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O Livro De Marcos
Somos seres em transformação. Hoje, versões melhores
do que éramos ontem. E assim, de passo em passo,
nossas histórias são capazes de nos trazer novos
olhares, novas descobertas, um novo EU. Ao longo
dessas páginas é possível caminhar ao topo do Monte
Roraima ao lado de Paula Quintão, mas além dele, para
uma bela e inspiradora história de superação e
transformação. ______ Paula Quintão, em seu livro de
estreia Para sempre um novo EU, agora em sua
segunda edição, traz um relato emocionante e
envolvente sobre sua primeira expedição ao topo de
uma montanha. Nada mais nada menos do que o
imponente e místico Monte Roraima. Uma expedição
que não só movimenta seu corpo, mas também sua
alma.
Quando nós enfrentamos desafios e dificuldades na
vida, precisamos de conforto. Quando estamos incertas
com relação a que direção tomar, precisamos de
esperança. Quando pecamos, precisamos de um
Salvador. Quando duvidamos da nossa fé, precisamos
de segurança. Jesus é o nosso conforto, nossa
esperança, nosso Salvador e a nossa segurança. Ele é
o esperado Messias, aquele por quem toda a história
tem esperado e ainda espera. Ele é o Filho de Deus. Ele
é o Cristo. "Realmente este homem era o filho de Deus.
" - Marcos 15:39 O Evangelho de Marcos é um relato
poderoso da vida de Jesus. Ele mostra o caráter de
Jesus em cada página, desde a sua disposição para
sofrer e servir, até o seu poder e divindade
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milagrosamente expostos. A cada cena o autor
pergunta, "Onde está a sua fé? ". Ao ler e estudar o
Evangelho de Marcos não podemos evitar nos perguntar
se a nossa fé está em Jesus ou em nós mesmas. O
Evangelho de Marcos é um Estudo bíblico do Evangelho
de Marcos. Nestas seis semanas que vamos passar
juntas estudando este importante relato da vida de
Jesus, que possamos nos fazer a pergunta mais
importante de todas: "Onde está a sua fé? ". Há duas
confissões dramáticas sobre quem Jesus é neste
Evangelho. Ao estudarmos juntas este livro, nossa
expectativa é responder à questão de quem Jesus é da
mesma maneira que Pedro respondeu: "Tu és o Cristo"
(Marcos 8:29). Se você deseja ter uma fé incrível em
quem Jesus é e no que Ele pode fazer, este estudo
bíblico é para você! Junte-se a nós online durante este
estudo de seis semanas. Você vai encontrar conteúdo
relacionado ao Evangelho de Marcos nos nossos blogs,
posts e devocionais, e também uma comunidade
amorosa para apoiá-la enquanto você busca aprender
mais sobre o nosso Salvador e aumentar a sua fé nele.
Nenhum fotógrafo tirou mais – ou melhores – fotos do
goleiro do que Cesar Greco. Fotógrafo oficial do
Palmeiras, Cesar acompanhou de perto toda a trajetória
de São Marcos. Segundo o próprio Marcos, neste livro
você encontrará “(...) fotos de defesas, de jogos, de
treinos, de concentrações, de vestiários, de
desconcentrações, de conquistas, de dores. Tem de
tudo. Como é a vida de um atleta. Como é a vida de
uma pessoa comum. Como eu sou. Sempre fui. Espero
sempre ser.”
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Muitas vezes lemos a Bíblia Sagrada, mas deixamos
passar despercebido alguns detalhes. Um estudo
através de perguntas nos ajuda a perceber o nível de
conhecimento que temos de determinados conteúdos
bíblicos.O presente livro é ideal para estudos, gincanas
e concursos bíblicos.De maneira dinâmica explora o
evangelho de Marcos, extraindo dele 70 curiosidades
bíblicas, além de conter 170 questões cada uma com
três alternativas para mensurar o seu conhecimento
bíblico.O gabarito das respostas contém as referências
bíblicas.Reserve um momento para mergulhar nas 170
questões que exploram cada capítulo.Este livro fará
você perceber detalhes e tesouros de conhecimentos
bíblicos do menor dos Evangelhos.
'O dossiê Iscariotes' marca a estréia do jornalista Marcos
Losekann na ficção. Primeiro volume da trilogia
'Entrevista com Deu's, o livro suscita um sempre atual
questionamento sobre a fé - a verdadeira ou a
'Disneylândia, com atrativos para todos os gostos'. O
personagem principal é um jornalista, transferido para
Manaus, que se confronta com os 'dois lados' da fé. À
medida que avança na apuração de uma chacina de
presos na penitenciária local, ele monta um intrincado
quebra-cabeça, que revela uma sórdida rede de
interesses envolvendo pedofilia na Igreja, corrupção no
governo e tráfico de drogas. Mas, ao mesmo tempo em
que descobre que a verdadeira influência da Igreja pode
estar na sacristia, e não no altar, o jornalista é
fatalmente levado a indagar sobre sua própria fé. Até
então ateu, passa a ter evidências da existência de
Deus, com quem consegue uma entrevista exclusiva. Ou
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teria sido tudo alucinação?
Marcos Rey (1925-99) é dos poucos autores brasileiros
genuinamente populares. Transitando à vontade entre a
prosa adulta e a juvenil, ele vendeu mais de 5 milhões
de exemplares e construiu uma obra de qualidade,
profundamente enraizada na vida brasileira. A carreira
literária de Marcos Rey é repleta de glória, mas poucos
sabem que, sob o seu nome verdadeiro, Edmundo
Donato, ele viveu um drama pessoal dos mais violentos,
que permaneceu oculto até a sua morte. Marcos Rey era
portador de hanseníase, doença conhecida até meados
do século XX como lepra e que desde os tempos
bíblicos carrega o estigma de maldição. A partir dos
anos 30, a hanseníase passou a ser combatida com
ferocidade pelas autoridades sanitárias paulistas, que
internavam os doentes à força em sinistros leprosários.
Depois de uma denúncia anônima, em 1939 o jovem
Edmundo foi recolhido por uma ambulância enquanto
jogava bilhar no Centro de São Paulo. Começava um
pesadelo que duraria seis longos anos, até sua última
fuga do sanatório, em 1945, quando ele mergulharia de
vez na vida literária e boêmia. Se São Paulo já é uma
personagem central na obra de Marcos Rey, em
Maldição e glória a idade áurea da vida noturna na
cidade ganha uma espécie de biografia, repleta de
histórias e personagens saborosas, narrada com
elegância por Carlos Maranhão, diretor de redação da
revista Veja São Paulo. Era um tempo em que
modernistas de 22 bebiam com os talentos nascentes da
literatura, jovens atores e atrizes de teatro, estrelas do
rádio e da novíssima televisão, em bares elegantes e
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inferninhos, salões de bilhar e bordéis, botecos e boates.
Foi daí que Marcos tirou a matéria humana para produzir
uma literatura "feita de gente", no dizer do escritor e
amigo João Antônio, com quem ele compartilhava o
fascínio pela cidade e suas personagens.
Notas ao Evangelho de Marcos para estudo. O livro
integra a série Bíblia de Estudo Prazer da Palavra, como
seu volume 41. A ênfase é a interpretação dos textos do
Evangelho, sobretudo onde pode haver alguma
dificuldade por parte do leitor. O Evangelho de Marcos
tem peculiaridades em meio à sua narrativa simples e
direta.
Este livro comenta apenas as passagens do evangelho
de Marcos que não se encontram nos demais
evangelhos sinópticos (Mateus e Lucas), bem como no
evangelho de João. Os textos bíblicos em paralelo com
os citados evangelhos estão registrados, com indicação
da referência dos capítulos e versículos correspondentes
ao referido paralelismo. Caso haja o interesse de ler
também o comentário destas passagens em paralelo,
recomendamos que as mesmas sejam vistas
especialmente em nosso comentário relativo ao
evangelho de Mateus. Como iniciamos o nosso trabalho
de interpretação pelo evangelho de Mateus, decidimos
omitir os comentários nas passagens paralelas de
Marcos e Lucas, para não sermos repetitivos.
O irmão caçula de Estela, Marcos, já está acordado e não
quer a ajuda da irmã mais velha para se arrumar. Estela
concorda que ele se vista sozinho, mas fica atenta a
qualquer problema. Seja uma cueca ou uma meia sumidas, a
luz que se apaga ou o armário que se fecha, lá está Estela
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para ajudá-lo. Mas, no final da história, pode ser Marcos a
socorrê-la. Um texto divertido, que retrata com fidelidade o
universo infantil, ilustrado com cores vibrantes, marca
registrada da autora-ilustradora.
Esse é um livro que fez parte da brilhante fase de LaHaye e
sua esposa Beverly como conselheiros bíblicos,
conferencistas e diretores de um dos maiores ministérios de
terapia bíblica do mundo. LaHaye é pastor emérito da Igreja
Batista de Prestonwood em Dallas, Texas, EUA e presidente
da Tim LaHaye Ministries. 'Por que agimos como agimos?' é
um verdadeiro curso sobre temperamentos, personalidades e
características básicas de comportamento dos seres
humanos sobre a face da terra. Nesse livro, Tim LaHaye trata
dos seguintes temas - O poder do temperamento e da
personalidade; Você já conhece a sua própria personalidade,
seu temperamento?; O que é temperamento e vocação?; O
temperamento e as emoções; Os temperamentos do namoro
ao casamento; Os temperamentos em relação ao amor e ao
sexo; Os temperamentos e a vida espiritual.
Machine learning (ML) is changing virtually every aspect of
our lives. Today ML algorithms accomplish tasks that until
recently only expert humans could perform. As it relates to
finance, this is the most exciting time to adopt a disruptive
technology that will transform how everyone invests for
generations. Readers will learn how to structure Big data in a
way that is amenable to ML algorithms; how to conduct
research with ML algorithms on that data; how to use
supercomputing methods; how to backtest your discoveries
while avoiding false positives. The book addresses real-life
problems faced by practitioners on a daily basis, and explains
scientifically sound solutions using math, supported by code
and examples. Readers become active users who can test
the proposed solutions in their particular setting. Written by a
recognized expert and portfolio manager, this book will equip
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investment professionals with the groundbreaking tools
needed to succeed in modern finance.
A Federação Espírita Brasileira apresenta o programa O
Evangelho Redivivo, uma proposta de estudo sistematizado
e sequencial dos 27 textos que compõem o Novo
Testamento – do Evangelho segundo Mateus ao Apocalipse
de João –, à luz dos ensinamentos da Doutrina Espírita.
Organizado em nove livros, o curso visa à interpretação da
mensagem cristã em seu sentido verdadeiro, extraindo-se o
espírito da letra, de modo que Jesus possa ser conhecido,
meditado, sentido e vivido. Este terceiro livro de O Evangelho
Redivivo detalha aquele que pode ter sido o primeiro
evangelho escrito, o qual, supõe-se, teria servido de base
para os demais. Parente de Barnabé, discípulo de Pedro,
João Marcos enfoca, em seu registro, a descrição dos ditos
milagres, elencando os fenômenos mediúnicos e magnéticos
que acompanharam todo o ministério de Jesus. Embora seja
o mais curto dos evangelhos, o livro de Marcos, aqui
estudado, é rico em valor histórico, visto que nos apresenta
uma cronologia dos feitos de Jesus, desde o batismo no rio
Jordão ao túmulo vazio e às aparições do Mestre
Ressuscitado.
Neste livro de introdução aos estudos do Evangelho de
Marcos, apresentamos ao leitor o contexto histórico e
teológico do Evangelho. Esta obra parte da provocação
sobre a impopularidade histórica do Evangelho de Marcos e
como o seu final original pode ter provocado uma certa
rejeição por parte da comunidade cristã primitiva.
Este livro comenta apenas as passagens do evangelho de
Lucas que não se encontram nos demais evangelhos
sinópticos (Mateus e Marcos), bem como no evangelho de
João. Os textos bíblicos em paralelo com os citados
evangelhos estão registrados, com indicação da referência
dos capítulos e versículos correspondentes ao referido
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paralelismo. Caso haja o interesse de ler também o
comentário destas passagens em paralelo, recomendamos
que as mesmas sejam vistas especialmente em nosso
comentário relativo ao evangelho de Mateus. Como iniciamos
o nosso trabalho de interpretação pelo evangelho de Mateus,
decidimos omitir os comentários nas passagens paralelas de
Marcos e Lucas, para não sermos repetitivos.
Este volume apresenta a Teologia do Evangelho de Marcos.
Sua autora, Ivoni Richter Reimer, já é conhecida pelo livro
Grava-me como selo sobre teu coração, da mesma série
Teologias Bíblicas, da coleção Bíblia em Comunidade. O
título traduz com profundidade a experiência que não só
Jesus viveu, mas também a própria comunidade cristã, no
final da década de 60 da E.C.: "Se cruz e ressurreição, como
parte integrante do movimento de Jesus, foram evento
fundante para a gênese e a organização de comunidades
originárias e, portanto, para a continuidade desse
movimento, quero considerar que esta memória não está
nem esvaziada nem isolada da caminhada de Jesus, que
pode ser reconstruída com as narrativas evangélicas. As
comunidades, a partir deste evento, (re)contam e organizam,
em meio à sua própria (re)organização, também a história de
Jesus. As comunidades rememoram - e com isto
reconstroem e ressignificam - a vida de Jesus a partir da cruz
e da ressurreição, refletindo também seus próprios processos
históricos". Há, portanto, uma identificação da comunidade
cristã com Jesus. É dessa forma que a linguagem simples,
afetiva e comunicativa da autora fala de Jesus e desperta no
leitor um desejo de conhecer Jesus e de fazer parte do seu
movimento. Junto com os outros volumes desta mesma
coleção, esta obra destina-se não só aos estudantes de
Bíblia, mas a todas as pessoas que se interessam por
conhecer mais em profundidade a mensagem de Jesus
contida nos Evangelhos.
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O Evangelho de Marcos versículo a versículo. "Comentários
SBB para exegese e tradução" é uma série que contém
análises dos livros da Bíblia, em sequência, versículo a
versículo, com destaque para questões linguísticas,
exegéticas, históricas e, em menor escala, teológicas. O
texto bíblico é apresentado em duas traduções: Almeida
Revista e Atualizada (RA) e Nova Tradução na Linguagem de
Hoje (NTLH). Entretanto, nas discussões de palavras,
terminologias e sentenças, não raras vezes, são levadas em
conta também outras traduções. Estes comentários foram
preparados por consultores de tradução das Sociedades
Bíblicas Unidas para ajudar tradutores da Bíblia a
compreender com mais exatidão os textos que estão a
trabalhar. No entanto, são muito úteis também para
estudantes, professores, pastores e pregadores da Palavra
de Deus. Afinal, muitas das dificuldades encontradas por
tradutores da Bíblia, em sua difícil tarefa de passar o
conteúdo do texto bíblico para outras línguas, se apresentam
como desafios também para professores e pregadores da
Palavra de Deus. E muitas das soluções recomendadas para
tradutores se aplicam também a professores e pregadores,
porque comunicar a Palavra de Deus é, essencialmente, uma
tarefa de tradução.

Este livro de Marcos Cobra – experiente profissional
formado e doutorado pela Escola de Administração
de Empresas de São Paulo, da Fundação Getulio
Vargas (FGV-EAESP) – trata das diferentes
questões que envolvem o marketing de serviços
financeiros, desde os conceitos fundamentais para
fidelização de clientes, baseados no
desenvolvimento de uma forte cultura de
organização, até as ferramentas de marketing
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voltadas para essa clientela, tendo em vista técnicas
de valor agregado, principalmente com as novas
tecnologias. Marketing de serviços financeiros
aborda as estratégias organizacionais para a
administração do negócio financeiro do futuro. Isso
inclui uma visão core business, sob o prisma da
tecnologia, dos recursos humanos e dos programas
de qualidade e de produtividade, diante da
globalização das organizações para administrar os
serviços ao cliente.
O evangelho de Marcos é rico em ensinamentos e
revelações da parte de Deus. O texto bíblico aborda
temas essenciais para todo cristão, como a
identidade de Jesus, compaixão, cura, perdão, fé,
discipulado, adoração e salvação. Nesta obra, Max
Lucado analisa esses e outros assuntos
fundamentais para a vida espiritual de cada cristão.
Os livros da série Lições de Vida são valiosos
recursos para o estudo da Bíblia, de forma individual
ou em grupo. Cada seção oferece importantes
explicações, reflexões, ensinamentos, perguntas
para debate e orações, a fim de que você amplie
seus conhecimento da Palavra de Deus, de modo
bastante fácil, prático e prazeroso. Max Lucado é
pastor e escritor de best-sellers mundialmente
aclamados, com mais de setenta livros publicados e
oitenta milhões de exemplares vendidos em
dezenas de idiomas. Ele serve, atualmente, na
Igreja de Oak Hills em San Antonio, Texas (EUA),
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junto com a esposa, Denalyn, e três filhas. Max e
Denalyn atuaram por cinco anos como missionários
no Brasil.
Written by an L. A. County homicide detective and
former atheist, Cold-Case Christianity examines the
claims of the New Testament using the skills and
strategies of a hard-to-convince criminal investigator.
Christianity could be defined as a “cold case”: it
makes a claim about an event from the distant past
for which there is little forensic evidence. In ColdCase Christianity, J. Warner Wallace uses his
nationally recognized skills as a homicide detective
to look at the evidence and eyewitnesses behind
Christian beliefs. Including gripping stories from his
career and the visual techniques he developed in the
courtroom, Wallace uses illustration to examine the
powerful evidence that validates the claims of
Christianity. A unique apologetic that speaks to
readers’ intense interest in detective stories, ColdCase Christianity inspires readers to have
confidence in Christ as it prepares them to articulate
the case for Christianity.
"Marcos não consegue dormir sem o seu cachorro,
Fred. Mas onde ele estaria? Marcos sabe que Fred
tem medo do escuro, do monstro que mora no
armário e do sapo gigante que se esconde lá
embaixo. Por sorte, Estela está ali para acalmar
Marcos enquanto eles procuram Fred por toda
parte." -- page 4 of cover.
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O Evangelho de Marcos, considerado o mais antigo
de todos os Evangelhos, anuncia a boa notícia a
respeito de Jesus Cristo, dando atenção especial à
sua atividade constante e à sua autoridade. Jesus
vai de um lugar para outro, anunciando a vinda do
Reino de Deus, ensinando multidões, fazendo
milagres e curando doentes. Para ajudá-lo, ele
escolhe doze homens, a quem chama de
"apóstolos". Estes acompanham Jesus por toda
parte, aprendem o mistério do Reino de Deus e
depois saem para anunciar a mensagem da
salvação e curar pessoas.
Neste livro, Marcos Rey volta a retratar a cidade de
São Paulo, onde o fascinante e perverso cotidiano
dos homens da metrópole é descrito em toda a sua
ambiguidade. Nesse universo estão Norma, Sandra
e Sylvana Rios, em três momentos distintos de sua
trajetória. Norma é uma belíssima, pobre e carente
manicure da Vila Carrão. Sandra, balconista de loja,
modelo fotográfico, garota de programa e corretora
de negócios escusos. Já Sylvana Rios é uma bemsucedida atriz de rádio, TV e cinema, todas no
paulistano cenário da avenida Ipiranga, da avenida
São João, da velha Rádio Excelsior, do ateliê de
madame Rosita, na avenida Paulista. Como em
vários outros romances do autor, este livro também
é um passeio pela cidade que ele tanto amava.
Com o objetivo de proporcionar nova e ampliada
visão sobre o Novo Testamento, a FEB Editora traz
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a público O Evangelho por Emmanuel, uma
coletânea com os comentários presentes no
trabalho amoroso desenvolvido pelos benfeitores
que, durante mais de setenta anos, se dedicaram ao
serviço iluminativo do ser humano. A dupla
Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foi
responsável por esta obra de inestimável valor para
os dias atuais. Este trabalho foi promovido por uma
equipe de pesquisadores da FEB e organizado em
sete volumes que compõem o projeto, com a
finalidade de tornar acessíveis os preciosos
ensinamentos presentes no Novo Testamento,
referentes ao estudo e interpretação da mensagem
de Jesus. Neste segundo volume, estão presentes
os comentários alusivos ao Evangelho segundo
Marcos, com versículos atualizados de acordo com
as traduções mais recentes. Que o leitor amigo
possa meditar e mais uma vez se surpreender com
a Mensagem que nunca envelhece, pois é fonte de
vida abundante.
Rezar é, antes de tudo, entrar em contato consigo
mesma e, a partir daí, ter um diálogo sincero,
reconhecendo que necessitamos da transcendência
no dia a dia. Viver é buscar sempre o sentido das
coisas e não perder a esperança de que há uma
beleza que vale muito mais: aquela que nos
transforma em pessoas melhores. De forma simples
e despretensiosa, este livro toca inúmeras situações
do cotidiano: as preocupações com a família, com
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os filhos, com os familiares, com os amigos, e
também consigo mesma. E oferece sugestões para
que se transforme em oração os sentimentos e
emoções que experimentam: as alegrias e as
tristezas, as angústias e as esperanças, o cansaço e
a dor.
Este livreto contém o Evangelho de Marcos na
versão bíblica Almeida Revista e Atualizada, com o
texto agrupado em parágrafos e as indicações de
capítulos e versículos. Marcos, considerado o mais
antigo de todos os Evangelhos, anuncia a boa
notícia a respeito de Jesus Cristo, dando atenção
especial à sua atividade constante e à sua
autoridade. Jesus vai de um lugar para outro,
anunciando a vinda do Reino de Deus, ensinando
multidões, fazendo milagres e curando doentes.
Para ajudá-lo, ele escolhe doze homens, a quem
chama de "apóstolos". Estes acompanham Jesus
por toda parte, aprendem o mistério do Reino de
Deus e depois saem para anunciar a mensagem da
salvação e curar pessoas.
Mais uma aventura policial, mais um livro sensível e
emocionante de Marcos Rey! Cláudio, nascido em
Curitiba, ganha de presente do irmão, Giba, um dos
ases do vôlei, três dias na Cidade Maravilhosa. Pat,
filha de um arquiteto paulistano, pioneiro na
construção da nova capital, vive em Brasília e
também encontra-se no Rio de Janeiro, em férias.
Logo depois que os dois adolescentes se conhecem
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no saguão do Museu do Catete, são sequestrados
por uma quadrilha de menores. Viverão, então,
momentos de expectativa e medo. Pat e Cláudio
estavam sentados no saco de estopa. Ela já chorara
tudo, mas não estava melhor. Passara o susto,
porém ficara com medo, seco e quase sem
palavras. (...) Vou rezar para que nos soltem ainda
esta noite. (...) Só Deus pode nos ajudar agora.
O Evangelho de Marcos é o relato feito por um
discípulo de Jesus a respeito das coisas que
aprendeu com Ele e com outros dos apóstolos. João
Marcos o autor era primo de Barnabé, foi
companheiro das primeiras viagens missionárias de
Paulo e discípulo de Pedro. Através destes
relacionamentos e outros com os demais apóstolos
na cidade de Jerusalém ele colecionou exemplos e
memórias fascinantes daquilo que o Mestre, o
Professor, como Jesus é chamado carinhosamente
no livro, fez e falou a partir do momento em que
iniciou seu ministério quando foi batizado por João
Batista no Rio Jordão. O livro de Marcos começa aí
mas num crescendo de emoção e revelação nos
leva a entender o propósito claro das ações e
palavras do Filho do Homem. Só para
esclarecimento, Filho do Homem, expressão que
aparece diversas vezes no correr da narrativa de
Marcos, indica a natureza humana do Messias, o
fato dele ter vindo como um homem a este mundo.
Indica a sua fragilidade mas também indica todo o
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potencial que o ser humano tem. Filho do Homem
define o homem em seu intento original, o Adão-quedeveria-ter-sido, ou para usar a linguagem de Paulo,
o segundo Adão. Nele, no Filho do Homem, o
intento do Pai para todo potencial existente na
criação da raça encontra finalmente sua realização
mais plena. E na vulnerabilidade de sujeitar-se a
toda "dor e glória" da experiência humana, o que há
de mais sublime como o amor, o acolhimento e o
altruísmo até o que há de mais doloroso como o
desprezo, a inveja, o abuso, a traição, a falsidade, e
a morte injusta... em todas estas coisas o Filho do
Homem manifestou com sua vida, morte e
ressureição tudo que o Homem deveria ser. É um
título fascinante e cheio de significados. João
Marcos nos informa que Jesus o usava livremente
em seus ensinos e sermões, quando se referia a si
mesmo.Acolha seus ensinos e viva! Caminhe com o
Filho do Homem!
Nesses textos, há algo que nos espanta: Jesus faz
milagres a pessoas que, depois, não o ouvem. O
fato de Cristo fazer bem a tanta gente não significa
que tenha acontecido a essas pessoas o bem maior
de seguirem a Cristo. Simplificando: é possível tirar
coisas boas de Jesus sem que Jesus se torne a
verdadeira coisa boa para nós. Se, de um lado,
Jesus parece condescender com quem não está tão
interessado nele, de outro, parece rejeitar os que
estão mais disponíveis para o seguir. Quer para uns,
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quer para outros, Cristo é sempre uma novidade. A
Bíblia é o livro mais lido de sempre e ao mesmo
tempo continua sendo o que mais carece de leitura,
até por aqueles que julgam conhecê-lo. Pregador
crescido no punk rock, Tiago Cavaco fez
acompanhar a este livro de sermões um conjunto de
canções que querem ser tão ossudas quanto o
Evangelho de Marcos. Milagres no Coração é
também o nome de um disco lançado pelo autor e
que pode ser ouvido em qualquer plataforma digital.
Uma das histórias mais famosas e difundidas do
imaginário popular, a vida dos gêmeos Marcos e
Marcos Manso, é apresentada neste livro em edição
revista e ampliada. Nascidos no ano 6 de nossa Era,
os gêmeos percorreram trajetórias muito diferentes:
São Marcos Bravo tornou-se um poderoso bruxo;
São Marcos Manso encontrou a paz nos
ensinamentos do jovem de Nazaré e pregou sua
doutrina até ser tragicamente morto na Roma
Antiga. Entremeados nesta magnífica história, o
leitor encontrará poderosos contrafeitiços, rezas,
orações, feitiços, segredos da cartomancia, formas
de ver o futuro e muito mais
Esta obra procura trazer comentários versículo a
versículo do livro Evangelho de Marcos. De
linguagem simples, para um fácil entendimento. A
autora também procura apresentar comentários
extras. Esta obre é indispensável para quem está
iniciando em buscar aprender a Bíblia, foi feita para
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você. Este é o Volume II de uma coleção de 4
volumes, a coleção 1ª Lição Intermediária.
Partindo de pesquisas o livro mostra a história da
Cidade de São João Marcos, que foi inundada mas
permanece no imaginário local como uma cidade
que ficou encantada.
Como magia, ciência, religião, intrigas e lutas pelo
poder fizeram parte do projeto de conquista do
Brasil Prepare-se para embarcar numa viagem
surpreendente. A rota inclui mudanças vertiginosas
que influenciaram a humanidade para sempre, além
de fatos, tramas e personagens sombrios que
protagonizaram histórias ignoradas pelos relatos
oficiais. Destino final? O Brasil, claro, um país que
nasce no meio do caminho de uma avalanche que
varreu o mundo entre meados do século XV e início
do século XVI. É nessa a jornada que o leitor
embarca n’O livro obscuro do descobrimento do
Brasil, do historiador e professor Marcos Costa, o
mesmo autor de A História do Brasil para quem tem
pressa. O caminho está repleto de magia e ciência,
enigmas e conspirações, mistério e religião, intrigas
e lutas pelo poder – e tudo isso fez parte do projeto
de conquista do Brasil.
Este trabalho tem como finalidade ser um diálogo
respeitoso com aqueles que defendem as crenças das
Testemunhas de Jeová. Da mesma forma que elas vêm
às nossas portas para expor suas convicções de
maneira respeitosa, esta publicação também o fará. Em
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modo de um diálogo entre pessoas com nomes fictícios,
apresentaremos o ponto principal das crenças das
Testemunhas e o modo de combatê-las usando a Bíblia
– instrumento pelo qual as próprias Testemunhas de
Jeová creem e lutam pelas suas convicções. Com
perguntas intrigantes e respostas abalizadas nas
Escrituras, esta publicação fará o possível para
desmontar um falso raciocínio e construir um verdadeiro
pensamento em uma base sólida. Serão divididos por
assuntos e doutrinas, e em cada diálogo trataremos
sobre um ensino. O livro de estudo usado pelas
Testemunhas de Jeová, intitulado “O que a Bíblia
realmente ensina?” será a base para analisarmos as
doutrinas centrais desta denominação. João Marcos –
um ministro evangelizador habilitado entre as
Testemunhas publicadoras e Pedro – um cristão
dedicado às Escrituras; serão as personagens
principais, representados neste cenário de diálogo sobre
ensinos bíblicos e não-bíblicos. Preste atenção como os
pensamentos e raciocínios são desenvolvidos, pois o
ajudará a entender como se está construído os ensinos
das Testemunhas de Jeová. Acompanhe como João
Marcos tentará usar seus argumentos tirados de
publicações e de pensamentos circulares dentre as
mentes das Testemunhas. Acompanhe em sua Bíblia a
medida que Pedro for respondendo cada questão
suscitada por João Marcos. Livre-se de conceitos já
estabelecidos e viva o diálogo de todas as personagens.
A medida que for se familiarizando com os argumentos
convincentes de Pedro, entenderá qual é a verdadeira
base da crença das Testemunhas de Jeová. Verá que a
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Bíblia, para elas, nada mais é do que simplesmente um
detalhe para apoiar suas doutrinas, onde texto é
colocado fora do contexto e se torna um pretexto para
um ensino errôneo. Durante a narrativa, serão expostos
cenas dramáticas e de ação nas vidas de João Marcos,
Pedro e outros, mostrando como é a vida de uma
Testemunha de Jeová e suas atividades religiosas.
Muito se fala sobre Testemunhas de Jeová e a Torre de
Vigia, porém nada melhor do que ex-Testemunhas de
Jeová contarem tudo o que se passa nos bastidores da
denominação. Com as mentes bem abertas, Bíblia na
mão e pensamentos voltados à narrativa, se prepare
para acompanhar o caminho de João Marcos até o
serviço de campo – trabalho de pregação de casa em
casa. Onde ele encontrará Pedro que se tornará um
condutor ao que às Escrituras realmente dizem. João
Marcos; Pedro; duas pessoas com pensamentos e
convicções tão distintas, mas que se encontrarão para
detalhar a doutrina mais coerente! Para aqueles que
lerão esta publicação, permitam que ao adentrar na
narrativa você possa colocar-se no lugar de João
Marcos e de Pedro e avaliar as explicações dadas por
ambos. Este é o primeiro volume que tratará sobre “O
que a Bíblia tem a nos ensina?” Aprecie cada página e
seu conteúdo! No mais, que este escrito possa o ajudar
a ver claramente o que a Bíblia ensina para nós, sem
alterá-la ou tirá-la de seu contexto. Deus abençoe sua
leitura e que seja de sobremodo deleitosa. Renan Roma.
Marcos é o evangelho da ação. Jesus é apresentado
como servo que está sempre em atividade. A parte mais
importante do evangelho não é o que nós devemos
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fazer, mas o que Deus fez por nós em Cristo. O
evangelho não é discussão nem debate, mas uma
proclamação. Ela está centralizada na pessoa de Jesus
Cristo. O seu conteúdo é Jesus Cristo - sua vida, obra,
morte, ressurreição, governo e segunda vinda.
Em 'Vocabulário do choro', Mário Sève apresenta os
aspectos característicos desse estilo musical
consagrado por muitas gerações, entre eles o ritmo, a
harmonia e a melodia. Contém ainda exercícios
baseados em trechos de choros de mestres famosos.
O livro narra os acontecimentos em torno da vida dos
moradores de uma comunidade em uma das cidades
mais visitadas do Nordeste do Brasil. De forma clara e
despretenciosa, o autor testemunha o cotidiano da
família brasileira, cujas nuances são postas no papel de
maneira realista e audaciosa. Um retrato da vida de
muitos brasileiros é mostrado sem a intenção de
protesto ou denúncia, apenas constatando que a
felicidade não depende de circunstâncias, mas da forma
como se vive e dela desfruta.
Livro de São Marcos e São MansoLivropostal
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