
00 – Capacitação para Missionários 
 
Código de barras: 7893590623079 
 
Esse curso evidencia os aspectos mais relevantes e profundos acerca da obra missionária.  
 
Nesse sentido, trabalha desde questões antropológicas, ou seja, modos culturais distintos entre 
os povos da terra, até a educação cristã do missionário e, por consequência, das Igrejas que 
ele fundará.  
 
É destinado, especialmente, àqueles que mesmo não tendo a oportunidade de ir ao campo 
missionário, têm o desejo de contribuir para a salvação das almas. 
 
Para facilitar os estudos, os nossos livros, além da verificação de aprendizagem oferecem 
atividades de apoio e atividades de aprofundamento.  
 
O curso é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 330h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
O Kit inclui 11 livros:  
01 - Antropologia Bíblica;  
02 - Bases Bíblicas de Missões no Antigo Testamento;  
03 - Bases Bíblicas de Missões no Novo Testamento; 
04 - Eclesiologia; 
05 - Educação Cristã; 
06 - Hermenêutica e Homilética;  
07 - Introdução ao Antigo Testamento; 
08 - Introdução ao Novo Testamento; 
09 - Missiologia; 
10 - Missões e Globalização; 
11 - Pregue, mas... Pregue em Português – Nível Básico 
 
ISBN: 978-65-991507-0-8 
Autor: Olivar Basílio 
Ano de publicação: entre 2002 a 2009 
Tipos de capas: brochuras 
Cores das capas: azuis e verdes 
Dimensões: entre 15 x 0,4 x 21 cm a 15 x 0,6 x 21 cm 
Páginas: entre 61 e 101 
Pesos individuais: entre 75 g e 155 g 
Peso total: 1.128 kg 
Idiomas: Português-BR 
Tipos de narrações: linguística, sociológicas e teológicas 
Condições: novos 
Modalidades: extensão  
Certificação: recebimento após a aprovação em todas as disciplinas do curso 
 
01 – Antropologia Bíblica 
 
Código de barras: 7893590623086 
 
O livro discute e conceitua os termos antropologia e cultura, e evidencia que o comportamento 
dos indivíduos está relacionado ao aprendizado que ele recebe ao longo de sua existência, do 
grupo cultural do qual faz parte.  
 



Sendo assim, demonstra que o comportamento do povo de Deus deve ser sistematizado pela 
lei de Deus, o que significa que existe uma cultura divina.  
 
A cultura dos povos não é homogênea; pelo contrário, a humanidade, de acordo com os 
estudos antropológicos, é marcada por uma grande diversidade cultural.  
 
Essa diversidade, desde a antiguidade, é um desafio para os estudiosos porque eles querem 
entender e explicar o porquê das diferenças de comportamento entre os homens.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN:  
Autor: Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2009 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: azul 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 64 
Peso: 75 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: sociológica e teológica 
Condição: novo 
 
02 – Bases Bíblicas de Missões no Antigo Testamento 
 
Código de barras: 7893590623093 
 
Esse livro demonstra que, desde Gênesis, evidenciam-se as ações de Deus para resgatar o 
homem do domínio de Satanás.  
 
Sendo assim, elucida a base bíblica de missões nos registros de Adão e sua família, de Noé, 
de Abraão e dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Jonas. Além disso, aborda as profecias 
referentes à vida de Jesus.  
 
O motivo central da obra missionária é a devolução da comunhão do homem com Deus e, 
portanto, o restabelecimento da imortalidade do homem.  
 
Deus deseja livrar o homem do pecado.  
 
Nesse sentido, fica claro que, em toda a bíblia, a atuação de Deus, sempre, é para a salvação 
da humanidade.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN:  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2004 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: verde 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 



Páginas: 69 
Peso: 75 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
03 – Bases Bíblicas de Missões no Novo Testamento 
 
Código de barras: 7893590623109 
 
Esse livro evidencia a continuação do plano de Deus, iniciado no antigo testamento, para 
salvar o homem.  
 
Aborda que, chegada a plenitude dos tempos, Deus envia o seu próprio filho para que sua obra 
seja consumada.  
 
Relata ainda, a obra realizada pelo apóstolo Paulo, e mostra os desafios atuais do continente 
africano.  
 
O livro relata a continuação do plano de Deus para salvar o homem.  
 
Chegada a plenitude dos tempos, Deus envia o seu próprio Filho para que sua obra seja, para 
sempre, consumada.  
 
Depois da vinda de Jesus e do cumprimento do seu ministério, Deus abre um grande 
parêntese na história de Israel e dá início à obra desenvolvida pela igreja.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN:  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2003 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: verde 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 71 
Peso: 120 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
04 – Eclesiologia 
 
Código de barras: 7893590623116 
 
Esse livro procura analisar a gênese e a função da igreja, a partir da origem etimológica da 
palavra Igreja.  
 
Demonstra também, como se tem dado o declínio da igreja ao longo da história; para isso, são 
analisadas as cartas registradas no livro de Apocalipse, que foram enviadas às igrejas da Ásia: 
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia.  
 
A igreja nasceu no apogeu do império romano e, portanto, durante as mais densas trevas do 
paganismo bárbaro, dinamicamente, enfrentou a solidez do sistema, dominando com intrepidez 
seus inimigos, e hasteou, em cada província, a bandeira do testemunho cristão.  



 
Inexplicável e sobrenaturalmente, quanto maior foi a brutalidade praticada contra ela, tanto 
mais cresceu e se fortaleceu. Triunfantemente, venceu os primeiros inimigos em seus 
primórdios, quando investiram contra ela com suas doutrinas espúrias e diabólicas.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN:  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2004 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: verde 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 61 
Peso: 105 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
05 – Educação Cristã 
 
Código de barras: 7893590623123 
 
Esse livro demonstra a importância da educação para a formação integral do povo de Deus, 
tendo em vista que dela resulta uma série de consequências boas ou más, conforme a boa ou 
má formação espiritual.  
 
Sendo assim, evidencia que a igreja é a grande agência formadora do caráter do povo de 
Deus.  
 
Qualquer ciência que nos propusermos a estudar hoje, busca as fontes nos fundamentos 
gregos.  
 
Não ignoramos a grande importância do povo grego, muito menos o conhecimento que ele 
sistematizou, mas defendemos a seguinte tese: o povo que tem a revelação de Deus, somente 
perdeu o reconhecimento intelectual que os gregos adquiriram porque não foi fiel às leis 
estabelecidas.  
 
Deus sempre teve preocupação com a formação integral do homem: corpo, alma e espírito. 
Sempre orientou os pais para instruírem seus filhos.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN:  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2005 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: azul 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 77 



Peso: 75 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
06 – Hermenêutica e Homilética 
 
Código de barras: 7893590623130 
 
Esse livro faz um estudo acerca do modo como se organiza o sermão religioso. Inicialmente, 
aborda acerca da importância do estudo exegético, o que significa dizer o estudo do contexto 
histórico referente à época do autor e dos seus leitores originais.  
 
Posteriormente, aborda a importância do estudo da hermenêutica, ou seja, da aplicação, a 
partir da interpretação segura para os dias atuais.  
 
Finalmente, é tratado um estudo da homilética, que é a disciplina teológica que estuda a 
ciência, a arte e a técnica de analisar, estruturar e entregar a mensagem do evangelho.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN:  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2005 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: verde 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 79 
Peso: 120 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
07 – Introdução ao Antigo Testamento 
 
Código de barras: 7893590623147 
 
Esse livro evidencia, de forma generalizada, a estrutura do antigo testamento.  
 
Faz uma abordagem sucinta do pentateuco, dos livros históricos, dos escritos sapienciais e dos 
profetas, evidenciando o esboço, o propósito, o autor, a data e o contexto histórico em que 
foram produzidos.  
 
O antigo testamento conta como nasceu o povo israelita: Deus andou com o seu povo; iniciou a 
caminhada a partir da chamada de Abraão (Gn 12), caminhou com os patriarcas e continuou-a 
no deserto e na marcha da história; como Deus sofreu quando o seu povo se afastou da 
comunhão com ele; sobre vitórias e derrotas, conflitos entre o próprio povo e entre outros 
também.  
 
Contêm cânticos e hinos, lamentações e louvor e, tudo isso, foi experimentado diante de Deus, 
em aliança com Deus.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 



 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN: 
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2003 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: verde 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 83 
Peso: 155 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
08 – Introdução ao Novo Testamento 
 
Código de barras: 7893590623154 
 
Esse livro evidencia a continuação do plano de Deus, iniciado no antigo testamento, para 
salvar o homem.  
 
Aborda então que, chegada à plenitude dos tempos, Deus envia o seu próprio Filho para que 
sua obra seja consumada.  
 
Aborda ainda, a obra realizada pelo apóstolo Paulo e mostra os desafios atuais do continente 
africano.  
 
O conteúdo do novo testamento consiste na revelação desse novo pacto por meio das palavras 
escritas de Jesus Cristo e dos Seus seguidores.  
 
Compreende 27 obras distintas, de nove autores diferentes.  
 
Esses documentos foram escritos num espaço de pouco mais de meio século, provavelmente 
nos princípios de 45 d.C. até cerca do ano 100 d.C.  
 
As alusões históricas que nele ocorrem, dizem respeito a todo o primeiro século e o seu fundo 
de pensamento cultural recua até ao século quarto ou quinto a.C.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN:  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2004 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: verde 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 83 
Peso: 135 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
09 – Missiologia 



 
Código de barras: 7893590623413 
 
Esse livro demonstra que, missiologia é a ciência que trata da missão bíblica da igreja, e que 
formula os princípios e os métodos para estender a igreja a todo o mundo.  
 
Aborda o porquê da obra missionária, ou seja, da sua necessidade, e evidencia que esta só 
existe em função da existência do pecado, que provocou a separação entre o homem e Deus.  
 
E posteriormente, evidencia a responsabilidade da igreja de continuar pregando o evangelho 
entre todas as nações, povos, tribos e línguas.  
 
De forma bem direta, a obra missionária só existe em função da existência do pecado.  
 
Este provocou a separação entre o homem e Deus.  
 
Essa separação nunca agradou o coração de Deus, portanto, Ele mesmo se encarregou de 
traçar um plano de restauração da vida do homem que fizesse com que este voltasse a ter 
comunhão com Ele.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN:  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2004 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: mista 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 69 
Peso: 105 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
10 – Missões e Globalização 
 
Código de barras: 7893590623291 
 
Esse livro procura analisar e demonstrar que acontecimentos históricos, políticos, culturais, 
econômicos e sociais contribuem para o processo de secularização da igreja.  
 
Também demonstra que esses acontecimentos atendem aos interesses de grandes nações e 
conglomerados econômicos, e faz parte do plano de Satanás, de dominar o mundo, o que 
ocorrerá na ocasião da grande tribulação.  
 
Sendo assim, aborda os aspectos que contribuem para a concretização da globalização 
mundial.  
 
Sendo assim, o que propomos desenvolver, nesse livro, é uma grande abordagem dos 
aspectos que contribuem para o processo de concretização de um mundo globalizado.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 



Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN:  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2005 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: verde 
Dimensões: 15 x 0,4 x 21 cm 
Páginas: 67 
Peso: 78 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
11 – Pregue, mas… Pregue em Português – Nível Básico 
 
Código de barras: 7893590623062 
 
Esse livro é uma obra singular, mas nem por isso deixa de ser importante na biblioteca do 
homem de Deus e de quaisquer outros que necessitem falar ao público em geral, com graça e 
desenvoltura, pois é um valioso guia para o seu aprendizado da língua portuguesa, seja você 
um estudioso iniciante ou não.  
 
Se você é um principiante no estudo da nossa língua, então ficará impressionado com a 
facilidade com que aprenderá a falar corretamente, porém, se você já conhece um pouco o 
idioma, perceberá que esse livro o ajudará a desenvolver melhor a sua compreensão, a sua 
habilidade para incorporar novas palavras ao seu vocabulário, e principalmente, sua confiança 
para poder expressar-se de maneira mais eloquente.  
 
Todos nós usamos a gramática da língua para falar, ouvir, ler e escrever, nas mais variadas 
situações do dia a dia, mas não é possível perceber isso claramente, porque usamos esse 
conhecimento gramatical de uma maneira completamente automática.  
 
Por exemplo, para construir uma oração é preciso combinar as palavras numa certa ordem, por 
isso, a gramática procura explicar que regras são essas, e para isso faz uma análise da língua, 
separando e decompondo cada um dos seus elementos para perceber como ela é por dentro.  
 
O livro é direcionado aos membros e obreiros das igrejas evangélicas, podendo ser adquirido 
por qualquer pessoa que tenha interesse na área teológica, com carga horária de 30h/aula, 
sendo reconhecido pela CGADB, pela CONAMAD e por outras denominações evangélicas. 
 
Garantimos o reenvio em caso de extravio ou envio incorreto, mas não, em caso de mudança 
de endereço ou ausência do destinatário na residência, na ocasião da entrega. 
 
ISBN: 978-65-991507-9-1 
Autores: Olivar Basílio e Weslene Vargas 
Ano de publicação: 2006 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: verde 
Dimensões: 15 x 0,6 x 21 cm 
Páginas: 101 
Peso: 75 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: linguística 
Condição: novo 


