento do
Apocalipse para a igreja de ontem e de
hoje. Em linguagem clara e objetiva, o
autor chama-nos a atenção para o
triunfo de Cristo na redenção, fator de
segurança para a igreja, em qualquer
época e em qualquer lugar. Unindo a
pesquisa biblicoteológica com a
aplicação pastoral.
14 x 21 cm | 168 páginas

O Programa de Pós-Graduação do Betel
Brasileiro publica a revista Reflexão
Teológica, com uma variedade de artigos, os
quais podem ser classificados em três áreas
gerais: exegética, teológica e pastoral, cujo
conteúdo é de grande utilidade e edificação a
todos os que amam a Palavra do Senhor.
15,5 x 22,5 cm | 208 páginas
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O autor revela os tesouros do livro de
Gálatas. Na verdade, temos a sensação
de que estamos num culto onde a Palavra
de Deus está sendo ministrada com
ousadia e paixão. Este livro não somente
aguça nossos sentidos de percepção
espiritual como também nos faz refletir
em quem somos diante de Deus, qual é a
nossa mensagem e missão.
14 x 21 cm | 272 páginas

Rennan Dias nos ajuda a ver com
mais clareza lições preciosas no
livro de Gênesis, enquanto
caminhamos ao lado dos
patriarcas bíblicos, pessoas
imperfeitas, que, não obstante,
ousaram confiar nas promessas de
Deus, deixando-nos um legado
que até hoje nos impacta e
transforma.
14 x 21 cm | 184 páginas

Numa linguagem agradável e
contemporânea Rennan Dias nos
conduz numa cativante exposição
bíblica, baseada no livro de Juízes, e
nos desvenda o Evangelho em suas
belas e dramáticas histórias. Você se
identificará com alguns dos seus
personagens e se maravilhará ao
descobrir os propósitos redentores
de Deus.
14 x 21 cm | 320 páginas
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Este livro apresenta uma competente e
clara exposição bíblica, na carta aos
Romanos, de um dos mais importantes
fundamentos cristãos: a justificação pela
fé. Seu autor, Roger Cá, investiga neste
trabalho o âmago do significado desta
doutrina bíblica e sua importância para
a igreja e o mundo.
14 x 21 cm | 296 páginas

Este livro trata do pecado básico, que
atinge a todos: a idolatria. Uns, por
buscarem a felicidade, a religião,
confeccionando imagens
representativas dos poderes divinos
ou da própria divindade; outros, por
alojarem em seus corações coisas
deste mundo que ocupam o lugar de
Deus, pelas quais enterram suas
vidas em sofrimentos indizíveis.
12 x 18 cm | 104 páginas

vendas@betelpublicacoes.com.br

Vida cristã

Este livro é um bálsamo de
conforto, encorajamento e
orientação. Sem despejar
amarguras, sem defender posições
polêmicas de mulher na liderança e
sem a pretensão de escrever
tratados teológicos, as autoras
compartilham preciosas
experiências que constituem uma
inestimável contribuição para as
incansáveis servas do Senhor.
14 x 21 cm | 240 páginas

Este estudo chega em boa hora,
como um remédio amargo mas doce,
capaz de nos ajudar a trazer à tona
nossa real condição, nos
incentivando a destruir os mitos que
nós mesmos criamos a respeito de
nós e nos alinhando com a perfeita
vontade de Deus para nossas vidas.
14 x 21 cm | 80 páginas
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De forma bíblica e prática, Joyce
Every-Clayton faz emergir das
páginas do Antigo Testamento
lições preciosas e respostas a
algumas das questões mais
desafiadoras para a mulher nos
dias de hoje. 52 capítulos
fascinantes vão prender sua
atenção do começo ao fim. Cada
capítulo traz um resumo e questões
para refletir, que podem ser usadas
em pequenos grupos.
16 x 23 cm | 304 páginas

Neste livro, por meio de muitas lições
tiradas da vida de várias personagens
bíblicas e de outros seguidores de
Jesus Cristo, procura-se afastar a
mente do medo e do vazio
irresponsável de nossos dias e
conduzi-la ao Eterno, àquele que disse:
“Não é bom que o homem esteja só.”
14 x 21 cm | 72 páginas

O ministério de louvor exerce
influência na vida da igreja local.
Nem sempre, contudo, os
participantes desse ministério
recebem o preparo devido para
exercer seu trabalho com excelência
e fidelidade a Deus. Este livro
oferece conselhos biblicamente
fundamentados e muito práticos.
14 x 21 cm | 128 páginas

Este livro convida o leitor a contemplar
um Deus invisível, mas real; que não
apenas existe, mas também trabalha
sem cessar a favor dos que depositam
nele a confiança. Por meio de sólidos
argumentos bíblicos e testemunhos
históricos, você aprenderá a identificar
os sinais da atuação de Deus em sua
vida e a aceitar a resposta que ele der
às suas orações, mesmo que o
desfecho não seja o esperado.
14 x 21 cm | 96 páginas

Neste livreto você tem a oportunidade de
considerar Jesus em seus próprios termos.
Você provavelmente ficará suspreso com
sua simplicidade e, ao mesmo tempo, com
sua misteriosa grandeza. Você verá suas
pegadas nas areias do tempo e seu legado,
bem como sua influência mesmo hoje, numa
sociedade secularizada. Jesus é singular ou
simplesmente mais um líder religioso? É a
sua vez de responder a esta pergunta.
12 x 18 cm | 32 páginas
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Livreto evangelístico.
A capa pode ser
personalizada para atender
a projetos específicos de
evangelização.
Aquisição mínima:
500 exemplares
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