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Hail, Christ! Those who will live forever glorify and salute you! The partnership between the medium Francisco Cândido Xavier and the spirit
Emmanuel reveals the story of Quintus Varrus and Tacianus, two souls connected by many reincarnations, and who meet each other once
again in the third century of Christianity in a region controlled by the Roman Empire. As an example of simplicity, trust and love, the pioneers
of the Good News devoted themselves to serving Christ, having as their sustenance only their powerful and unshakable faith. This is a
moving story that shows how much true love can accomplish in its manifestations of solidarity on behalf of human individuals.
Você é meu convidado de honra para deliciar-se com as mais fantásticas mágicas realizadas por profissionais altamente gabaritados na arte
de iludir o público nos shows de mágica contra o sábado.Aqui você vai saber, por exemplo:Qual é o truque usado para tirar o sábado da
jogada e colocar o domingo em campo?Como o mágico consegue enganar milhões de pessoas com a ilusão de que o sábado foi
abolido?Como o sábado pode ser observado em qualquer lugar do mundo, apesar dos diferentes fusos horários?Como deixar o mágico
'embananado' com suas próprias mágicas contraditórias?Neste livro você conhecerá os principais 'truques' ocultos por trás das mágicas
contra o sábado, além de encontrar as mais variadas artimanhas usadas para causar todo tipo de ilusão ao público que contempla o
prestidigitador em seus shows de mágica contra o sábado.
Daniel tinha um plano, uma espécie de diário do futuro, escrito num caderno. Às vezes voltava atrás para corrigir pequenas coisas, mas,
ainda assim, a vida parecia fácil - e a felicidade também. De repente, porém, tudo se complicou: Portugal entrou em colapso e Daniel perdeu
o emprego, deixando de poder pagar a prestação da casa; a mulher, também desempregada, foi-se embora com os filhos à procura de
melhores oportunidades; os seus dois melhores amigos encontram-se ausentes: um, Xavier, está trancado em casa há doze anos,
obcecado com as estatísticas e profundamente deprimido com o facto de o site que criaram para as pessoas se entreajudarem se ter
revelado um completo fracasso; o outro, Almodôvar, foi preso numa tentativa desesperada de remendar a vida. Quando pensa nos seus
filhos e no filho de Almodôvar, Daniel procura perceber que tipo de esperança resta às gerações que se lhe seguem. E não quer desistir.
Apesar dos escombros em que se transformou a sua vida, a sua vontade de refazer tudo parece inabalável. Porque, sem futuro, o presente
não faz sentido. Índice Médio de Felicidade é um romance admirável e extremamente actual sobre um optimista que luta até ao fim pela sua
vida e pela felicidade daqueles que ama. Dramático e realista, mas com momentos hilariantes, confirma o talento de David Machado como
um dos melhores ficcionistas da sua geração.
Para a filosofia espírita, a física quântica pode constituir uma ponte entre a ciência e o mundo espiritual, "reduzindo" a matéria, de forma
subjetiva e no domínio do abstrato, até a consciência. Esse é tema focado por Moacir Costa de Araújo Lima em Quântica: Espiritualidade e
Sucesso. “Neste livro, veremos que a Física Quântica, a espiritualidade e o sucesso se complementam no caminho da realização integral do
homem”, explica Moacir. Não existe segredo ou mistério. Apenas a ciência mostrando um novo homem dentro do Universo, criador do seu
destino. Existe, segundo o autor, crescente compatibilidade entre ciência e fé, dando importantes fundamentos e ensinando a sintonia
correta, que só é possível quando realização e felicidade se encontram em sincronia. Moacir Costa de Araújo Lima é professor e bacharel
em Física e Direito. É orador espiritualista e conferencista internacional.
Espiritismo, Literatura espírita, psicografia, Religião
O presente livro é composto por dois cursos bíblicos. O primeiro foi intitulado 'Humanidade e Divindade de Jesus' e o segundo foi
denominado por 'Estado dos Mortos'. Cada curso é formado por 26 lições e cada lição é desenvolvida por 12 passagens bíblicas. Portanto,
este livro apresenta 624 passagens bíblicas analisando a natureza humana e divina de Jesus, bem como apresenta um meticuloso estudo
sobre o estado dos mortos, tudo fundamentado no Antigo e Novo Testamento.Cada curso deste volume foi especialmente preparado para
ser estudado num período de um semestre, tendo por base o estudo de uma lição por semana.O principal objetivo destes dois cursos
consiste em demonstrar 'exclusivamente' pelas Escrituras Sagradas a natureza humana e divina de Jesus Cristo, bem como demonstrar a
real situação daquele que está morto.
Em boa parte das escolas, a educação física ainda se restringe a jogos de futebol, vôlei e basquete. Há professores que nem mesmo
ensinam os fundamentos desses esportes, apenas oferecendo a bola aos alunos. Por conta disso, muitos estudantes não conseguem se
identificar com as práticas esportivas, sentem-se excluídos por seus colegas e perdem o interesse pelas aulas dessa disciplina. Com essa
preocupação como ponto de partida, Suraya e Osmar reuniram nesse livro uma série de exemplos de como tratar os conteúdos de diversas
formas de atividade física na escola. Assim, a obra traz leituras, curiosidades, propostas de vivências e de questões para discussão não
somente relativas às modalidades mais tradicionais, como também a danças, ginásticas, lutas, jogos e brincadeiras, além de cuidados com
a saúde, numa perspectiva que extrapola o "fazer por fazer", contextualizando a prática esportiva. Um livro completo que certamente será
muito útil para os profissionais da área, já formados ou em curso, interessados em desenvolver uma atuação bem-sucedida e estimulante,
além de, assim contribuir para melhorar a qualidade do ensino de educação física no país, integrando o aluno no campo mais amplo que é a
cultura corporal de movimento.

Convido-os a estudar o presente livro. Seu intuito é divulgar os conceitos bíblicos fundamentais sobre a natureza do Espírito
Santo, de forma despretensiosa e informal. A singeleza se orienta a atingir um grande público. Contamos com as críticas e
sugestões que se mostrarem pertinentes. Todos estão convidados a participar do aperfeiçoamento da linha desenvolvida nesta
obra, que é destinada àqueles que querem saber o que as Escrituras Sagradas têm a dizer sobre a natureza do Espírito Santo.
Um guia completo e detalhado para quem deseja aprender o que é Espiritismo e aprofundar-se nas principais lições evolutivas
desta doutrina. Reportagens surpreendentes revelam mistérios do mundo espiritual, como são formadas e onde estão localizadas
as colônicas, curiosidades sobre a vida após a morte dos animais, como são feitos os contatos mediúnicos e o futuro da
humanidade, de acordo com recados enviados pelos espíritos. A publicação traz, ainda, mensagens de Allan Kardec e Chico
Xavier, sendo ideal para quem busca conforto e explicações para a promessa de uma vida eterna.
DEPOIMENTOS Cada palavra citada nesse livro é um pouco de amor que colocamos em seus corações. As palavras sevem para
que possamos crescer e sermos pessoas fortes. Talvez no mundo em que vivemos você tenha carregado consigo vários
pensamentos de diversas formas. Você fez tudo o que pode ter feito, sofreu diversas vezes, e pensou em desistir milhares de
vezes. Com a mesma certeza e confiança que você esta lendo esse livro, posso lhe garantir que boas vibrações você sentirá.
Nesse tempo este livro mostrará que possui forças para caminhar, e que apesar das dificuldades que você tenha passado, a
positividade vai sempre te agradar e a vitória na sua vida é uma coisa certa. Este livro lhe mostrará como podemos mudar as
nossas vidas e crescer através de cada palavra. Use palavras certas e descarte palavras erradas. Sobre os Autores Pedro Xavier
escreveu seu primeiro livro “Como Ser Uma Pessoa Foda” com 16 anos, nasceu em Humaitá – AM começou sua jornada na
escrita através de uma ideia, onde tinha um sonho de ter um livro escrito por si próprio, através dessa ideia descobriu a paixão
por escrever, hoje já possui dois livros publicados, todos muito elogiados pelo público. As ideias contidas em seus livros surgiram
através da sua experiência, onde passou por várias situações que lhe acarretou em ensinamentos valiosos. Através de seu
trabalho Pedro ajudou várias pessoas a superar seus medos e problemas, seu maior desafio é transformar jovens sem propósitos
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em pessoas fodas. Taylane Pinheiro nasceu em Humaitá Amazonas, alfabetizada aos quatro anos de idade, sempre despertou o
gosto pela leitura lendo tudo o que via pela frente desde seus livros. Taylane é uma mulher que desde criança sonhou em ajudar
aquelas pessoas que mais precisam, sempre está disposta a dar o seu melhor. A paixão pela leitura é uma coisa certa, desde
criança sempre sofreu muito por ser uma pessoa tímida, e por sua aparência física (por ser magra). Seu objetivo é ajudar as
pessoas, o hospital de câncer, os orfanatos, moradores de rua e as famílias carentes. Quer saber mais? Visite o Instagram @
PedroXavier_1 e @T.pinheiro18 Youtube Pedro Xavier
O Desejo do Autor é o de poder passar para as pessoas, algo de tão importante que é a cultura e o saber. Saber fazer a tempo e
na hora, isso é muito importante e então as minhas ricas dicas de como se formar em Guardião de piscina ou vencer os grandes
monstros de toda a sua vida nos concursos que dependam de resistência e forças na natação.
O presente livro é constituído por dois cursos bíblicos. O primeiro analisa As Escrituras Sagradas e o segundo considera A
Evangelização do Mundo , ambos analisados sob a perspectiva do Antigo e do Novo Testamento. Cada curso é formado por 26
lições e cada lição é desenvolvida em 12 passagens bíblicas. Portanto, este livro apresenta 624 passagens bíblicas analisando as
Escrituras Sagradas e a Evangelização do Mundo. Cada curso desse volume foi especialmente preparado para ser estudado num
período de um semestre, tendo por base o estudo de uma lição por semana. O principal objetivo desses dois cursos consiste em
apresentar o que a Bíblia registra sobre as Escrituras Sagradas e sobre a Evangelização do Mundo.
Dando continuidade ao seu trabalho de pesquisador, o pedroleopoldense Jhon Harley, utilizando instrumentos e orientações do
campo da História, identificou algumas das "trilhas" percorridas por Chico Xavier nas Minas Gerais, principalmente em Uberaba.
OS Fundamentos da Bíblia Sagrada - Volume VIIIDoutrinas Bíblicas. Profecias EscatológicasEDITORA BIBLIOMUNDI
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

A presente obra é constituída por dois cursos bíblicos. O primeiro analisa a 'Lei Moral' e o segundo considera o 'Sábado'.
Ambos fundamentados exclusivamente no Antigo e no Novo Testamento.Cada curso é composto por 26 lições e cada
lição é desenvolvida por 12 passagens bíblicas. Portanto, este livro apresenta 624 passagens bíblicas tratando da Lei e
do Sábado, conforme estão registrados nas páginas da Bíblia Sagrada.Cada curso deste volume foi especialmente
preparado para ser analisado num período de um semestre, tendo por base o estudo de uma lição por semana.O
principal objetivo destes dois cursos consiste em demonstrar - unicamente com base nas Santas Escrituras - a validade
da Lei Moral para todos os cristãos, bem como apresentar o verdadeiro dia de descanso e culto religioso estabelecido
por Deus em Sua Palavra.
Este livro apresenta breves comentários sobre as profecias de Ellen G. White, especialmente aquelas que versam sobre
o futuro religioso da humanidade.Constituído por 366 meditações, o livro é de fácil leitura e aborda temas apocalípticos
avançados, relevantes e de grande interesse para o público em geral. Deste modo discorre sobre a Besta, a Imagem da
Besta, o Sinal da Besta, o Sinal de Deus, etc.Nos dias de hoje, os acontecimentos mundiais estão ocorrendo cada vez
mais rápidos. Visando acompanhar esse ritmo alucinante, cada meditação produzida nesta obra aborda apenas a
essência da profecia, justamente para ser lido rapidamente.Algumas meditações podem parecer repetitivas, mas a
repetição é apenas aparente, haja vista que contém elementos diferenciais e algumas subtilezas significativas.É o
sincero desejo do autor que todos possam ter um bom proveito com a leitura destas meditações proféticas.
Este livro analisa 123 passagens bíblicas que tratam da natureza divina-humana de Jesus Cristo. Para fins didáticos, as
passagens bíblicas foram agrupadas em quatro conjuntos.O primeiro analisa a natureza humana de Jesus antes e
depois da queda. O segundo conjunto considera a divindade de Jesus e o que Ele ensinou a Seu respeito. O terceiro
demonstra a divindade de Cristo por meio de seus predicados: Criador, Preexistente, Adoração. O quarto conjunto refuta
os principais argumentos levantados contra a divindade de Jesus Cristo. O livro encerra-se com uma extensa
compilação de 72 trechos do Espírito de Profecia, que demonstram a natureza humana e divina de Jesus Cristo.Enfim, o
livro foi escrito com o objetivo de demonstrar biblicamente a natureza divino-humana de Cristo e como essas naturezas
se relacionam.
O presente livro é composto por dois cursos bíblicos. O primeiro foi intitulado 'O Espírito Santo' e o segundo 'Os
Profetas'. Cada curso é formado por 26 lições e cada lição é desenvolvida em 12 passagens bíblicas. Portanto, este livro
apresenta 624 passagens bíblicas analisando a natureza e os dons do Espírito Santo e apresenta um profundo estudo
sobre os profetas e os falsos profetas com base nos textos registrados nas páginas da Bíblia Sagrada.Cada curso deste
volume foi especialmente preparado para ser estudado num período de um semestre, tendo por base o estudo de uma
lição por semana.O principal objetivo destes dois cursos consiste em demonstrar biblicamente a real natureza do
Espírito Santo e a natureza de um verdadeiro profeta.
O presente livro é constituído por dois cursos bíblicos. O primeiro foi intitulado 'O Caminho da Vida' e o segundo 'O
Caminho da Verdade'.Cada curso é formado por 26 lições e cada lição é desenvolvida em 12 passagens bíblicas.
Portanto, este livro apresenta 624 passagens bíblicas analisando 'O Caminho da Vida' e o 'Caminho da Verdade' com
base em textos registrados nas páginas da Bíblia Sagrada.Cada curso deste volume foi especialmente preparado para
ser estudado num período de um semestre, tendo por base o estudo de uma lição por semana.O principal objetivo
destes dois cursos consiste em mostrar ao homem o caminho da vida e o caminho da verdade que ele precisa percorrer.
O Antigo Testamento constitui patrimônio espiritual do povo hebreu, que ao longo dos milênios tem refletido e
interpretado os seus conteúdos. Apoiado nos estudos elaborados pelos sábios do judaísmo, o presente livro apresenta
uma proposta de compreensão dos sete dias da Criação sob a perspectiva do Espiritismo. A narrativa de Gênesis se
expressa como um canto sublime revelando o olhar paternal de Deus por toda a Sua obra. Deus é o criador de todas as
coisas, as quais se aprimoram, no tempo e no espaço, em obediência à lei da evolução. Por meio dos sucessivos
renascimentos os seres criados aperfeiçoam, pelo próprio esforço, a simplicidade da forma inicial, adquirindo
complexidade estrutural à medida que avança e progride. A ignorância dos primeiros tempos está fadada a desaparecer,
e o ser imortal, criado à imagem e semelhança de Deus, conquista a inteligência no grau máximo, a sabedoria dos
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anjos, o amor incondicional por tudo e por todos, e, uma vez atingindo o mais elevado grau de perfeição de que é capaz,
passa a refletir a Paternidade divina.
Esta pequena obra intitulada Hermenêutica Sacra procura mostrar que a interpretação de qualquer texto bíblico está
limitada a três análises distintas, a saber: interpretação quanto ao sujeito, quanto ao método e quanto ao resultado
alcançado. Ao que parece, esta é a primeira vez que tais ferramentas são aplicadas aos textos bíblicos, razão pela qual
se trata de uma obra inovadora. Com certeza, a pesquisa apresentada nesta obra poderá iluminar as mentes mais
esclarecidas para o caminho da Palavra de Deus.
A obra Lei da Inércia: planejamento pedagógico e aprendizagem é dirigida ao professor preocupado com a aprendizagem efetiva dos seus
alunos e com a qualidade do conteúdo a ensinar. A palavra do professor sobre o ensino na realidade da sua sala de aula, conduzindo as
atividades orientadoras planejadas a priori, é de desânimo; os conteúdos pedagógicos e científicos do curso de graduação que os habilitou a
serem professores parecem não se encontrar. Mesmo frequentando cursos de atualização para melhorar as aulas, acabam por desistir,
porque na sala de aula esbarram na dificuldade da interação com o aprendiz, sendo incapazes de sustentar um diálogo significativo que leve
à aprendizagem. A academia, por outro lado, nos últimos 30 anos, tem trabalhado com a pesquisa em ensino das ciências e apresentado
resultados que parecem interessantes, até mesmo produzindo textos dentro do currículo de física do ensino médio; as instituições
governamentais também têm se esforçado na produção de diretrizes para a educação em geral e particularmente para o ensino da física,
contando com a colaboração de pesquisadores das universidades. Entretanto nos encontros de pesquisadores aparece sempre a questão
intrigante: "Por que os resultados das pesquisas não chegam à sala de aula?". E nos encontros com professores a questão desorientadora
daqueles que procuraram atualizações e conheceram algum resultado acadêmico: "Eu tenho instrumentos para conhecer as concepções
errôneas dos meus alunos, mas o que fazer com elas?". O livro está escrito para o professor, em uma linguagem simples que toca nos
problemas reais da sala de aula; oferece problemas sugestivos de atividades a serem levadas para as aulas e, eventualmente, fazerem
parte do planejamento a ser conduzido. Os problemas, envolvendo conteúdos que tratam da mecânica newtoniana, focalizando a Lei da
Inércia – sempre mal compreendida e pouco explorada no ensino –, são típicos dos manuais de física correntes ou obtidos das pesquisas
sobre ensino de física. O texto é uma mensagem para a ação do professor, disposto a ouvir, dialogar, refletir sobre suas ações, reelaborar
continuamente seu planejamento, sem perder o foco do conteúdo a ensinar, com especial atenção às barreiras cognitivas que dificultam a
aprendizagem.
O presente livro é constituído por dois cursos bíblicos. O primeiro analisa a 'Lei Cerimonial' no Antigo e Novo Testamento e o segundo
considera as 'Leis Civis e Criminais' no Antigo Testamento, mais especificamente na 'Lei de Moisés'.Cada curso é formado por 26 lições e
cada lição é desenvolvida em 12 passagens bíblicas. Portanto, este livro apresenta 624 passagens bíblicas, analisando a Lei Cerimonial, as
Leis Civis e Criminais registradas nas Escrituras Sagradas.Cada curso deste volume foi especialmente preparado para ser estudado num
período de um semestre, tendo por base o estudo de uma lição por semana.O principal objetivo desses dois cursos consiste em demonstrar
a clara distinção existente entre as Leis Cerimoniais, Civis e Criminais registradas nas Escrituras Sagradas.
Este trabalho histórico, do pesquisador pedroleopoldense Jhon Harley, que conviveu por 21 anos com Chico Xavier, é mais uma
contribuição para compreender a figura humana do médium mineiro, utilizando instrumentos do campo da História, principalmente no que diz
respeito ao uso e à interpretação das fontes orais, escritas e iconográficas.
Esta obra denominada 'Fim dos Tempos' é composta por 69 capítulos que versam sobre os monumentais eventos escatológicos registrados
nos livros do Espírito de Profecia.Cada capítulo desta obra desenrola-se em 12 passagens. Portanto, este livro apresenta 828 trechos
selecionados dos Escritos do Espírito de Profecia analisando diversos eventos proféticos que se darão no fim dos tempos.Os eventos
proféticos apresentados nesta obra são muito fortes e destacam-se os seguintes: Quem é a Besta, O que é a Imagem da Besta, Qual é o
sinal da Besta, O que é o Selo de Deus, O que é o Decreto Dominical, bem como muitos outros temas proféticos de interesse duradouro.
Sinopse da Saga “Paixão, Sangue, e... Amor”: Esta obra está dividida em quatro volumes. É do gênero espiritualista com ficção religiosa e
científica. O título da obra é chocante para indicar três fases da vida de numerosos componentes de um antigo grupo em evolução. No
primeiro volume, um Espírito Protetor inicia o trabalho de intervenção em um processo de obsessão visando orientar indivíduos da falange a
qual está ligado há milênios. Quando o protetor leva um espírito desencarnado à colônia espiritual mais adequada a ele, é convidado a
atualizar minucioso relato sobre a origem do desequilíbrio naquele dementado. Com isto, decidem transformar a ocasião em oportunidade
educativa, atraindo ouvintes e gerando a extensa narração que compõem esta saga. O espírito narrador é um dos principais protagonistas e
tem seu caráter predominante no princípio feminino preferindo, na maioria das vezes, reencarnar como mulher. O relato faz uma
retrospectiva ao século dezoito levando os acontecimentos para o velho mundo, e estilizando a linguagem para um modo antiquado onde o
tratamento na segunda pessoa fazia-se comum e natural a todos os que usassem o idioma português original. Isto talvez torne a leitura um
tanto desconfortável e pouco atraente, mas não consegui modificar isto sem suprimir o aspecto que leva a mente visualizar o cenário do
mundo civilizado daquela época. Mais adiante, quando o relato alcançar o século vinte, o tratamento passará a ser feito na terceira pessoa.
Por motivos políticos e ideológicos, alguns personagens imigram para o novo mundo aonde vêm-se metidos em situações inusitadas,
revolvendo seus potenciais no sentido de provocar influência positiva no progresso da colônia portuguesa em triste quadro subumano;
vivendo no sistema escravocrata. No segundo volume os instrutores se dedicam a administrar conhecimentos específicos sobre a formação
e funcionamento dos corpos que compõem o ser humano, e a sexualidade com suas complexidades, usando os dramas dos personagens
como temas. No terceiro e quarto volumes, prendo-me nos acontecimentos resultantes dos conflitos dos personagens, deixando que o(a)
leitor(a) dê trabalho ao cérebro investigando ou deduzindo as probabilidades. Se por um lado os eventos desta obra seguem por caminho
rotineiro da vida humana, pelo outro, verifica-se os projetos egoístas, criminosos, desumanos, destruindo vidas e gerando impedimentos ao
progresso dos desfavorecidos. Como conseqüência os endurecidos e vingativos, que, desencarnados, operam com recursos contra os quais
os humanos não possuem defesa pessoal, revidam com juros inesgotáveis todos os males que julgam ter sofrido injustamente. No decorrer
dos fatos, não raro, verificam que seus sofrimentos são frutos de atos praticados quando viveram em outras épocas, usando o poder de
modo criminoso, iludidos com a aparente impunidade. Os choques entre os menos avançados e a atuação dos demais, encarnados ou não,
produzem mudanças que estabelecem pontos decisivos na transformação dos rebeldes. Alguns personagens recapitulam erros milenares
enquanto avançam com dificuldade de retroagir em seus vícios. Outros, mais determinados, avançam sem desanimar diante da violência
que devem mover contra si mesmos, para romper com o passado. Para isto, apóiam-se nos membros mais evoluídos, da falange à qual
pertencem, quer estejam encarnados, ou não. As dimensões do Plano Físico e Espiritual exercem influências mútuas sem interrupção,
conforme ocorre na realidade. Isto evidencia como os encarnados estão distraídos no mundo dos sentidos e nas ilusões do ego temporal,
deixando-se envolver ou conduzir por espíritos perversos que trabalham para exercer poder em seu habitat e controlar os habitantes
incautos da crosta terrestre, pelo mesmo motivo. Existem encarnados que são usados como se fossem gado ou marionetes sem que
suspeitem desta impiedosa realidade. No plano espiritual mais denso e próximo da matéria movimenta-se imenso número – para nó
O presente livro é composto por dois cursos bíblicos. O primeiro foi intitulado 'Os Dez Mandamentos' e o segundo, 'Conduta e Temperança'.
Cada curso é formado por 26 lições e cada lição é desenvolvida em 12 passagens bíblicas. Portanto, este livro apresenta 624 passagens
bíblicas analisando os Dez Mandamentos no Antigo e no Novo Testamento, bem como apresenta um profundo estudo sobre a Conduta e
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Temperança do cristão, conforme orientação bíblica.Cada curso deste volume foi especialmente preparado para ser estudado num período
de um semestre, tendo por base o estudo de uma lição por semana.O principal objetivo destes dois cursos consiste em demonstrar
biblicamente como o Novo Testamento ratifica a observância dos Dez Mandamentos e como o cristão deve comportar-se em família,
sociedade, no comer e no beber.
O presente livro é composto por dois cursos bíblicos. O primeiro foi intitulado por 'Doutrinas Bíblicas' e o segundo foi denominado por
'Profecias Escatológicas'. Cada curso é formado por 26 lições e cada lição é desenvolvida por 12 passagens bíblicas. Portanto, este livro
apresenta 624 passagens bíblicas analisando as principais doutrinas bíblicas e considerando as mais destacadas profecias escatológicas,
tudo fundamentado unicamente na Bíblia Sagrada.Cada curso deste volume foi especialmente preparado para ser estudado num período de
um semestre, tendo por base o estudo de uma lição por semana.O principal objetivo destes dois cursos consiste em demonstrar
exclusivamente pelas Escrituras Sagradas as principais doutrinas bíblicas e as mais importantes profecias sobre os últimos eventos que
ocorrerão na consumação dos séculos.
O trabalho de Diogo Puchta, que apenas agora vem a lume, é uma contribuição fundamental para compreendermos alguns elementos da
história do ensino da Ginástica no Brasil. Perscrutando um período de quase 40 anos, entre os finais do século XIX e o começo do XX, o
autor captura a trajetória daquilo que nomeia uma disciplina escolar, sobretudo no que é informada pelas retóricas legitimadoras e pelas
prescrições emanadas de políticos e intelectuais do período, mas atento ao seu rebatimento nas práticas escolares. Busca, então, analisar
em chave diacrônica as práticas corporais que compunham o arcabouço da disciplina Ginástica, como eram concebidas e geridas, como e
por quem eram tratadas nas escolas públicas primárias paranaenses. Trabalhando com documentação variada – relatórios, regulamentos,
regimentos e códigos de ensino referentes à instrução pública da época, bem como os compêndios e livros didáticos adotados –, Diogo
oferece um quadro bastante rico de uma dimensão local ou regional sobre a construção de uma disciplina escolar. Trata-se de um belo
exercício de pesquisa empírica acurada combinado com uma reflexão teórica cuidadosa. As transformações na "economia interna" daquela
disciplina emergem da análise que o autor faz da produção e experiência de políticos, intelectuais, inspetores e professores escolares. O
resultado é a captura de um plano de produção, circulação, apropriação e uso de ideias, preceitos, princípios, exercícios que demarcavam o
lugar de nascimento do que viria a ser chamado Educação Física nos currículos escolares desde então.
O Livro IV do Estudo aprofundado da Doutrina Espírita oferece visão mais aprofundada da parte moral dos postulados espíritas aos
interessados. Propicia igualmente reflexão mais detida a respeito da urgente necessidade de melhoria moral que, para os espíritas, em
especial, deve ser entendida como compromisso reencarnatório. A este respeito, aprendemos com Emmanuel: O excelso Benfeitor, acima
de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com
que poderemos garantir eficiência de nossa cooperação, em companhia dele, na edificação do reino de Deus.
O presente livro é constituído por dois cursos bíblicos. O primeiro considera a “O Plano da Salvação” e o segundo considera “A Justificação
Pela Fé”.Cada curso é formado por 26 lições e cada lição é desenvolvida em 12 passagens bíblicas. Portanto, este livro apresenta 624
passagens bíblicas analisando as razões fundamentais para a salvação e o processo de justificação pela fé registrada nas páginas da Bíblia
Sagrada.Cada curso deste volume foi especialmente preparado para ser estudado num período de um semestre, tendo por base o estudo
de uma lição por semana.O principal objetivo destes dois cursos bíblicos consiste em demonstrar didaticamente os principais conceitos
bíblicos envolvidos na salvação do ser humano.
Francisco Cândido Xavier, o querido e saudoso Chico, tem lugar de destaque no espiritismo brasileiro como a mais importante figura
doutrinária deste século. Seu carisma pessoal, o desapego aos bens materiais e sua vida pautada por valores superiores, fazem dele
testemunha modelar do sistema de valores do espiritismo, além de realizar, como nenhum outro médium, uma parceria espiritual capaz de
acrescentar à literatura espírita uma bibliografia mediúnica tão vultosa quanto admirável. Páginas que aliviaram o sofrimento de muitas
famílias quando, do Além, o ente querido retornava através de cartas psicografadas para amenizar a saudade que ficou naqueles que
permaneceram na Terra. É o que este livro traz: depoimentos emocionados de espíritos que, ao se despojarem da veste física, se
surpreendem mais vivos do que nunca e, também saudosos, sentem a necessidade de expressar seu amor e contar suas experiências no
verdadeiro domicílio – a vida espiritual.
A Educação Física foi incluída como componente curricular obrigatório na educação básica a partir da promulgação da LDB nº 9.394 de
1996. Desde então, a disciplina passou a ser exigida pelos níveis e modalidades de ensino; entretanto, abriam-se exceções aos estudantes
do ensino noturno, permitindo a prática facultativa. Mais tarde, em 2003, a Lei nº 10.793 alterou a redação do artigo 26, parágrafo 3º, da Lei
nº 9.394/96 e incluiu a obrigatoriedade da Educação Física em toda a educação básica. Diante do panorama apresentado, esta obra
pretende contribuir para a reflexão sobre o assunto e apontar possíveis caminhos a serem percorridos na construção efetiva de um currículo
para Educação Física da EJA, pautado na cultura de sujeitos educativos. O diálogo permanente com as diversidades presentes na EJA é,
de fato, ação primordial na orientação da escolha de conteúdos e de procedimentos de ensino para as aulas de Educação Física. Assim,
serão discutidas diretrizes pedagógicas, históricas, políticas e culturais envolvidas na construção do currículo escolar para Educação Física
da EJA, expressas na cultura corporal de movimentos. O currículo para Educação Física da EJA deve ser único, próprio e atender às
diversidades existentes na modalidade de ensino. Este livro é fruto das experiências realizadas com os alunos jovens, adultos e idosos na
prática da Educação Física escolar e é um convite para novas possíveis reflexões que visam apoiar outros estudos relacionados à Educação
Física da EJA.
Aos dois anos de idade, com os pais e duas irmãs, chegou ao Brasil (1923) proveniente de Chechelnyk, Ucrânia, Chaya Pinkhasovna
Lispector (??? ?????????? ?????????), conhecida como Clarice Lispector. Ela naturalizou-se brasileira em 1943, época da conclusão do
curso de Direito na Universidade do Brasil, e do matrimônio com Maury Valente Gurgel, diplomata e pai de seus dois filhos, Pedro e Paulo.
Clarice, consagrada escritora, completou cem anos de idade, no dia 10 de dezembro de 2020. Na crônica Cem sem Clarice, publicada no
jornal O Estado de S. Paulo, de 20 de maio de 2020, Leandro Karnal resumiu o estilo estético dela: “Clarice foi fundo no abismo do
desespero humano e emergiu com mais densidade que qualquer pessoa no século 20 da língua portuguesa” (KARNAL, 2020, p. H6) Na
efeméride do centenário da natividade da escritora, a Editora BAGAI (Curitiba/PR) lança a coletânea de estudos “CLARICE LISPECTOR
(1920-1977), UMA MULHER EMPODERADA: Tributo aos cem anos do nascimento da escritora, cronista, poetisa, tradutora e pintora”,
organizada por Denise Rocha, como forma de homenagem ao legado pessoal e literário da autora e mãe, que analisou, com extrema
sensibilidade, a questão da opressão feminina e das injustiças na sociedade patriarcal brasileira.
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