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Cresçamos, pois, na graça e no conhecimento de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

2 Pedro 3:18 

http://www.bibliaon.com/2_pedro_3/


 
A BÍBLIA E O PODER EMOCIONAL 

Este livro se caracteriza pela capacidade de mostrar, com 
muita eficácia, como é possível, através da Bíblia Sagrada, 
obter-se ajuda para todas as áreas da existência humana. 
Crises, traumas, dores, depressão e quaisquer outras 
questões podem encontrar, nas Sagradas Escrituras, o 
“remédio”, enquanto a Medicina se vê, muitas vezes, incapaz 
de encontrar a solução. Deus pode todas as coisas! É esta a 
narrativa central deste trabalho exemplar, de pura inspiração 
de Deus, com vistas a aperfeiçoar os santos e os livrar dos 
males deste século. 

 

 
A CURA DIVINA EM TODOS OS 
LIVROS DA BÍBLIA 

Em todos os livros da Bíblia existem versículos que falam 
sobre cura nos mais diferentes aspectos, ou seja, cura física, 
cura emocional, cura de situações que constrangem e fazem 
sofrer, cura de sofrimentos, cura de opressões, cura de 
insatisfações, cura de jugos pesados, cura de vergonhas e 
maldições. Deus quer um povo saudável e livre. Um povo que 
use o seu corpo, a sua mente, as suas emoções com 
responsabilidade e santidade, mantendo-o são por toda a vida. 
Este livro ampliará o conhecimento do povo de Deus a respeito 
da cura divina, o que sempre proporciona libertação e 
crescimento, tanto espiritual quanto secular. 

 

 
A CURA DO CÂNCER E DOENÇAS 
MALIGNAS 

Neste pequeno livro de bolso, estudamos os princípios bíblicos 
para a cura do câncer e de outras doenças malignas. É muito 
importante um Apóstolo e profeta tratar deste assunto, uma 
vez que o câncer é um flagelo que vem atingindo a 
humanidade há muito tempo. 

 

 

 

 
A DIVINA GRAÇA 

A história que relata o relacionamento de Deus com o Seu 
povo, ao longo dos tempos, caracteriza-se cronologicamente 
na evidência de dois períodos definidos, como sendo: o 
período da Lei, que foi dada a Moisés, a qual serviu como base 
de orientação de vida para o povo de Deus durante muitos 
séculos e o período da Graça, que inicia com o verbo feito 
carne, cheio de Graça e de Verdade, habitando no mundo – 
Jesus, o Cristo e que já perfaz mais de dois mil anos. 
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A ELEIÇÃO DOS FILHOS DE DEUS 

A ordem mais insistente de Deus na Bíblia Sagrada é que o 
homem creia e confie nEle. E, quanto mais conhecemos Deus, 
mais confiamos nEle. Deus é Fiel – Sua Palavra é imutável e 
não volta vazia. Efésios 1:4 "assim como nos escolheu, nele, 
antes da fundação do mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis perante ele;..." Só é santo e irrepreensível 
quem é eleito de Deus. O Apóstolo Miguel Ângelo esclarece 
que o homem só se converte porque a eleição de Deus o 
dispôs para a conversão. A eleição, a escolha, a chamada ou 
a predestinação são palavras sinônimas – é o Decreto de 
Deus sobre nossa vida, para a salvação. Os temas abordados 
neste livro são: A Eleição; A Eleição e as Parábolas; A Eleição 
e a Santidade; A Eleição e a Sabedoria. Somos pedras vivas, 
criados à imagem e semelhança de Deus. 

 

 

A FORMA DIVINA DE PROSPERAR 

É com satisfação que apresento este Livro ao povo de Deus. 
Nele está contido um Projeto que visa uma mudança radical 
de vida, sob a perspectiva de Deus e não sob perspectivas 
humanas, que apresentei no Altar da Igreja Evangélica Cristo 
Vive no final do Ano 2004 e início de 2005. Eu declaro uma 
“guerra santa” contra a fome, a miséria, a escassez, a 
pobreza, as dívidas e contra a falta de recursos necessários, 
que homens, mulheres e muitas famílias vivem hoje no mundo. 
Este estado de carência e de escassez provoca um 
engessamento na vida, provoca vergonha, humilhação, 
exclusão e muito sofrimento. 

 

 
A GRANDE MERETRIZ – o sistema 
religioso 

No início, a Igreja era simples. Pura e genuína Obra do 
Senhor. Com o passar do tempo os primeiros cristãos foram 
deixando envolver-se pelo poder político, econômico e pela 
mente profana - deixaram contaminar-se pelo Mistério da 
Iniquidade. A cúpula tornou-se, no que Deus a chama no livro 
do Apocalipse: “Babilônia, a grande meretriz" Em 
contraposição, o Apóstolo Miguel Ângelo descreve a 
Verdadeira Igreja de Jesus. 

 

 

 

 

 
A INSUFICIÊNCIA DA LEI 

O presente trabalho fornece subsídios bíblico-doutrinários 
verdadeiros, para se evitar o adormecimento espiritual na vida 
cristã, ao mesmo tempo em que proporciona fundamentos 
sólidos, para manter acesa a chama da esperança e da 
confiança, para completar a carreira e coroar a batalha da fé, 
na plenitude da Graça de Deus. 
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A LEI E A GRAÇA 

João 1:17 "Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés; a 
graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo." Gálatas 
2:21 "Não anulo a graça de Deus; pois, se a justiça é mediante 
a lei, segue-se que morreu Cristo em vão." Com a 
compreensão da Lei e da Graça nós conhecemos como se 
deu a nossa salvação. A lei corresponde ao Pacto Mosaico em 
que Deus fez uma Aliança com o povo de Israel. A Graça 
corresponde à Nova Aliança, ao Pacto da Graça, instituída por 
meio do Sangue de Jesus Cristo, com base em superiores 
promessas. Com riquíssimo conteúdo: A Lei e a Graça; A Nova 
Reforma Protestante, Falsos Irmãos, O Fermento dos 
Fariseus e Saduceus; Legalismo x Liberdade Cristã, Ismael x 
Isaque; Cristo Segundo a Carne x Cristo Ressuscitado; Um Só 
Esposo – Cristo Ressuscitado; Diferença entre o Não Salvo e 
o Salvo, o Apóstolo Miguel Ângelo mostra como é que 
verdadeiramente agradamos ao Senhor – VIVENDO NA 
GRAÇA DE DEUS. 

 

 
A MALDIÇÃO DA IDOLATRIA 

Este livro faz um apanhado do contexto do momento atual, 
proporcionando saídas pelo caminho do conhecimento da 
Verdade, através de fundamentos bíblicos sólidos e firmes. É, 
sem dúvida, uma oportunidade para que os filhos de Deus 
conheçam, realmente, quem Ele é e como atua nos dias de 
hoje. 

 

 
A PROVISÃO TOTAL DE DEUS 

Há na Bíblia Sagrada trezentos e sessenta e cinco “NÃO 
TEMAS”, isto mostra que Deus tem um cuidado especial com 
aqueles que Ele mesmo separa para Seu Reino de Amor. 
Sempre, e em tudo, o Senhor tem a solução para todos os 
problemas. Ao ler este livro, tu aprenderás mais a respeito 
deste tema que gera força para viver. 

 

 

 

 
A SABEDORIA DA MULHER 
CRISTÃ 

A mulher Shail não é apenas uma mulher que entra na cozinha 
para fazer uma macarronada, ou que lava roupas e passa 
muito bem, a mulher Shail está correndo atrás de seus sonhos 
e quer realizar seus projetos e desejos sem deixar de seus 
compromissos com Deus, com sua família, com seu marido e 
com sua casa. Deus deu a cada mulher a capacidade de 
transformar, ela renova e transforma a vida. Valendo-se de 
exemplos bíblicos de mulheres valorosas na Bíblia Sagrada, a 
autora tece reflexões sobre a vida dessas mulheres, seus 
exemplos de sabedoria, mulheres abençoadas e 
abençoadoras, mulheres que souberam ter atitudes de 
prudência, mas também de ousadia sempre que fosse preciso. 
A autora fala sobre a importância de agir sempre de forma 
verdadeira, ponteando que Deus abomina a mentira; deixa 
claro que a mentira não tem vez na vida e na família de uma 
mulher Shail. 
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A SEGUNDA GRAÇA 

Desde que a Nova Aliança foi selada com o Sangue do 
Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, todos que confessam 
Jesus Cristo como Senhor e Salvador passam a ser 
despenseiros da Graça de Deus. O Apóstolo Miguel Ângelo 
mostra que mediante o dom da fé recebemos a Primeira Graça 
– a salvação, mas ele diz que existe uma Segunda Graça, que 
recebemos de fé em fé, de glória em glória, de Graça em 
Graça – é a vida de vitória, como filhos de Deus. Neste livro 
ele mostra como a Segunda Graça nos edifica e como 
podemos manifestá-la; e que Deus diz: “A Minha Graça te 
basta”. 

 

 
A SEGURANÇA DA SALVAÇÃO 

A segurança eterna da salvação é a prova do Amor de Deus 
para com Seus filhos, eleitos e predestinados desde antes da 
fundação do Mundo. Ao ler este livro, o Espírito Santo de Deus 
terá revelado ao teu coração, tudo a respeito da vida eterna, 
permitida ao leitor uma vida de repouso, sem medo do inferno 
e compreendendo os dons e a chamada de Deus, que são 
irrevogáveis. A Segurança da Salvação; Processo da 
Salvação; Filiação e Salvação Eterna; Salvação e Fidelidade 
de Deus; A Salvação e o Perdão; Salvação – Direito 
Conhecido e Assumido; O Sacrifício Eterno, são os temas 
desenvolvidos pelo Apóstolo Miguel Ângelo. Ele finaliza 
afirmando que Deus mesmo sustenta a salvação até o Dia 
final. Ele é Fiel para sempre! 

 

 
A UNÇÃO DE DEUS 

Diz a Bíblia Sagrada que a unção que de Deus recebemos 
permanece em nós para sempre. O Pai inspirou o Autor a 
colocar neste livro palavras de fácil compreensão, que 
ajudarão o leitor a captar esta importante revelação, que tem 
tirado muitos filhos de Deus da sonolência espiritual. 

 

 

 

 
O LIVRO DO APOCALIPSE 
SEGUNDO A VISÃO DA GRAÇA DE 
DEUS - VOLUME 1 

Nesta obra, o autor analisa o conteúdo do livro do Apocalipse 
segundo a visão da Revelação da doutrina da Graça de Deus. 
O estudo foi feito com o objetivo de levar os eleitos do Senhor 
ao conhecimento e à compreensão dos Mistérios e dos 
desígnios de Deus para a Sua Igreja, que estiveram ocultos 
pelos séculos e agora são revelados sob a ótica da Graça de 
Deus. O Apocalipse não será mais um livro de difícil 
compreensão e tão estranho e distante do dia a dia da Igreja. 
Os Mistérios foram revelados... 
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O LIVRO DO APOCALIPSE 
SEGUNDO A VISÃO DA GRAÇA DE 
DEUS - VOLUME 2 
Este livro ajudará milhares de pessoa no mundo todo. Ele será 
útil nos ensinos dos seminários de Teologia, nas faculdades 
teológicas, nas pregações evangelísticas, nas missões que 
levam o Evangelho sem fronteiras, pois é uma abordagem em 
Graça das sete cartas que o Senhor Jesus Cristo pediu que o 
apóstolo João transmitisse às sete igrejas da Ásia Menor. Na 
realidade, o que Deus revelou ao apóstolo, quer dizer a Seu 
povo amado e eleito ontem, hoje e em todos os tempos. As 
mensagens às Igrejas do Livro do Apocalipse são as mesmas 
para as igrejas do século XXI. 

 

 
APOCALIPSE - VOLUME 3 

Este Tomo trata da visão que foi dada a João a respeito do 
Trono de Deus, do qual Jesus Cristo reina e governa. Como 
aconteceu nos Tomos I e II, este trabalho vai mostrar a ligação 
que existe entre o Apocalipse, escrito por João, um homem da 
lei, e a visão da doutrina da Graça, fundamentada nas 
epístolas paulinas, considerando e salvaguardando a ótica de 
cada um. Uma coisa são fatos vistos, descritos e interpretados 
segundo os olhos da lei; coisa bem mais rica e profunda é 
contextualizar esses fatos sob a visão da revelação da Graça. 
Os textos estudados vão ganhando profundidade e amplitude, 
levando a uma orientação pastoral sólida, à medida que 
estudados à luz da Graça. Assim vão tornando-se fecundos na 
vida do cristão. Este livro ajudará muitos cristãos a 
entenderem o Apocalipse sem medo, sem culpa e sem 
restrição. 

 
APOCALIPSE  - VOLUME 4 

Este Tomo IV leva o cristão a entender o que, na mensagem 
do Livro de Apocalipse, é dirigido aos cristãos, o que é dirigido 
ao mundo iníquo, o que é dirigido à Igreja e o que é dirigido ao 
Universo. Quem pode suster-se? Quem pode salvar-se? Com 
olhos iluminados, o Apóstolo Miguel Ângelo vai mostrando ao 
leitor quem poderá ser salvo, quando Deus derramar a Sua ira 
sobre os habitantes da Terra. É um livro fascinante para todos 
os que amam a Bíblia. Imperdível! 

 

 

 

 

 
APOCALIPSE - VOLUME 5 

Este Tomo V leva o cristão a entender o que, na mensagem 
do Livro de Apocalipse, é dirigido aos cristãos, o que é dirigido 
ao mundo iníquo, o que é dirigido à Igreja e o que é dirigido ao 
Universo. Quem pode suster-se? Quem pode salvar-se? Com 
olhos iluminados, o Apóstolo Miguel Ângelo vai mostrando ao 
leitor quem poderá ser salvo, quando Deus derramar a Sua ira 
sobre os habitantes da Terra. É um livro fascinante para todos 
os que amam a Bíblia. Imperdível! 
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APOCALIPSE - VOLUME 6 

Este Tomo VI leva o cristão a entender o que, na mensagem 
do Livro de Apocalipse, é dirigido aos cristãos, o que é dirigido 
ao mundo iníquo, o que é dirigido à Igreja e o que é dirigido ao 
Universo. Quem pode suster-se? Quem pode salvar-se? Com 
olhos iluminados, o Apóstolo Miguel Ângelo vai mostrando ao 
leitor quem poderá ser salvo, quando Deus derramar a Sua ira 
sobre os habitantes da Terra. É um livro fascinante para todos 
os que amam a Bíblia. Imperdível! 

 

 

 
AS ATITUDES QUE DEUS HONRA 

Poucas coisas são tão importantes quanto saber o que Deus 
deseja saber de Seus filhos. Qual deve ser nosso testemunho, 
o que devemos oferecer-Lhe, quais as atitudes que vão 
agradá-Lo e, consequentemente, honrá-Lo. Todo filho de 
Deus deseja conhecer a resposta a essas perguntas. 
Conhecer a Deus é fundamental para uma vida espiritual 
madura e frutífera. Ninguém, que anseie com honestidade 
levar uma vida com Deus a sério, pode abrir mão de conhecer 
e entender esse mistério. Este livro é o caminho ideal para se 
conhecer as Atitudes de Honra. 

 

 
AS BEM-AVENTURANÇAS 

Talvez tu estranhes a linha dura de conduta, a forma direta e 
objetiva com o qual o Ap. Miguel Ângelo aborda certos temas. 
Mas a finalidade é "agitar as águas", fazer-te refletir; pensar 
profundamente e tirar conclusões que te levem a uma maior 
intimidade com Deus. Se tu não estás disposto a mudar, não 
continues a leitura. Pare agora mesmo! Mas, se tu te sentes 
motivado por coisas fortes, vai em frente. Este livro foi escrito 
para esclarecer muitas coisas ocultas, e creio que tu terás a 
manifestação da bênção de Deus. Esta leitura trará mudanças 
profundas à tua alma. 

 

 
AS BÊNÇÃOS DE ABRAÃO 

O que significa ser abençoado? Tendo como pano de fundo a 
vida de Abraão, o Apóstolo Miguel Ângelo responde a esta 
pergunta, mostrando as experiências de Abraão com Deus, 
seus desafios e as bênçãos que o Senhor deu a ele. Apóstolo 
Paulo diz em Gálatas 3:13 “Cristo nos resgatou da maldição 
da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar... (14) 
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus 
Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito 
prometido.” O Autor nos mostra quais são estas bênçãos a que 
temos direito, por meio de Cristo. Tomemos posse desta 
herança de Abraão. “Acaso, para o Senhor há coisa 
demasiadamente difícil?...” (Gn. 18:14). Não! 
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AS DUAS SEMENTES 

A origem das duas sementes é diferente. No mundo elas 
convivem, para que o Plano de Deus seja cumprido, mas seus 
destinos também são diferentes. A Revelação da Graça de 
Deus mostra a existência das duas sementes e da 
predestinação, invalidando a teoria do livre arbítrio. Com os 
temas As Duas Sementes; Regenerados de Semente 
Incorruptível; Verdade x Mentira; Mortos ao Pecado; Livres da 
Lei; Todos e Muitos; Santos e Imundos; Concupiscência do 
Engano, o Apóstolo Miguel Ângelo mostra que o joio não pode 
tornar-se trigo, nem o lobo, ovelha. O conhecimento da Graça 
e da Verdade nos dá consciência de que somos ovelhas, 
nascidos de semente incorruptível – nisto somos fortalecidos 
no Senhor e na força do Seu poder (Ef. 6:10-11, 16). Com esta 
consciência temos o escudo da fé que nos defende de todo 
ataque do mal. 

 

 
AS MANIFESTAÇÕES DO 
ESPÍRITO SANTO 

Esta excelente obra literária explora com muita propriedade os 
nove dons espirituais, que estão na vida dos crentes em 
Jesus, fruto do Selo do Espírito Santo. É um livro indicado para 
aqueles que querem navegar por entre os mistérios de Deus 
de uma forma segura, sem invenções ou especulações 
humanas. A leitura deste trabalho traz um ótimo 
aprofundamento a respeito das manifestações do Espírito 
Santo. 

 

 
AS REVELAÇÕES DA GRAÇA DE 
DEUS NA ORAÇÃO DO PAI NOSSO 

Ao ensinar a Oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo 
estava, na realidade, mostrando-nos um modelo de oração, 
não para repetirmos sem reflexão, mas para meditarmos em 
cada ponto. Pelo mover do Espírito Santo, na Dispensação da 
Graça de Deus, o Apóstolo Miguel Ângelo mostra-nos as 
insondáveis riquezas desta oração, para compreendermos 
seu verdadeiro sentido, bem como para, de melhor forma, 
aplicá-la à nossa vida. 

 

 

 

 
AUTORIDADE DO CRISTÃO 

Autoridade que Jesus Cristo nos concedeu dá-nos poder, em 
Seu Nome, de pisar serpentes e escorpiões e destruir 
quaisquer dardos lançados por meio de concupiscência e 
engano (Lc. 10:19). Isto não pode ser mais mantido em 
segredo. O Apóstolo Miguel Ângelo traz a público que o povo 
de Deus é livre de toda amarra, e detentor de todos os direitos 
de filho de Deus. Por fé ele pode trazer à existência todas as 
promessas de Deus e rechaçar qualquer situação negativa 
que apareça em sua vida, pois foi constituído Sacerdócio Real, 
que confessa a Palavra de Deus. Autoridade; A Carne e o 
Diabo; Sacerdócio Real; Maturidade Sem Obras; Vós Sois 
Deuses, Filhos do Altíssimo; Diga o Fraco, Eu Sou Forte; 
Conserva a Tua Confissão, são os temas deste livro – 
compreendendo sua posição em Cristo, o cristão viverá com 
autoridade. 
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BARRO NAS MÃOS DE OLEIRO 

Sob a unção do Espírito Santo, este trabalho mostra que por 
mais que a vida seja arrasada pelos reveses e contratempos 
inesperados, para Deus nada está perdido. Como BARRO 
NAS MÃOS DO OLEIRO, o Senhor refaz aquela vida 
destroçada, angustiada e abatida, restaurando o vigor, a 
alegria e a esperança de que a vontade do Pai de Amor é de 
vitória absoluta em todas as áreas. Este livro não pode falta na 
biblioteca de quem almeja recomeçar ou começar uma nova 
jornada de vida. 

 

 
CHAMADOS À VITÓRIA 

O Apóstolo Miguel Ângelo começa este trabalho evidenciando 
as promessas de Deus de estabilidade e abundância para a 
Igreja. Evidencia a importância do Filho de Deus viver no 
Espírito e não na carne, ouvindo e sendo fiel a Voz do Pai. Dá 
ênfase especial ao fato de viver em sabedoria, segundo Deus. 
Salienta a importância do cristão, em Cristo Jesus, ter sua vida 
planejada dentro dos critérios e dos parâmetros dos desígnios 
do Senhor. Planejar segundo o entendimento e os desejos 
humanos. O livro leva o leitor a se deliciar com ensinamentos 
fortes, sólidos, sérios e seguros segundo a lógica de Deus, 
exposta na Bíblia Sagrada. Não há como não se encantar 
diante de tantos cuidados de Deus, de tantos ensinamentos, 
de tanto amor do Pai e de tanto desejo de que sejamos felizes 
e vitoriosos em tudo o que empreendemos, a fim de que 
tomemos posse dos nossos direitos divinos. 

 

 
COMO DESTRUIR FORTALEZAS 

Ao tornar-nos filhos, Deus nos outorgou uma autoridade 
sobrenatural que é capaz de ir contra todas as forças que se 
opõem à Verdade da Bíblia Sagrada. Nesta autoridade, estão 
armas espirituais que são aptas para destruir toda e qualquer 
fortaleza do inimigo. Ler este trabalho é armar-se, 
espiritualmente, contra as lutas do dia-a-dia e, com isso, 
chegar à vitória. 

 

 

 
COMO MUDAR A AUTO IMAGEM 

Neste livro o Autor aborda a autoimagem negativa, as suas 
causas e os seus efeitos na vida de pessoas cristãs, bem 
como o que a Bíblia Sagrada diz sobre o não conformismo, 
face a situações constrangedoras que surgem no tempo 
presente. É uma leitura magnífica. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 
COMO SUPERAR AS PROVAÇÕES 
E AS TENTAÇÕES 

Quantos homens e mulheres de Deus culpam-se 
constantemente por terem sido tentados e terem caído? 
Jovens, idosos, líderes, pessoas de todas as classes sociais 
são diariamente perseguidos por pensamentos, desejos e 
inclinações que não conseguem explicar ou entender. Neste 
livro, o Ap. Miguel Ângelo dá respostas, apoio, e conforto, e 
revela a voz de Deus para todos que não sabem o que fazer 
quando se vêem envolvidos num emaranhado de lutas e 
tentações. Lê, relê, divulga, ensina, fala sobre as verdades 
que encontrarás nestas páginas. Elas serão de grande ajuda 
para ti e para os teus. 

 

 
COMO TER UMA BOA 
CONSCIÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMO TER UMA FAMÍLIA FELIZ 

Família – o maior presente de Deus. Expondo sua experiência 
como pai, o Apóstolo Miguel Ângelo fala sobre o que ele 
considera básico: A educação dos filhos, principalmente 
destacando o fator “exemplo”. Em relação à conjuntura 
mundial, dá graças por termos a proteção de Deus para 
nossos familiares, exortando a nunca desistirmos de 
evangelizar os nossos parentes, mostrando Jesus a eles e 
ganhando o respeito pelo exemplo de Amor. Conclui dizendo 
que nossa missão é a de ser uma bênção para a família, 
citando exemplos de Noé – a arca é a Igreja de Jesus Cristo – 
e outros homens fiéis a Deus. 

 

 
COMO VENCER TEMPOS 
INSTÁVEIS 

Esta magnífica obra mostra que é na bíblia Sagrada que 
encontramos respostas. É nela que temos acesso aos ensinos 
da Graça de Deus, que nos capacitam para os tempos 
instáveis. Somente o conhecimento pode nos trazer 
estabilidade e, com ela, a segurança. É vivendo a unção do 
espírito santo que construímos um viver instável. com uma 
relação perfeita com o Senhor Jesus Cristo, tornamo-nos 
equilibrados. Por um, são as promessas de Deus mais de sete 
mil – que nos fazem ter esperança, força e motivação para 
continuar a caminhada. 
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CRISTAL BLINDADO 

Vemos a Bíblia em dado momento, ressaltar a mulher como a 
parte mais frágil num contexto que abrange relacionamentos. 
Também vemos neste magnífico livro, esta mesma mulher 
sendo enaltecida e exaltada pela sua idoneidade, força, 
trabalho, auxílio, conciliação, constância, valor, sabedoria e 
sobretudo sua disposição em enfrentar as experiências da 
vida com coragem, intrepidez, mansidão, sabedoria e amor. 

 

 
CRISTO É DEUS 

João 1:1 "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com 
Deus, e o Verbo era Deus... (14) E o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua 
glória, glória como do unigênito do Pai." Jesus Cristo é 
totalmente Deus e manifestou-Se totalmente homem. Este é o 
mistério de que trata este livro – A DEIDADE DE CRISTO. 
Com os temas: Cristo é Deus; Tipologia de Cristo; A Destra de 
Deus; Trono de Deus, o Apóstolo Miguel Ângelo traz à luz um 
assunto de vital importância, para que haja crescimento no 
Conhecimento e na Graça de Deus, na vida de todos os eleitos 
do Senhor. A Revelação do Mistério Cristo é Deus é a 
alavanca para o desenvolvimento espiritual seguro. A 
consciência de que Deus nos tornou UM Espírito com Ele nos 
dá paz em Cristo Jesus. Esta é a certeza da Glória. 

 

 
CUIDA DE TI E DA DOUTRINA 

Esta firmeza aconselhadora e zelosa do Apóstolo Paulo, 
continua sendo atual e rica para a Igreja. Por isso, este 
conselho é a tônica central deste livro que vai ser enriquecido 
pelos desdobramentos que o autor faz, com habilidade e 
manejo do conhecimento da Palavra e com a Unção profética 
e apostólica que recebe de Deus. 

 

 

 
CURA DIVINA 

Curar enfermos é mandamento de Jesus. Por isso, todo 
aquele que observa Seus mandamentos pode curar e curar-
se pela fé no poder e na Graça de Jesus. Este livro leva, 
portanto, a conhecer os mecanismos da fé que cura e liberta 
de qualquer doença, seja do corpo, da mente, das emoções 
ou da alma. Este livro vai ajudar-te a entender melhor a cura 
divina como um direito, que te foi doado por Jesus, e que se 
efetiva através da fé. 

 

 

 

 



12 

 

 
DEUS, AUTOR DE TODA BOA 
DÁDIVA 

A vida do homem é entremeada de acontecimentos bons e 
também maus. Mas Deus, como Soberano e Amoroso Pai, 
proveu para os Seus a Revelação dos Mistérios, a Graça de 
Deus, para que, aplicando-os, possamos ver em nossa vida as 
Dádivas de Deus manifestas em todos os aspectos. Com os 
temas: Deus é o Autor de Todo Bem; Deus Não Pode Negar-
se; A Palavra Prosperará; Adultério Espiritual; Mistérios 
Revelados; Pedras Vivas; Vaso de Barro com Tesouro 
Precioso, o Apóstolo Miguel Ângelo apresenta a multiforme 
dádiva de Deus, as evidências da Graça de Deus no Velho 
Testamento e a confirmação no Evangelho de Jesus Cristo, 
bem como a concretização das Promessas de Deus em nossa 
vida. 

EM QUE NÓS CREMOS? 

 

 

 
ENCONTRANDO UM AMOR PARA 
TODA A VIDA 

Apresento este livro aos meus filhinhos na fé, santos, amados 
e preciosos de Deus, selo do meu apostolado, cujo assunto é 
de interesse muito grande para os casais, para aqueles que 
ainda vão se casar, e querem ENCONTRAR A PESSOA 
CERTA PARA VIVER O AMOR PARA TODA A VIDA. Há 
milhares de jovens que se casam todos os anos, porque 
acreditam no verdadeiro amor e acreditam também na 
instituição criada por Deus que é o casamento, cuja base é o 
amor. 

 
ERGUE-TE E BRILHA, É TEMPO 
DE DEUS 

Esta obra literária nasceu de um momento profético, quando 
Deus se manifestou enormemente. É o fruto de uma série de 
mensagens ministradas do Altar da Missão Apostólica da 
Graça de Deus – Igreja Evangélica Cristo Vive, nas cinco 
grandes noites maravilhosas, que aconteceram nos últimos 
dias do ano de 1999. Lendo as páginas deste livro é possível 
sentir todo o mover sobrenatural da unção de Deus, e ser 
impactado de tal forma, que nunca mais a vida voltará a ser a 
mesma. Nele tu encontrarás as promessas que o Senhor tem 
para os Seus filhos. Através dos temas: Passai, Pelas Portas; 
O Rio que Fui do Altar de Deus; Prepara-te Para Crescer!; 
Profetiza aos Ossos Secos!; A Grande transformação de Tua 
Vida – de Jacó a Israel; A Glória do Senhor Nasce Sobre Ti, 
verás quão preciosos são os Planos de Deus para a tua vida. 

 

 

 
ESTRATÉGIAS VITORIOSAS 

É objetivo de o autor mostrar que a Bíblia Sagrada nos dá 
recursos específicos que nos servem de ajuda valorosa na 
hora de enfrentarmos situações de ameaça, complicadas e 
desgastantes. O Apóstolo Miguel Ângelo chama esses 
recursos específicos de “Estratégias Vitoriosas”, estatísticas 
humanas, emocionais, físicas e espirituais, usadas de forma 
correta e no tempo certo, carregadas de sabedoria de Deus, 
levarão, com certeza, à vitória, não importando qual seja a 
situação ameaçadora ou área atingida. Mais uma vez, esta 
obra visa ajudar o povo do Senhor a avançar em 
conhecimento, em sabedoria e em Verdade, para que possa 
viver e desfrutar da verdadeira plenitude de vida de Deus. 
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EXPLOSÃO DE FÉ 

Este livro é o resultado das pregações feitas no altar da Igreja 
Cristo Vive, durante o mês de dezembro de 2005. Através 
dele, o Apóstolo Miguel Ângelo traz uma palavra amiga e de 
conforto que acenderá no teu coração um fio de esperança. 
Nele também há alívio, alento e um pouco de ânimo para 
ajudar nas lutas do dia-a-dia. Suas páginas estão recheadas 
de promessas que te ajudarão a te manteres vivo e com 
dignidade. Tu verás que Deus que no tempo e fora dele, 
porque Seus desígnios se completam, queira o homem ou 
não. Ele é o Senhor da vida e de tudo o que nela expressa. 
Então, mergulha nestas páginas para que possas 
experimentar uma explosão de fé. 

 
 

 
FÉ, CRESCIMENTO E 
TESTEMUNHO 

Certamente este livro levará os leitores ao conhecimento e à 
maturidade espiritual, permitindo-lhes uma vida vitoriosa, uma 
vida de triunfo, porque este é o Projeto de Deus para a Sua 
criação. Entre outros assuntos ele fala a respeito de crescer 
pela fé, o cristão como sal da terra e o conhecimento de Deus. 
Realmente, é um achado valiosíssimo adquirir este trabalho. 

 

 

 

 
FORÇA PARA VENCER, 
CORAGEM PARA VIVER 

Este livro será uma sementeira para a vida. Há esperança em 
cada uma de suas páginas, pois, muitos cristãos, mesmo 
conhecendo a Bíblia, vivem escravos de situações negativas. 
Assim, as linhas desta obra trazem respostas e dicas 
preciosas para uma vida bem-sucedida em todos os sentidos. 
Há muito mais que letras, frases e parágrafos neste trabalho. 
Aqui, pode-se sentir o próprio poder de Deus. 

 

 

 

 
FORTALECENDO OS 
FUNDAMENTOS DA FAMÍLIA 

Quase todos os lares brasileiros estão debaixo de um ataque 
que gera muito sofrimento. O inimigo tem lançado teorias 
destruidoras que afastam os cônjuges, e algumas virtudes, 
como paciência, amor, domínio próprio, que são tão 
necessárias para o bem estar, tornam-se apenas ideias 
distantes.  Este livro tem o propósito de ajudar famílias a 
superarem tais obstáculos, segundo a Visão de Deus. 
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FUGINDO DA ARMADILHA DO 
DIVÓRCIO 

O divórcio não é uma coisa boa, e por isso precisamos 
aprender a lutar pela nossa família. Este livro é também para 
os que já se separaram e hoje vivem um novo relacionamento. 
Primeiro o Autor fala quem é Deus, como age e como devemos 
relacionar-nos com Ele, para depois entendermos o 
relacionamento do casal. O compromisso de Deus para 
conosco é eterno e suas promessas cumprem-se pela Graça. 
Mostra que a Lei do Amor é superior a qualquer situação e que 
não há nada que possa alterá-la, citando versículos preciosos: 
Jo.14:2; Jo. 15:16; Rm. 13:8-10. O amor suporta as fraquezas, 
a debilidade da confiança na fé, e da carne. Convida o casal a 
refletir sobre o passo que dariam e a praticarem o perdão, 
investindo no casamento. Diz: “Não desistam!”. 

 

 
FUNDAMENTOS DA GRAÇA 

Neste trabalho a preocupação principal é expor em detalhes 
os fundamentos da Igreja e os fundamentos de uma fé cristã 
verdadeira, que o Apóstolo Paulo revelou por meio das suas 
quatorze Epístolas. Estes fundamentos servem de base para 
aqueles que querem construir uma vida cristã sólida e segura, 
tendo Cristo como Senhor e Salvador. 

 

 

 

 
FUNDAMENTOS PARA FINANÇAS 
SAUDÁVEIS 

Apresento-lhe este trabalho, um livro-curso, foi um curso 
rápido ministrado por mim na Igreja Cristo Vive. Ouça o que o 
Espírito do Senhor lhe diz ao folhear estas páginas. Fique 
atento, seja sensível, uma vez que não há outra forma de 
transformar a vida financeira, a não ser estudando os 
princípios bíblicos sobre finanças e seguir de verdade, esses 
princípios na vida prática. Não existe outra forma de mudar a 
vida de modo geral, a não ser à luz da Palavra de Deus. 
Nenhuma ciência desta terra, nenhum dito humano, nenhuma 
visão carnal pode mudar sua vida. Só a ciência do Altíssimo, 
só os ditos de Deus, só tendo a visão do Todo-Poderoso, só 
tendo olhos iluminados pela graça de Deus. O meu alvo é 
ajudar as amadas ovelhas do Senhor Jesus a mim confiadas, 
e também a todas aquelas que tiverem acesso a este livro e 
ao material pregado que lhe deu origem, a fim de saber Como 
ter finanças saudáveis. O foco é: a)Amar a palavra; b) 
Aprender a palavra; c)Viver a palavra. 

GUERRA ESPIRITUAL 
Durante anos, o assunto "guerra espiritual" atormentou a vida 
de milhares de crentes em Jesus Cristo. Dia após dia, a dúvida 
e o medo rodearam lares evangélicos trazendo desesperança, 
tristeza e dor. O reino das trevas sempre foi mostrado forte e 
capaz ante um povo temeroso e desesperado. Este livro foi 
reescrito pelo Apóstolo Miguel Ângelo com o coração repleto 
de amor por essas almas, pois ele mesmo sabe o que é viver 
debaixo de escravidão e ameaçado pela possibilidade de ser 
possuído pelos demônios. É seu anseio ver todo o povo 
evangélico definitivamente livre desse misticismo religioso 
causado pelo satanismo, assunto tão fervoroso em alguns 
lugares. Do fundo do seu coração, o autor responde a todos 
os questionamentos sobre "guerra espiritual". Este trabalho 
será um poderoso instrumento nas mãos de Deus para ajudar 
os milhões e milhões de predestinados a vencerem o medo 
que sentem do diabo e de seus anjos. Lê e divulga esta 
preciosa obra literária. Ela foi escrita com total inspiração de 
Deus para abençoar a tua vida e a dos teus. 
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HERMENÊUTICA DA GRAÇA DE 
DEUS 

Esta obra literária pretende dar aos estudiosos da Bíblia 
Sagrada, aqueles que anseiam conhecer mais a respeito de 
Deus, os instrumentos necessários para a realização de tal 
desejo. Foi preparada para que não só os estudantes de 
Teologia consigam entendê-lo, como também os leigos. Tem 
uma única preocupação: capacitar o povo de Deus a 
interpretar cada versículo bíblico das Sagradas Escrituras, 
para que possa desfrutar de cada bênção e descansar em 
cada promessa, segundo a Verdade de Deus. 

 

 
IGREJA EM GRAÇA E 
MATURIDADE CRISTÃ 

A Bíblia é clara em mostrar que existem dois pactos: o da Lei 
e o da Graça. A Igreja do Senhor Jesus Cristo deve estar 
fundamentada sobre esse Segundo Pacto, para que tenha 
maturidade e não seja levada por todo vento de doutrina. 
Como fundamentar a Igreja sobre este Novo Pacto é o que 
ensina este livro fantástico. 

 

 

 

 

 
INICIAÇÃO AO PACTO DA GRAÇA 
DE DEUS 

Foi o Apóstolo Paulo quem recebeu a revelação da Graça de 
Deus, após a ressurreição e glorificação do Senhor Jesus 
Cristo, depois que Ele cumpriu o Seu Ministério entre os 
homens. Precisamente, na Segunda metade do século 
primeiro da era cristã. Este livro oferece ao cristão os 
conhecimentos fundamentais para compreender as Verdades 
que o Novo Pacto contém. Uma excelente leitura para quem 
quer crescer na Graça e no conhecimento de Deus. 

 

 
INTIMIDAÇÃO 

A intimidação é nefasta, pois marca o homem, impede-o de 
desabrochar em toda sua potencialidade, de usar sua 
naturalidade, espontaneidade e liberdade. E mais, a 
intimidação tira a paz, a garra, a alegria de viver. É no sentido 
de ajudar o povo de Deus que o Apóstolo Miguel Ângelo 
escreveu este livro. Conta que ele mesmo viu-se vítima da 
intimidação. Por esta experiência, tendo recebido de Deus a 
Provisão, ele nos passa a Revelação Divina, que nos liberta 
de qualquer situação constrangedora. Foi Deus quem nos deu 
um Espírito de Poder, Amor, Moderação e de Triunfo, em 
Jesus Cristo. 
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JESUS, NOS DIAS DE SUA CARNE 
ERA O VÉU 

Houve um dia em que o véu se rasgou e o Santo dos Santos 
foi revelado – quando Jesus morreu na cruz. Finalmente, 
apareceu o que Seu Corpo encobria: a Essência – Deus Todo-
poderoso. Com os temas: Cristo nos Dias de Sua Carne; A 
Carne Era o Véu; Tirando o Véu; O Véu Doutrinal, o Apóstolo 
Miguel Ângelo nos mostra que agora temos acesso direto a 
Deus. Jesus, como Sumo Sacerdote, introduziu-nos ao Santo 
dos Santos. 

 

 
JESUS, SABEDORIA INFINITA 

Todos os conhecimentos que alguém possa adquirir -  saber 
quem foi e o que é Jesus Cristo, é a mais valiosa de todas as 
sabedorias. Compreender este assunto é a mais valiosa de 
todas as sabedorias. Compreender este assunto é capacitar-
se para todos os outros ensinos, pois tudo vem d’Ele e é para 
Ele. Este livro reforça a confiança que o autor tem em Deus – 
Cristo e revela o poder que esta confiança confere a quem 
confessa a verdade. 

 

 

 

JORNADA DE FÉ E MILAGRES  
VOL. 1 e VOL. 2 

É desejo do meu coração, como Apóstolo e Profeta, incentivar-
te a que sonhes como os grandes personagens da Bíblia 
Sagrada fizeram, e a que ajas da mesma forma que eles, para 
que concretizes o que tanto almejas. 

 

 

 

 
LIVRE DO SUBMUNDO 

Este lindo trabalho literário é para aquela vida em grande 
desespero, aflição e dor; doente e rastejando como animal 
ferido, em busca de alívio, cura e libertação. Essa leitura 
ajudará o leitor a livrar-se de seus traumas, crises emocionais, 
distúrbios, calmantes, drogas, medos e fobias, enfim, das 
garras do submundo a que o inimigo de nossas almas, com 
suas mentiras, subjuga! 
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LOUVOR, CAMINHO PARA A 
VITÓRIA 

Este livro é o resultado da pregação do apóstolo Miguel Ângelo 
realizada no Altar da Igreja Evangélica Cristo Vive, durante o 
Congresso de Louvor, realizado em 2002, e é também, o 
primeiro livro do apóstolo sobre este tema. É um trabalho 
antológico. É bem expressa aqui a necessidade não só do 
cristão liberar um louvor em todo o tempo, mas também da sua 
importância na Igreja, na família e na vida cristã levada a sério. 

 

 
MIGUEL, ONDE ESTÁS? 

Este livro traz à lume a impressionante história de um homem 
que teve a sua vida totalmente destruída – em todos os 
aspectos – para ser reconstruída por Deus e transformar-se 
em um testemunho de vitória em Cristo. Conta a magnífica 
caminhada que transformou um rapaz rico, orgulhoso e vazio 
em um homem cheio das verdades do Pai Celestial. Tu te 
emocionarás ao ler este trabalho exemplar. 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DOS ANJOS 

Com estudos feitos na Bíblia Sagrada e na Septuaginta foram 
reunidos os elementos necessários para o surgimento do 
primeiro trabalho sobre os anjos. Este livro mostra a existência 
dos anjos, sua hierarquia, suas ações e atribuições, tanto com 
relação ao Senhor como aos filhos de Deus, que são 
conservos dos anjos. Em um mundo cheio de esoterismo e 
mentiras enganadoras, este trabalho é uma luz para aqueles 
que gostam de mistérios revelados. 

 

 
NADA ME SEPARA DO AMOR DE 
DEUS 

A limitação humana não permite que o homem entenda as 
coisas que lhe acontecem. Ao escrever este livro, o autor 
pretende ajudar aquelas pessoas que enfrentam dificuldades 
e surpresas desagradáveis e inexplicáveis. Através do seu 
testemunho pessoal, visa gerar estrutura espiritual, mostrando 
que Deus nunca deixa os Seus filhos desamparados. Ao ler 
esta obra inspirada pelo Espírito Santo, tu revitalizarás a tua 
vida com Deus. 
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NEM UMA HORA COMIGO? 

Com o passar dos anos o povo de foi perdendo o costume de 
orar, de dispor de um tempo diário para a oração. Sentindo a 
necessidade de uma retomada desse bom hábito, o apóstolo 
Miguel Ângelo traz à luz este livro, cujo tema central é a 
oração.  Como Pastor, Apóstolo e Bispo de um grande 
rebanho de Jesus, o autor motiva o povo de Deus, encoraja-o, 
estimula-o, e sobretudo, faz com que sinta a necessidade de 
orar, de estar em intimidade com o pai diariamente, pelo 
menos uma hora por dia, uma vez que isso é mandamento do 
Senhor. Que o leitor entenda a grande admoestação de Jesus: 
"Nem uma hora comigo?" e se decida a atender ao apelo do 
Senhor: sendo fiel no seu compromisso de vigiar e orar, 
porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. 

 

 
O APOSTOLADO PARA OS 
ÚLTIMOS DIAS 

Há certos momentos, inspirados pelo Espírito Santo, em que 
o Senhor exalta alguns ofícios ministeriais e os restaura para 
a Igreja. Deus está fazendo exatamente isto com o Ministério 
Apostólico, dando-nos uma revelação dos propósitos e função 
deste Ministério, segundo a Sua Vontade. Sempre que existe 
um mover apostólico enviado por Deus, há uma ruptura com 
as tradições, o passado, que são as coisas de homem, e se 
estabelece um crescimento espiritual, uma genuína e santa 
liberdade. João 8:32 "e conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará." 

 

 

 
O DOM DA FÉ 

A fé é essencial à vida dos cristãos, pois o justo viverá por fé! 
Mas é essencial principalmente porque foi pela Graça de 
Deus, mediante o dom da fé que nós fomos salvos. Esta leitura 
dá crescimento espiritual. O Apóstolo Miguel Ângelo aborda 
todos os ângulos da fé, mostrando ser ela a chave da vitória 
do cristão. O Apóstolo Paulo exortou Timóteo a que ativasse 
o dom que estava nele. Se tu colocares em prática o dom que 
Deus colocou em ti, gigantes – problemas” vão cair por terra. 
A fé vence o mundo. 

 

 

 

 
O FALSO LIVRE ARBÍTRIO 

Este livro vai, sem dúvida, enriquecer o leitor de conhecimento 
bíblico com revelação divina. João 6:65 "... ninguém poderá vir 
a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido." O Apóstolo Miguel 
Ângelo nos apresenta os versículos onde a Soberania de Deus 
é clara quanto à nossa salvação e nossa vida. Mostra também 
versículos usados enganosamente pelos que defendem a 
teoria do livre arbítrio, e esclarece onde está o ponto do 
engano. O Livre Arbítrio, O Falso Livre Arbítrio, O Livro da 
Vida, O Nosso Galardão, A Verdade de Deus, são os temas 
usados pelo Autor para expor o que Deus tem revelado. 
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O FIM DA ANSIEDADE 

Nenhuma ajuda é mais eficaz do que a que vem de Deus, por 
meio da Sua Palavra. Inspirado por Deus, o Autor descortina 
a Bíblia Sagrada, para auxiliar o leitor a livrar-se da ansiedade, 
que tem sido a causa de tantos males nesses tempos do fim. 
Impressionantes são as verdades que o Senhor mostra por 
meio desta obra literária. Vale a pena dedicar-se a esta leitura. 

 

 
O FLUIR DA UNÇÃO DE DEUS 

Existem cristãos infelizes porque acham que não têm as 
condições necessárias para possuírem a Unção de Deus – 
eles andam subindo montes, fazendo sacrifícios e jejuns, na 
tentativa de buscar o Espírito Santo e ter a Unção de Deus em 
suas vidas. O Apóstolo Miguel Ângelo deixa claro como a 
Unção de Deus passou a manifestar-se na vida do crente e 
como ele pode vivenciar as bênçãos pertinentes a ela. Neste 
livro, quando fala do plano de restauração de Neemias, o Autor 
fala sobre o significado de cada Porta restaurada. Fala ainda 
sobre a proteção da Unção de Deus e como ela transforma o 
deserto em pomar. 

 

 

 
O MINISTÉRIO ANGELICAL 

Há uma relação íntima entre Deus e a ação dos anjos na vida 
dos eleitos. O Apóstolo Miguel Ângelo neste livro mostra qual 
a função dos anjos de Deus e quais as razões dessa função 
junto ao povo de Deus. Esclarece que os anjos anelam ouvir 
a Palavra confessada pela boca do filho de Deus, para trazer 
da parte do Senhor a resposta. Explica também que os anjos 
são conservos nossos. Os anjos nos assistem no cumprimento 
de nossa missão na Terra. 

 

 
O QUE É UMA PROFECIA NA 
VISÃO BÍBLICA? 

Este livro de dois capítulos tem a finalidade de informar, 
esclarecer e fundamentar bíblica e pastoralmente, a 
importância da profecia dentro da Igreja de Jesus em todos os 
tempos, sobretudo na atualidade da história da Igreja, tendo 
em vista a grande quantidade de cristãos que ainda veem esse 
tema com muito obscurantismo. 
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O QUE FAZER QUANDO NÃO HÁ 
SAÍDA? 

O objetivo deste trabalho é mostrar que a orientação eficaz 
para a saída das crises está na Bíblia, sejam elas emocionais, 
mentais, profissionais, espirituais, na área de saúde; enfim, em 
qualquer contexto humano ou social. É na Palavra da Graça 
de Deus que se deve procurar apoio e orientação. Esta é a 
receita que não falha para se encontrar saídas honrosas que 
levam a uma vida de harmonia, de vitória, por cabeça e não 
por cauda. Este livro será o seu companheiro inseparável. 

 
O QUE HOMENS E MULHERES 
ESPERAM DE SEUS CÔNJUGES 
Este livro foi escrito sob a unção de Deus pelo Apóstolo Miguel 
Ângelo. Nele, o autor libera o conhecimento, sob a ação direta 
do Espírito Santo e tem como objetivo mostrar a 
responsabilidade que sente sobre os casais cristãos, que 
vivem situações importantes, contundentes, traumáticas, 
constrangedoras no contexto histórico da igreja dos tempos 
atuais. Mostra, as exigências efetivas daquilo que Deus 
espera de seus casais eleitos e amados. Sim porque Deus 
quer e exige um tipo de atitude e de comportamento bíblico no 
casamento, tanto por parte do homem quanto da mulher. Foi 
dentro desta ótica bíblica para os casais, que este livro foi 
gestado, e  vai gerar luz  no coração e na mente dos casais, 
vai  acender a esperança e a certeza de que vale a pena estar 
casado, que homens e mulheres podem estar casados e 
serem muito felizes. Melhor dois do que um, diz a palavra. A 
felicidade é o objetivo de Deus para seus eleitos. Pode não 
haver muitos casamentos perfeitos, mas existem muitos, 
muitos casamentos bíblicos felizes. E a felicidade de um 
casamento bíblico é construída dia-a-dia com sabedoria, 
entendimento, oração e vivência da Palavra de Deus.Que este 
livro sirva como um manual, vindo do coração de Deus 
especialmente, para cada casal, proporcionando 
transformação, harmonia e paz. 

 

 
O SIGNIFICADO DO VALOR DA 
VIRGINDADE/ UMA VIDA EM 
AGONIA - Livro Duplo 

 

 

 

 
O RENASCER DOS DESÍGNIOS DE 
DEUS 

Este livro vai dar ao leitor um conhecimento amplo a respeito 
do renascer dos desígnios de Deus. Mostra também, que o 
Evangelho significa boas novas de grande alegria, e que a lei 
nunca trouxe boas novas pra ninguém. Ensina, usando as 
epístolas do apóstolo Paulo, que o único evangelho que existe 
é o da Graça de Deus. É o mistério que esteve oculto desde 
os tempos eternos e que aprouve a Deus revelar à Sua igreja. 
É a Palavra predestinada de sabedoria. Todos aqueles que 
desejam aprofundar-se nas Sagradas Escrituras não podem 
deixar de ler esta obra de total inspiração de Deus. 
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O SELO APOSTÓLICO 

A Igreja de Jesus Cristo deve estar edificada sobre o 
fundamento dos Apóstolos e Profetas, que é Cristo, caso 
contrário será um Ministério “vagabundo”, sem direção, sem 
objetivo, vagueando e tateando sem caminho, sem rumo. O 
Selo Apostólico, conferido pelo Espírito Santo, dá credenciais 
ministeriais apostólicas, proféticas, pastorais, evangelísticas e 
de mestre do ensino. O Selo Apostólico de um Apóstolo são 
as ovelhas de Jesus Cristo que ele pastoreia. A vida dessas 
ovelhas demonstra a dimensão de autoridade espiritual em 
que se encontram. Os temas apresentados neste livro pelo 
Apóstolo Miguel Ângelo são: Igreja Apostólica; O Fundamento 
da Igreja Apostólica; As Características da Igreja Apostólica 
Primitiva; O Selo Apostólico; A Chave de uma Igreja 
Vencedora; Os Sinais de uma Igreja Apostólica; A Igreja, 
Tabernáculo de Deus; Os Ministérios Apostólicos. 

 
O SUCESSO DO EMPRESÁRIO 
CRISTÃO 

Neste livro há ensinamentos, regras, orientações, sugestões e 
reflexões extremamente importantes, que o homem de 
negócios deve usar nos seus desafios administrativos, 
comerciais ou pessoais. Como toda obra do Autor, esta 
também foi elaborada sob a orientação do Espírito Santo, por 
isso deve fazer parte da biblioteca de todo empresário cristão 
ou não. 

 

 

 
O VÔO DA ÁGUIA E O SUCESSO 
DO HOMEM 

Os filhos de Deus não nasceram para derrota e fracasso (Rm. 
5:17). Diz o Apóstolo Miguel Ângelo: “É meu propósito fazer 
com que todos os leitores desenvolvam uma vida de 
excelência e vitória.” Mostrando as analogias, que Deus 
apresenta na Bíblia Sagrada, entre a Águia e a Vida do 
Homem, ele trás exemplos de atitudes. Ela é inspiradora para 
quem deseja alcançar um novo patamar na vida. 

 

 

 

 
ORAÇÕES DO APÓSTOLO 

Esta é uma seleção das orações que precederam pregações 
da Palavra de Deus, com respectivos textos bíblicos. 
“Reconhecemos serem estas orações um momento íntimo 
com Deus nos cultos realizados na Igreja Cristo Vive”, diz o 
Apóstolo Miguel Ângelo. 
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OS DOIS MISTÉRIOS 

Mistério da Piedade x Mistério da Iniqüidade. A Revelação dos 
Mistérios de Deus deixou claro os planos das trevas, isto é, 
lançou a LUZ sobre as trevas. Uma vez conhecendo o Mistério 
da Iniqüidade, pela revelação do Espírito Santo, o cristão tem 
a vitória e se guarda da apostasia. As instruções e exortações 
de Deus são vastíssimas. Vejamos: Os Dois Mistérios; Como 
Identificar o Mistério da Iniqüidade; O Engano da Idolatria; As 
Práticas Idólatras - o Culto à Criatura (adoração a Maria e 
imagens); Como Reagir ao Espírito do Engano; Outras Formas 
de Engano (auto-engano, apatia espiritual, orgulho e soberba, 
o egoísmo e egocentrismo, a desobediência continuada); 
Livres do Engano. Devemos estar seguros na Palavra de 
Deus, alerta-nos o Apóstolo Miguel Ângelo. 

 

 
OS QUATRO MUNDOS 

Entender que a palavra "mundo" possui várias traduções 
segundo os originais, grego e hebraico, ajudará o leitor a 
compreender muitos outros assuntos da Doutrina da Graça de 
Deus. De uma maneira clara, o Apóstolo Miguel Ângelo 
esclarece e prova através da Bíblia que existem quatro 
mundos: o planeta, o mundo espiritual da perdição, o mundo 
espiritual da salvação e o inferno. Todo cristão deve ter em 
sua Biblioteca essa obra de total inspiração de Deus. 

 

 

 

 
OS REMIDOS DO SENHOR 

Todas as áreas do nosso viver diário são beneficiadas e 
abençoadas pelos efeitos da redenção de Jesus. Isso é 
explicado exaustivamente, ao longo do livro e, com certeza, 
este conhecimento despertará no leitor o desejo de viver num 
nível mais elevado e consciente de sua identidade em Deus. 
Ser remido do Senhor, além de ser um grande privilégio, é uma 
alegria. Que o digam os remidos do Senhor, que conhecem 
Suas misericórdias, Sua bondade, Seu amor e Sua graça 
maravilhosa. 

 

 
OS SEIS PASSOS PARA A 
VITÓRIA 

Este precioso livro é fruto de sete mensagens pregadas pelo 
Apóstolo Miguel Ângelo nos dias 2 a 7 de junho de 2002. Nas 
suas páginas está a mesma unção, revelação, poder e mover 
do Espírito Santo que ocorreram naqueles dias no altar da 
Igreja Evangélica Cristo Vive. Aqui, tu aprenderás, 
definitivamente, que é projeto de Deus que desfrutes de 
prosperidade, milagres e o fim de todos os dramas que o 
homem moderno enfrenta. Lê e aprende como ser um 
vencedor, pois é sempre vontade de Deus que os Seus filhos 
vivam acima das circunstâncias negativas da Vida. 
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PERSEVERAR PARA REINAR 

Paulo falando a seu filho na fé em 2ª. Timóteo 2:12 ressalta 
que “Se perseveramos, também com Ele reinaremos; se o 
negamos, ele, por sua vez, nos negará...!” Como é que se 
nega Deus? Nega-se Deus não perseverando naquilo que o 
Pai diz em sua Palavra, ou seja, nos Seus ensinamentos. Nós 
vivemos o mês de Dezembro, como o coroar de todos os 
esforços feitos durante o ano que está para terminar. Dia a dia 
de Dezembro eu ouvi as coisas mais fantásticas que poderia 
ter ouvido a respeito de milagres, de prodígios, de sinais, de 
maravilhas que Deus fez na vida de muitas pessoas do 
Ministério Cristo Vive. O Senhor encorajou-me a levar a Igreja 
a fazer um balanço e no último culto de dezembro, juntos 
fizemos esse balanço a respeito do ano que passou; de como 
foi, de como agimos, se fomos bem em todas as áreas, se 
conseguimos nossas metas traçadas, nossos sonhos, nossos 
objetivos, enfim, fizemos uma reflexão ampla a respeito do ano 
nos seus 12 meses. 

 
PREDESTINAÇÃO, UMA VISÃO DE 
DEUS 

Esta leitura provocará mudanças decisivas na vida espiritual, 
emocional e no âmbito físico e material do crente. O Apóstolo 
Miguel Ângelo diz: “Como poderia ocultar esta Verdade aos 
escolhidos?” É com esta responsabilidade de Apóstolo, 
enviado de Deus, que ele fala com intrepidez sobre: Nossa 
Preexistência; Predestinação; Predestinação e Eleição; 
Soberania; Predestinação e Novo Nascimento; Predestinação 
x Falso Livre Arbítrio... Diz, finalizando, que ninguém poderá 
deter o Senhor em Suas determinações, porque Deus é 
Soberano. João 10:26 “Mas vós não credes, porque não sois 
das minhas ovelhas. (27) As minhas ovelhas ouvem a minha 
voz; eu as conheço, e elas me seguem.” 

PROFECIAS 
Ao longo de toda a Bíblia Sagrada, O Senhor, usando seus 
vasos de honra, deixa Palavras que edificam, consolam e 
exortam. Tais Palavras, segundo a própria Escritura, são 
PROFECIAS. É vontade do Senhor que conheçamos 
inteiramente o que Ele tem para nós. O conhecimento divino 
leva-nos a conduzir a vida de maneira santa e justa, o que se 
alinha à vontade de Deus. Ao vivermos de acordo com os 
desígnios de Pai, satisfazemos as primícias necessárias para 
que possamos ver liberadas na nossa vida as mais de sete mil 
promessas que Ele reserva para nós.  Este livro é, antes de 
tudo, um manual de motivação. O apóstolo Miguel Ângelo o 
escreveu sob a unção do Espírito Santo. Certamente, muitas 
vidas serão transformadas por ele. 

 

 
RECONSTRUINDO VIDAS: AS BASES 

DA FÉ CRISTÃ 
Este livro tem a finalidade de ajudar aqueles que com 
seriedade desejam reconstruir suas vidas com bases cristãs 
sólidas e eternas, segundo os valores da Graça de Deus. 
“Reconstruindo Vidas – as bases da fé cristã” – é resultado de 
dezenas de mensagens ministradas pelo Apóstolo Miguel 
Ângelo do Altar da Igreja Cristo Vive e que foram uma bênção 
tremenda na vida daqueles que Deus separou para ouvi-las. 
Neste livro o leitor conhecerá os princípios da caminhada 
espiritual com Jesus Cristo e o que é mais importante, no final, 
terá entendido porque o Apóstolo Paulo recomendou que não 
se lançasse de novo a base do arrependimento de obras 
mortas, e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da 
imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo 
eterno (Hebreus 6:1-3), mas que se deixasse levar para o que 
é Perfeito – a mensagem da Graça de Deus. 
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RESPOSTA EM GRAÇA PARA 
PERGUNTAS DA LEI 

Este trabalho volta-se para o esclarecimento de questões que, 
no início da Revelação, recebemos por meio de cartas e 
telefonemas. Eram almas que se sentiam em conflito ao 
ouvirem a Verdade – as Boas-Novas de Jesus Cristo, a 
Doutrina da Graça de Deus, pois suas mentes estavam 
impregnadas das tradições e doutrinas legalistas. São 
respostas sobre a salvação eterna, o jejum para se buscar 
poder, batismo com o Espírito Santo, Ceia do Senhor, e muitas 
outras indagações. 

 

 
RESTITUIÇÃO TOTAL 

A Bíblia desde o seu primeiro ao último Livro promete restituir 
ao povo de Deus o que foi perdido, e este livro mostra, passo 
a passo, como é que a restituição se processa, uma vez que 
ela obedece a um trâmite divino. Qual a postura de vida que 
precisamos tomar, que mentalidade deve prevalecer em si, 
qual deve ser o foco principal a ocupar o nosso pensamento e 
qual a visão que precisamos ter a fim de desfrutar desta 
grande promessa de Deus: “Restituição Total”. 

 

 
RUDIMENTOS DE OBRAS 
MORTAS 

Muitas das doutrinas e costumes, bem como a teologia de 
muitas Igrejas, nada mais são do que teorias engendradas 
pelas próprias mentes de líderes incautos, fazendo valer o 
fruto de seus pensamentos, despejando-os sobre o povo de 
Deus sedentos pela Verdade e pela certeza da salvação. 
Pelos temas: Rudimentos Provenientes de Doutrina Judaica; 
Rudimentos de Obras Mortas; Rudimentos de Sacrifícios 
Corporais; Rudimentos da Doutrina de Cristo e Juízo Eterno; 
Chamados a Vencer, o Apóstolo Miguel Ângelo torna o crente 
sensível à Genuína Doutrina da Graça de Deus. Ele mostra 
como Deus aguça nossos sentidos, no que se refere ao Mover 
do Espírito Santo, tornando-nos capazes de entender a Sua 
Vontade. 

 

 
SABEDORIA PREDESTINADA 

A mensagem para os últimos tempos é uma mensagem que 
esteve oculta desde os tempos eternos e que Deus revela 
através das páginas deste livro. Uma Palavra que traz 
esperança, cura, libertação, vitória, triunfo e paz. Cada 
capítulo é uma profecia para a vida dos leitores que se 
regozijarão com este trabalho. 
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SEMEANDO E COLHENDO 

Deus nos ama tanto, que supre todas as nossas 
necessidades, em todas as áreas de nossa vida. Deus tem dito 
que é chegada a hora da prosperidade abundante manifestar-
se na vida da Igreja – a Igreja de Jesus Cristo somos nós. O 
Apóstolo Miguel Ângelo mostra como não nos conformarmos 
com este século e manifestarmos, em tempos de crise, a 
confiança e a obediência às ordens e promessas de Deus. 
Esclarece ao povo de Deus sobre o Dízimo e as Ofertas e suas 
consequências na vida do crente e seus descendentes; dá 
uma visão perfeita do que seja a Prosperidade de Deus. Mais 
do que consciência da posse, Deus quer que tenhamos a 
consciência de que na realidade “tudo é d’Ele” – até mesmo 
nós: não somos de nós mesmos (1 Co. 6:19). 

 

 
SENHOR, ENSINA-NOS A ORAR 

Qual o caminho para vivermos uma vida vitoriosa? Só Deus 
move montanhas e só a oração move o Coração de Deus. O 
Apóstolo Miguel Ângelo diz: “Escrevi este livro com a intenção 
de conclamar os eleitos e amados do Senhor a terem uma vida 
de oração íntima e constante com Deus...” Os títulos dos 
temas são: Senhor, Ensina-nos a Orar; Os Princípios da 
Oração; Seis Razões para a Falta de Oração; A Oração é 
Onipotente; Oração é Comunhão com Deus. Que a nossa vida 
seja de total submissão a Deus. Peçamos e sigamos Sua 
direção e façamos só o que for da Vontade do Senhor. Para 
isto, é preciso ouvirmos a Sua Voz. 

 

SUPONDO TENHA CHEGADO O 
DIA DO SENHOR 

 
TRATADO DAS DOUTRINAS DA 
GRAÇA DE DEUS 

Nos tempos finais em que vivemos, faz-se necessária uma 
maturidade cristã, a sabedoria própria do cristão com olhos 
iluminados pelo Espírito Santo. Este estudo abrange vinte e 
nove temas que fazem parte da Doutrina da Graça de Deus. É 
desejo do Apóstolo Miguel Ângelo que todos os cristãos 
estejam integrados com a Verdade do Evangelho de Cristo – 
os Mistérios Revelados. 

 

 
VENCENDO INCRÍVEIS 
DESIGUALDADES 

Este maravilhoso trabalho literário mostra que quando Deus 
prepara, reveste ou unge alguém, não importa o tamanho do 
inimigo, não importa o tamanho da adversidade, não importa 
o tamanho da desigualdade, a vitória já está garantida! 
Retratando a vida do rei Josafá, ele mostra que em momentos 
de crise, pessoas cujos olhos estão postos em Deus, sempre 
vencem. Adquira esta obra e desfrute de uma vida de vitórias. 
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VIDA EM ABUNDÂNCIA 

Neste livro o Apóstolo Miguel Ângelo mostra que o direito de 
todo filho de Deus desfrutar de uma vida estáve3l e 
abundante. Com uma linguagem fácil e amparada na Bíblia 
Sagrada, o Autor discorre sobre como é possível viver sem 
necessidades em meio ao caos e às pressões econômicas do 
mundo moderno. Há em cada capítulo, uma chave que, se 
usada segundo os desígnios do Senhor, levará o leitor à vida 
bem-sucedida. Abre e lê mais um trabalho com total inspiração 
de Deus. Uma vida em abundância te espera! 

 

 

VIDA FELIZ, ALMAS CURDAS 

Livro refente à Palestra do Congresso Feminino Shail - Bpa 
Rosanna 
Qual é a mulher que vivendo num contexto histórico atual, de 
estresse, de excesso de compromissos, de convulsões em 
muitas áreas no país, não precisa de uma cura, em alguma 
área de sua vida?  Como diz o Apóstolo Paulo, temos medos 
por fora, temores por dentro, temos aflições, sobrecarga de 
trabalho, pressões contextuais, exigências profissionais, 
surpresas familiares etc., mas em tudo somos mais do que 
vencedoras em Cristo Jesus! 
 

 
VÍTIMA OU VITORIOSA 

TRATANDO DAS CHAGAS DOS ABUSOS Quem são as 
vítimas de abusos físicos, emocionais, mentais e espirituais 
cujas vidas foram tão dolorosamente marcadas? Quem são os 
causadores desses abusos? Como libertar-se dos traumas 
deixados pelos abusos? Onde está a chave definitiva para tal 
libertação? 

 

 
 
VOCÊ É UM DOS NOSSOS 
 

 


