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R$ 28,80  https://elshaddai.com.br/livro/pais-revolucionarios/ 
 
R$ 21,17  https://www.americanas.com.br/produto/27647934/livro-pais-revolucionarios-manual-de-estudos 
 
R$ 13, 72 (usado)  https://www.estantevirtual.com.br/livros/george-barna/pais-
revolucionarios/2803255548?ano_min=2010&livro_usado=1&b_order=preco&gclid=EAIaIQobChMIxfLs96jD6AIVixCRCh31jQcYEAQYASABEgLz__D_BwE 
 
 
Descrição do livro: 

O QUE É NECESSÁRIO PARA CRIAR FILHOS CAMPEÕES? 
A maioria dos pais e mães pensa que está desempenhando bem o seu papel - você, provavelmente, acredita estar melhor do que a maioria. Porém, se seu 
desejo é o de criar filhos que vivem sua fé, irá precisar de algo a mais. 
 
DETERMINADO A DESCOBRIR OS SEGREDOS DAQUELES QUE EDUCAM FILHOS MADUROS ESPIRITUALMENTE, Gergo Barna, 
pesquisador renomado internacionalmente, conduziu uma série de pesquisas e milhares de entrevistas pessoais com jovens e seus pais. Por meio dessas 
pesquisas, ele foi capaz de detectar os denominadores comuns que formam o padrão para o sucesso de pais campeões. Alguns desses fatores revelados 
por ele são muito encorajadores para os pais, outros, são surpreendentes. 
 
E fiquem avisados: criar filhos campeões requer Pais revolucionários! 
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R$ 14,00 – Usado   https://www.estantevirtual.com.br/sebodagosto/joseph-m-stowell-
107006412?gclid=EAIaIQobChMIvN7hu6TF6AIVj4aRCh2hFAVrEAQYBSABEgKptvD_BwE 

R$ 32,90  
https://www.google.com/search?q=Simplesmente+como+Jesus+Max+Lucado&oq=Simplesmente+como+Jesus+Max+Lucado&aqs=chrome..69i57j0l6j69i60.8831j0j8
&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Descrição do Livro: 

Segundo o autor, o desejo supremo de Deus é fazer as pessoas à imagem de Cristo. Mas como ocorreria esta mudança? Se Deus deseja que sejamos como 
Jesus, por que ainda nos parecemos conosco? Neste livro o autor mostra porque Deus quer mudar o homem e revela seus métodos de transformação.  
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R$ 49,90    http://www.livrariaadventista.com.br/o-limite-do-prazer 

R$ 53,50    https://www.estantevirtual.com.br/livros/ronald-m-springett/o-limite-do-prazer/4224542937 

R$ 59,10    https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/8785/o-limite-do-prazer 

 

Descrição do Livro 

Muitas pessoas evitam discutir a homossexualidade. No entanto, não se pode fechar os olhos para a existência do homossexualismo até entre os membros 
de comunidades cristãs. A realidade é que, se o assunto não for tratado de forma séria, vão continuar se multiplicando as pilhérias, os mitos, curiosidades e 
perguntas. A obra mostra o pensamento judaico e da igreja cristã primitiva sobre a questão. O propósito é clarear controvertidas interpretações que fazem 
referência à homossexualidade na Bíblia. 
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R$ 42,10     https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/14620/crer-faz-bem 

 

VISUALIZAÇÃO DO LIVRO -  
https://www.google.com/search?q=Crer+faz+bem+Julian+Melgosa&oq=Crer+faz+bem+Julian+Melgosa&aqs=chrome..69i57j33.31886j0j7&sourceid=chrome&ie=UT
F-8 

 
Descrição do Livro  

Você sabia que uma vida de oração, uma atitude de gratidão e alegria, assim  como o espírito de perdão podem influenciar tremendamente toda a sua saúde? Até a 
frequência aos cultos na igreja e a leitura da Bíblia estão intimamente relacionados à saúde, à felicidade e à longevidade. 
Em Crer Faz Bem, o psicólogo Julián Melgosa utiliza pesquisas e relatos pessoais para revelar os benefícios surpreendentes que todos podem obter vivendo a vida 
cristã. O próprio Jesus Cristo promete que aquele que se dispuser a segui-lo receberá "cem vezes mais, já no tempo presente" (Marcos 10:30). 
O autor destaca que essas bençãos não são exclusivamente materiais. Elas também estão relacionadas ao exercício da sabedoria, da resiliência e da perseverança. 
O resultado disso pode ser traduzido em boa saúde, felicidade e bem-estar. É o que demonstram inúmeras pesquisas científicas. Analise os fatos e encontre a 
comprovação em sua vida. 
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R$ 17, 68  - usado     https://www.amazon.com.br/Viva-Vida-Max-Lucado/dp/8578605349/ref=asc_df_8578605349/?tag=googleshopp00-
20&linkCode=df0&hvadid=379792625255&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3447745624296963442&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvl
ocphy=1001541&hvtargid=pla-426810461732&psc=1 

Novo - https://www.livrariasfamiliacrista.com.br/livro-viva-a-vida-max-lucado.html?gclid=EAIaIQobChMImMaVy9vF6AIVkIeRCh19qwzFEAAYAiAAEgKx4PD_BwE 

 

Descrição do Livro:  

Viva a vida e Você vai sair dessa, textos que desafiam o leitor a se aprofundar no grandioso plano de Deus para todos os seus filhos em sua jornada neste 
mundo. Em Viva a Vida Max Lucado tem uma proposta para você: procure imaginar-se vivendo de maneira diferente, sem ansiedades e inseguranças. Uma 
vida baseada em fé, e não no medo; em esperança, e não no desespero; em amor, e não na desconfiança. Para o autor, esses são os elementos-chave para 
uma vida diferente e plena de fato. Em Você vai sair dessa, Max Lucado mostra que Deus traçou um plano de vitória para seus filhos. Ele nunca prometeu 
que superar as adversidades seria fácil, indolor, mas deixou o Espírito Santo para que possamos atravessar os momentos de turbulência. Não é fácil manter 
a fé em meio à perda, ao sofrimento, mas o poder regenerador de Deus conforta e fortalece. Segure em sua mão e caminhe com ele. 
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R$  20,23   https://www.livrariasfamiliacrista.com.br/livro-preocupac-o-um-habito-que-pode-ser-
quebrado.html?gclid=EAIaIQobChMIu736s97F6AIVCQyRCh1FQgIsEAQYAiABEgKYDvD_BwE 

R$ 16,64   https://www.amazon.com.br/Preocupa%C3%A7%C3%A3o-h%C3%A1bito-que-pode-quebrado/dp/8563563173 

 

Descrição do Livro: 

Preocupação um hábito que pode ser quebrado. Descubra com o livro Preocupação um hábito que pode ser quebrado de Elizabeth George, publicado pela 
Editora Hagnos, que é possível livrar-se das preocupações!  Você é uma mulher que costuma se preocupar com tudo… Com grandes e pequenas coisas? E 
essa preocupação está lhe roubando a paz e a alegria de viver?   Junte-se, então, à conhecida autora de best-sellers e palestrante internacionalmente 
conhecida, Elizabeth George, no livro Preocupação um hábito que pode ser quebrado em que ela aborda exatamente essa característica. 

Se você é uma mulher que se preocupa com coisas grandes e pequenas, e esta preocupação acaba tirando sua alegria e paz? Então neste livro você verá 
que pode se livrar das preocupações. 

Elizabeth George, com experiências pessoais e com a Palavra de Deus, mostra como abrir mão e entregar a Deus, trazendo ações e atitudes práticas para 
encontrar coisas boas em situações ruins, saber que Cristo não nos abandona, o que fazer quando o desânimo vier, como se livrar da ansiedade, entre 
outros assuntos. Utilizando a Palavra de Deus e experiências pessoais ela compartilha atitudes e ações que conduzem à libertação das mais profundas 
ansiedades. 
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R$ 50,70  https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/16074/ouse-pedir-mais 

 

Descrição do Livro:  

Este é um livro completo quanto ao assunto Oração, motivando a racionalidade e não o emocional do leitor. É um livro  bem 
teórico, repleto de conceitos, fugindo da atual tendência de apelar para o emocional. Concluo que dessa maneira até mesmo 
orações humildes podem ser poderosas. Ouse Pedir Mais. 

O livro é dividido em 3 partes, dissecando esse tema que é tão comum e importante no meio cristão, a Oração. Com 
capítulos curtos e recheados de citações, é uma obra que pode ser utilizada como um guia de estudos para crescimento espiritual. 
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https://www.skoob.com.br/o-misterio-da-profecia-922461ed928980.html 

https://livralivro.com.br/livro/o-misterio-da-profecia/622110.html 

 

Descrição do Livro:  

O misterioso sonho de um antigo imperador babilônio decodificado por um sábio judeu, relatou a queda de quatro grandes impérios, o surgimento das 
monarquias europeias e detalhes da história cumpridos à risca. A última parte dessa profecia milenar está para se cumprir. O que irá ocorrer vai alterar 
definitivamente o panorama do mundo e a vida de cada pessoa sobre o planeta. Nesta obra, você terá a oportunidade de conhecer muitos detalhes de 
antigas profecias, seu cumprimento histórico e os desdobramentos futuros. Em um mundo de incertezas e conflitos, você encontrará segurança para 
atravessar os momentos mais desafiadores da história. Ao abrir este livro, será revelado para você um futuro glorioso, quando o sofrimento terá fim. 
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R$ 31,00   http://www.psicovita.com.br/loja/101-maneiras-divertidas-para-desenvolver-a-habilidade-de-raciocinio-e-a-criatividade-do-seu-filho 

R$ 9,00  usado   https://www.estantevirtual.com.br/livros/sarina-simon/101-maneiras-divertidas-para-desenvolver-a-habilidade-de-
raciocinio/2181983857?show_suggestion=0 

 

Descrição do Livro:  

Trata-se de um livro dividido em seis partes, cada uma delas concentrada em uma área específica do desenvolvimento intelectual, emocional e social: lógica e classificação; leitura e 
artes da linguagem; matemática; ciências e estudos sociais; desenvolvimento motor e autoconsciência; arte e criatividade. 
As atividades são divertidas e fáceis de serem executadas, e, o que é ainda melhor, muitas delas exigem apenas 15 minutos. 
Se você tiver mais tempo, as "ampliações" de cada uma das atividades proporcionam outras maneiras desafiadoras de melhorar as habilidades do seu filho. 
Com grande variedade de atividades, o livro oferece ricos instrumentos para você poder cultivar em seus filhos o amor ao aprendizado e mostrar-lhes como transformar o seu mundo 
num laboratório de aprendizagem que não se restrinja à escola, mas que se prolongue por toda a vida. 
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R$ 18,83  https://www.livrariasfamiliacrista.com.br/livro-maria-a-maior-educadora-da-
historia.html?gclid=EAIaIQobChMI4JDX_fLF6AIVBwqRCh26IA2kEAAYAyAAEgKepvD_BwE 

R$ 24,72  https://elshaddai.com.br/livro/maria-a-maior-educadora-da-historia-augusto-cury/ 

Descrição do Livro:  

O livro Maria, a maior educadora da história, escrito pelo renomado autor Augusto Cury no revela que o melhor educador nem sempre é o que controla, 
mas sim o que liberta. Não é o que aponta erros, mas o que faz de tudo para preveni-los. Não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a 
refletir. Não é o que desiste facilmente, mas aquele que estimula sempre a começar de novo. Neste livro, Augusto Cury nos esclarece o quão importante 
Maria, mãe de Jesus, foi para a formação do homem que dividiu a história, Jesus Cristo. 
Dentre aqueles que poderiam educar o menino Jesus havia milhares de candidatos, mas uma jovem destacou-se diante do olhar do Autor da existência, 
Deus. Seu nome: Maria. Ela tornou-se a mulher mais famosa da História. A única exaltada em dois livros sagrados, a Bíblia e o Alcorão. Entretanto, sua 
personalidade continua sendo uma das mais desconhecidas. 
Qual seria a resposta para esta pergunta: Quem foi Maria? O que ela possuía de especial? Portanto, agora o autor Augusto Cury irá analisar do ponto de 
vista da Psicologia, Psiquiatria e Pedagogia sua personalidade e em especial os dez princípios que ela utilizou na educação do menino Jesus. Não é uma 
análise nem católica nem protestante, mas cientificamente investigativa. 
Pense: Se educar já é considerado uma tarefa dificílima, imagine educar a criança mais instigante que pisou nesta terra, o menino Jesus! Que 
responsabilidade tal, era esta. Podia haver milhares de candidatos, mas uma única jovem se destacou diante do olhar de Deus para esta tarefa especial. 
Qual era o seu nome - Maria. Descobriu-se que a inteligência de Maria era fascinante e sua capacidade de ensinar, singular. 
Os princípios usados pela mãe de Jesus são uma fonte de lucidez para a educação moderna. Venha você também fazer parte dessa emocionante viagem 
do conhecimento de quem foi se não a mais, uma das mulheres mais importantes do mundo e descubra os segredos da educação de Jesus através dos 
ensinamentos de sua mãe, Maria. 
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R$  28,56    http://www.livrariaadventista.com.br/fundamentos-do-lar-crist-o 

R$  8,00  usado   https://www.estantevirtual.com.br/livros/ellen-g-white/fundamentos-do-lar-cristao/3192341628 

 

Descrição do Livro: 

A família é a base da sociedade. Se ela for estável, bem estruturada e promover um relacionamento de qualidade entre seus membros, estará preparando 
cidadãos bem-sucedidos e formando pessoas felizes. 
Este livro resume a melhor orientação sobre assuntos como: 
- Fatores de sucesso na educação prática 
- Preparo para um casamento feliz 
- Princípios de finanças domésticas 
- Deveres e privilégios do casal 
- Tamanho da família e tempo para os filhos 
- Sons e imagens que encantam 
 
São 30 capítulos curtos, de fácil leitura, cada um deles tratando de um tema de forma prática e interessante. Em texto complementar, o livro apresenta " 80 
ideias para o culto familiar". Como material de estudo para Pequenos Grupos, reuniões de família ou leitura individual, Fundamentos do Lar Cristão pode 
contribuir para melhorar a qualidade das relações na família.  
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https://livros.gospelmais.com.br/livro-criando-filhos-que-adoram-a-deus-patrick-kavanaugh.html 

PDF  - https://vidanova.com.br/img/cms/criancas_adoradoraslivro.pdf 

 

Descrição do Livro: 

Quando seus filhos saírem de casa, levarão o amor de Deus consigo? 
Há muito para ensinar aos filhos, e os pais podem cultivar a adoração no coração dos seus filhos, para que isso seja levado para sempre com eles. 
Esteja seus filhos no jardim de infância ou faculdade, os pais terão diversas ferramentas para transmitir a adoração ao Senhor no lar, mostrando como a 
família pode adorá-lo mesmo em meio à rotina. 
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R$ 39,90   https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/9094/pais-guiados-pelo-espirito 

R$ 15,00     https://www.estantevirtual.com.br/livros/sally-hohnberger/pais-guiados-pelo-espirito/481955894 

 

Descrição do Livro:  

Este livro é uma abordagem prática e revigorante que ajuda a descobrir que o maior segredo para conquistar o coração de seus filhos é sua própria e vital conexão 
com Jesus. Se você tentou e fracassou ao viver expectativas irreais e deseja seguir o plano de Deus, este livro lhe mostrará como ser o pai ou a mãe que Ele deseja 
que você seja. Descubra uma maneira inteiramente nova e surpreendente de cumprir o papel do pai ou mãe - através do Espírito! 
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R$ 46,44  http://www.livrariaadventista.com.br/a-revolucao-do-espirito 

R$ 38,60    http://www.loja.selsap.com.br/livros/a-revolucao-do-espirito 

 

Descrição do Livro:  

A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido repleta de oportunidades que permitiriam o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas e 
preparariam o caminho para a chuva serôdia. A igreja tem deixado que coisas menores se tornem mais importantes do que "a maior de todas as nossas 
necessidades". 

Em 1887, Ellen White insistiu em que contemplemos a Jesus, e seu conhecido apelo ainda ecoa hoje: "Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, 
eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação." 

A Revolução do Espírito apresenta sólidos conceitos bíblicos apoiados em poderosas histórias de vidas transformadas e mostra que o Espírito Santo quer 
guiar o povo de Deus, do tempo do fim, em sua busca pela verdadeira piedade. 
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R$ 23,70     https://www.livrariasfamiliacrista.com.br/m-es-de-joelhos-filhos-de-pe.html?gclid=EAIaIQobChMInIKLuPnF6AIVh4iRCh3kWAe0EAAYASAAEgLwlfD_BwE 

R$ 27,92        https://www.mundocristao.com.br/maes-de-joelhos-filhos-de-pe/p 

 

Descrição do Livro:  

Nina Targino, como mãe, e tendo a experiência de passar por todos os momentos, os mais alegre e os mais difíceis, coloca neste livro uma maneira de 
pensar voltada para a confiança na perfeita e agradável vontade de Deus, falando do importante hábito da oração, que aprimora o relacionamento com Deus 
no íntimo e é uma atividade de fé no Senhor Jesus. A autora convida para entender a presença do Espírito Santo no coração da mãe cristã; fala sobre 
colocar as preocupações para Deus cuidar, os cuidados e os perigos para se evitar na oração da mãe, o carinho da mãe amorosa, e outras disciplinas 
necessárias para aquela que tanto ama seus filhos.  

“Por que precisamos orar por nossos filhos? Tenho certeza de que toda mão cristã faz, ou já fez, essa pergunta pelo menos algumas vezes. É um 
questionamento que explode no coração, principalmente nos momentos de grandes lutas, preocupações, urgências, fraquezas ou desânimo; naquele tempo 
em que ficamos na sala de espera de Deus - e que parece uma eternidade. O desafio, em períodos assim, é confiar no Senhor e continuar acreditando que a 
resposta de Deus virá, mesmo quando todas as circunstâncias ao nosso redor disserem o contrário. Enxergar além das aparências é um exercício de fé que 
gera força e a paciência necessárias para esperar o tempo e a vontade de Deus. E, enquanto isso, orar.” (A Autora, p. 27) 
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R$  4,50  usado   - https://www.estantevirtual.com.br/livros/ellen-g-white/educacao/3070084458 

PDF  - http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/Conselhos%20sobre%20Educa%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o.pdf 

BOOKS   http://ellenwhite.cpb.com.br/livro/index/36/195/201/estudo-de-fisiologia 

 

Descrição do Livro  

Os princípios fundamentais claramente revelados neste volume tornaram-no, por diversas décadas, o manual de dezenas de milhares de pais e professores. Toda 
pessoa tem de enfrentar as realidades práticas da vida — suas oportunidades, suas responsabilidades, suas derrotas e seus triunfos. Como ela encarará essas 
experiências, e se haverá de tornar-se senhora ou vítima das circunstâncias, depende em grande parte de sua preparação para enfrentá-las — sua educação. A 
verdadeira educação é bem definida como o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades — o cabal e adequado preparo para esta vida e para a futura vida 
eterna. É nos primeiros anos no lar e nas atividades escolares convencionais que se desenvolve a mente, que se estabelece um padrão de vida e que se forma o 
caráter. Discernindo atiladamente os valores relativos e duradouros do que constitui a verdadeira educação no mais lato sentido, a autora deste livro indica o 
caminho para a sua realização. É claramente delineada uma educação em que as faculdades mentais são desenvolvidas de maneira conveniente. É salientada uma 
educação em que as mãos sejam adestradas em ocupações úteis. É intensamente recomendada uma educação que reconheça a Deus como a fonte de toda 
sabedoria e compreensão. O objetivo impelente da autora em seus numerosos escritos sobre o assunto da educação era que os jovens no limiar da existência 
estivessem preparados para assumir seu lugar como bons cidadãos, bem habilitados para as experiências práticas da vida, plenamente desenvolvidos no sentido 
físico, tementes a Deus, de caráter impoluto e de coração fiel aos princípios. A autora destas páginas foi uma amiga de rapazes e moças. Esteve por muitos anos em 
íntimo contato com instituições de ensino e achava-se bem familiarizada com os problemas dos jovens que se preparavam para o trabalho de sua vida. Acima de 
tudo, porém, ela era dotada de conhecimento e habilidade fora do comum, como escritora e oradora. 
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BOOKS - http://ellenwhite.cpb.com.br/livro/index/10 

R$ 15,00  usado   https://www.amazon.com.br/Mente-Car%C3%A1ter-Personalidade-vol-1-
ebook/dp/B01NCEZDAM/ref=asc_df_B01NCEZDAM/?tag=googleshopp00-
20&linkCode=df0&hvadid=379727701162&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4051143336289202271&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvl
ocphy=1001541&hvtargid=pla-812412825570&psc=1 

R$ 42,20 https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/5211/mente,-carater-e-personalidade-(vol.-1) 

 

Descrição do Livro:  

A mente humana é o que há de mais complexo, poderoso e sensível. É a sede das características e habilidades especiais do ser humano: memória, raciocínio, juízo, 
emoções, vontade, imaginação, criatividade, comunicação e espiritualidade. 
Como manter a mente sadia, desenvolver todo o seu potencial, cultivar bons hábitos, melhorar os relacionamentos e entender as coisas de Deus são questões da 
maior importância, e que interessam a todas as pessoas. 
Por isso, a mente é objeto de estudo de boa parte das ciências, o alvo principal dos meios de comunicação, o desafio contínuo para quem quer dominar, liderar ou 
pelo menos influenciar. É também o foco das tentações de Satanás e o meio de comunicação com o Espírito Santo. 
Este livro contém as melhores orientações para assegurar boa saúde mental e uma vida plena de realizações. 
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BOOKS   http://ellenwhite.cpb.com.br/livro/index/20/52/58/a-devida-educacao 

PDF    http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/Conselhos%20sobre%20Educa%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o.pdf 

 

Descrição do Livro:  

Neste livro a autora expõe diante da igreja os princípios que devem reger a educação de sua juventude. O artigo é vasto; e como foi tantas vezes o caso nas 
experiências de Ellen White, ao ser-lhe revelado um novo aspecto da verdade, a apresentação inicial incorporou as características principais numa ampla extensão, 
estabelecendo assim a filosofia básica. “O tempo que resta agora é muito breve”, ela escreveu, “para realizar o que podia ter sido feito em gerações passadas; mas 
podemos fazer muito, mesmo nestes últimos dias, para corrigir os males existentes na educação da juventude.” — Págs. 28 e 29 deste livro. Então, com o passar do 
tempo e ao prosseguir a igreja no rumo da instrução e da obra para que fora chamada, Ellen G. White prestou mais pormenorizada orientação e conselho que 
permitissem enfrentar as necessidades de uma obra em expansão. 
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BOOKS  http://ellenwhite.cpb.com.br/livro/index/37 

R$  55,20   https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/6129/conselhos-aos-professores,-pais-e-estudantes 

 

Descrição do Livro: 

O objetivo da verdadeira educação não é apenas formar um profissional. É muito mais do que isso. A educação deve formar homens e mulheres semelhantes a Jesus 
Cristo, o Mestre dos mestres. 
Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes traz inúmeras orientações a todos aqueles que estão envolvidos com o ensino, seja em casa, na escola ou na igreja. 
   



21 
 

 

 

R$  19,90   https://www.saraiva.com.br/a-ciencia-do-bom-viver-9702620/p 

https://www.slideshare.net/JulioSilva37/a-cincia-do-bom-viver-60004122 

https://www.skoob.com.br/livro/resenhas/9294/menos-gostaram/ 

 

Descrição do Livro: 

Quais as informações básicas que garantem uma vida com saúde, em harmonia com a natureza e as outras pessoas? Há muita gente tentando descobrir 
esse caminho e a cada dia surgem novas receitas, algumas estranhas ou curiosas. Ninguém melhor, entretanto, do que o Criador para dizer o que é bom, o 
que cura, o que traz a felicidade. A Ciência do Bom Viver é um livro que apresenta e aplica esses princípios. Tudo explicado de maneira simples e direta. É a 
ciência de Deus, em linguagem humana, para você assimilar e viver melhor. 
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R$ 53,10  https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/5183/o-lar-adventista 

BOOKS    http://ellenwhite.cpb.com.br/livro/index/16 

EBOOKS     http://centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/O%20Lar%20Adventista.pdf 

 

Descrição do Livro:  

Compilação de conselhos escritos pela autora durante sete décadas, e destinada a pais e filhos. Este livro é uma espécie de manual 
para os pais muito ocupados, e um padrão ou ideal daquilo que o lar pode e dever tornar-se. Encontre as respostas para muitas de 
suas perguntas. 
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R$  37,52   https://www.amazon.com.br/Transforme-seu-adolescente-at%C3%A9-sexta-ebook/dp/B00C7AXOVS 

FREE  -  https://www.gospelfree.com.br/ebook/transforme-seu-adolescente-ate-sexta-conquiste-o-respeito-a-confianca-e-o-coracao-de-seu-filho-em-cinco-dias 

 

Descrição do Livro: 

Anos de amor, carinho e atenção. Tempo e esforço dedicados a educar, formar caráter e ensinar boas maneiras. Os filhos pequenos são verdadeiros anjos em nossas vidas. 
De repente, os anjinhos entram em ebulição de hormônios, e todos os anos de educação e amor parecem ter sido em vão. Mas tudo pode voltar aos bons tempos em 
apenas uma semana. A adolescência é a fase mais difícil na vida de todo mundo, mas "esse tempo vai desaparecer mais rápido que areia numa ampulheta, então por que 
não tirar vantagem dele?" é a proposta do dr. Kevin Leman nesta obra. Viva a adolescência de seus filhos sabendo exatamente como agir e, em uma semana, todos em sua 
casa estarão lidando sem dor ou estresse com esta fase tão importante da vida. 
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R$  29,71   https://www.cpad.com.br/quando-filhos-bons-fazem-escolhas-ruins/p 
 
 
Descrição do Livro: 
 
Todos os pais, que temem a Deus, sonham com os filhos crescendo e vivendo na presença do Senhor, formando uma família cristã fiel. Mas quando um filho se afasta da 
verdade, desejamos saber a causa da rebelião. Será que erramos?   Se esta é a sua realidade, saiba que você não é o único. 
Uma obra que não fornece meros chavões religiosos ou opiniões de pessoas de "famílias perfeitas", mas traz esperança, encorajamento e conselhos que você irá precisar 
nesta árdua caminhada. Aprenda a amar e ser paciente com seus filhos, mesmo quando você se sentir provocado. 
Acredite, a história de sua família ainda não terminou. Leia e estará apenas começando. 
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R$ 37,90    https://plenitudedistribuidora.com.br/livro-limites-para-adolescentes-john-townsend/ 
R$ 36,00    http://loja.tray.com.br/loja/produto-310160-4036-limites_para_adolescentes_john_townsend 
 
Descrição do Livro: 
 
Descubra como seu adolescente pensa. Aprenda a aplicar princípios bíblicos a problemas específicos. Limites para adolescentes ajudara você a estabelecer 
limites sábios e amorosos que fazem diferença positiva em seu adolescente, na sua família e em você. 
Relaxe! Sua sanidade vai sobreviver a estes anos agitados da adolescência dos filhos – e seus adolescentes também – desde que você estabeleça limites 
saudáveis que funcionem para o bem deles e o seu. 
Do autor de Best-sellers e conselheiro Dr. John Townsend, aqui estão reunidos pensamentos do especialista e o guia que você necessita para ajudar seus 
adolescentes a se responsabilizarem por suas ações, atitudes e emoções e a ganharem respeito de si e dos outros. 
Com sabedoria e empatia, Dr. Townsend, que também é pai de dois adolescentes, aplica princípios bíblicos para a difícil tarefa de guiar seus filhos pelos anos 
da adolescência. Aqui você aprenderá como: 
– Lidar com atitudes desrespeitosas e comportamentos inaceitáveis no seu adolescente. 
– Estabelecer limites saudáveis e conseqüências realistas. 
– Ser amoroso e cuidadoso ao estabelecer regras. 
– Determinar estratégias específicas para lidar tanto com os problemas grandes como com os pequenos. 
Descubra como seu adolescente pensa. Aprenda a aplicar princípios bíblicos a problemas específicos. Limites para adolescentes ajudará você a estabelecer 
limites sábios e amorosos que fazem diferença positiva em seu adolescente, na sua família e em você. 
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