
00 – Capacitação para Obreiros 
 
Código de barras: 7893590623772 
 
Esse curso aborda de forma prática os ministérios do diácono, do evangelista, do presbítero e 
do pastor, além da disciplina de Português.  
 
Os primeiros diáconos foram os sete discípulos, eleitos para auxiliarem os apóstolos e 
encarregados de todos os negócios seculares da comunidade, cuidando das viúvas e dos 
pobres da Igreja primitiva.  
 
O presbítero deve guiar a igreja, explicando e mostrando o que é certo, não deve ser 
dominador, mas como pai de amor.  
 
O evangelista é o proclamador das boas novas ou o que leva o evangelho da salvação.  
 
A disciplina sobre o ministério do pastor traz segurança ao ministro, no seu vasto campo de 
atuação, para que o evangelho não seja como uma mera filosofia popular ou uma religião de 
pessoas sem formação ou conhecimentos. 
 
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 150h/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 05 livros:  
01 – O Ministério do Diácono; 
02 – O Ministério do Evangelista; 
03 – O Ministério do Pastor; 
04 – O Ministério do Presbítero; 
05 – Pregue, mas… Pregue em Português – Nível Básico. 
 
ISBN: 978-65-991507-7-7 
Autor: Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2004 
Tipos de capas: brochuras 
Cores das capas: mistas 
Dimensões: mínimo de 15 x 0,5 x 21 cm 
Páginas: mínimo de 90 
Pesos individuais: mínimo de 75 g 
Peso total: 800 g 
Idiomas: Português-BR 
Tipos de narrações: linguística e teológicas 
Condições: novos 
Modalidade: extensão 
Certificação: recebimento após a aprovação em todas as disciplinas do curso  
 
01 – O Ministério do Diácono 
 
Código de barras: 7893590623826 
 
Esse livro aborda de forma prática o exercício da diaconia, ensinando as atribuições e as 
funções do Diácono, sob o ponto de vista bíblico.  
 
Os primeiros diáconos foram os sete discípulos, eleitos para auxiliarem os apóstolos, e 
encarregados de todos os negócios seculares da comunidade, cuidando das viúvas e dos 
pobres da Igreja primitiva.  
 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=de61d657-d0ba-ea11-a812-000d3a888c2d


Os apóstolos não consideraram apropriado desistirem de sua missão como pregadores, e nem 
empregar o seu tempo para a administração de fundos do serviço social.  
 
Consequentemente aconselharam a congregação a escolher sete homens, com requisitos pré-
estabelecidos, para tomarem conta daquela situação de emergência, e eles por sua vez os 
indicariam para a posição recém-criada.  
 
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: 978-65-991507-8-4 
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2007 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: verde 
Dimensões: 15 x 0,5 x 21 cm 
Páginas: 94 
Peso: 175 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
02 – O Ministério do Evangelista 
 
Código de barras: 7893590623833 
 
Esse livro apresenta de forma esclarecedora as atribuições do evangelista, sob o ponto de 
vista bíblico.  
 
Evangelista significa proclamador de boas novas ou o que leva o evangelho da salvação.  
 
Dos cinco dons ministeriais mencionados em Efésios, o de evangelista é o único que não é 
atribuído de modo específico ao Senhor Jesus, no entanto, jamais se poderia encontrar em 
outra pessoa, melhores características do verdadeiro ministério de evangelista, pois Ele o 
desempenhou com grande intensidade, zelo e eficiência, muito além de qualquer homem.  
 
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: 978-65-991507-4-6 
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2004 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: vermelho 
Dimensões: 15 x 0,6 x 21 cm 
Páginas: 126 
Peso: 175 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
03 – O Ministério do Pastor 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e561d657-d0ba-ea11-a812-000d3a888c2d


 
Código de barras: 7893590623840 
 
Esse livro ensina as atribuições e funções do pastor, sob o ponto de vista bíblico, dando 
segurança ao ministro no seu vasto campo de atuação, para que o Evangelho não seja tido 
como uma mera filosofia popular ou religião de pessoas sem formação ou conhecimentos.  
 
Foi-se o tempo em que, ao ministro, bastava apenas saber ler e escrever, os vários aspectos 
do cotidiano exigem homens cada vez mais capacitados para representar o reino de Deus.  
 
Ao pastor não basta ser como os demais, dele se exige um posicionamento, um padrão 
superior àquele peculiar da sociedade.  
 
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: 978-65-991507-5-3 
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2004 
Tipo de capa: brochura 
Cor da capa: azul 
Dimensões: 15 x 0,9 x 21 cm 
Páginas: 182 
Peso: 75 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
04 – O Ministério do Presbítero 
 
Código de barras: 7893590623857 
 
Esse livro trata de forma bem específica o exercício do presbitério, suas atribuições e funções 
sob o ponto de vista bíblico.  
 
O presbítero deve demonstrar o que é correto, não deve ser dominador nem ditador tirânico, 
mas como pai de amor, protegendo a igreja, guardando-a contra lobos vorazes e falsos 
mestres.  
 
Deveres implicam um ministério a realizar, não é apenas um cargo honorífico, mas um serviço 
para a obra de Deus.  
 
O presbítero ou ancião deve trabalhar como quem deve prestar contas pelas almas sob seu 
cuidado (Hb 13.17).  
 
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: 978-65-991507-1-5  
Autores: Alessandra Costa e Olivar Basílio 
Ano de publicação: 2007 
Tipo de capa: brochura 



Cor da capa: marrom 
Dimensões: 15 x 0,5 x 21 cm 
Páginas: 90 
Peso: 75 g 
Idioma: Português-BR 
Tipo de narração: teológica 
Condição: novo 
 
05 – 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 
 
 


