LIVROS DE
Martinho Lutero Semblano

1. A Caverna de Adulão
2. A esposa do líder: amiga, ovelha, mulher
3. A igreja tem a cara de seu pastor: O nível do líder e seu reflexo na igreja
4. A importância da imagem do líder
5. A Parábola de Balaão
6. A Pregação dos Gansos
7. A Reforma Protestante como propulsora da liberdade de imprensa
8. A vida íntima do casal: o que é e o que não é pecado segundo a Bíblia
(opúsculo)
9. Abertura de novas igrejas: uma necessidade à luz da Bíblia, da doutrina, do
amor, da lógica e da história
10. Abertura de novos cultos: objetivos, formatos, nominação e aspectos práticos
para sua implantação
11. Aborto à luz da Bíblia
12. As Vacas Filisteias
13. Até tu?: O líder diante das traições e das divisões na igreja
14. Bereshit: a criação, do Big Bang à costela de Adão
15. Características de um verdadeiro líder e suas diferenças para os líderes pro
forma: qual destes você decidirá ser?
16. Com quem casar: a segunda decisão mais importante da vida
17. De folha a fruto: o discipulado e suas fases de maturação
18. Defenda o que é seu! (A história de Sama)
19. Divórcio e novo casamento: perspectivas bíblicas
20. Escola de Aperfeiçoamento 01: Escola de Boas-Vindas

martinholutero.org

1

LIVROS DE
Martinho Lutero Semblano

21. Escola de Aperfeiçoamento 02: Escola de Discípulos
22. Escola de Aperfeiçoamento 03: Escola de Membresia
23. Escola de Aperfeiçoamento 04: Escola de Crescimento Espiritual
24. Escola de Aperfeiçoamento 07: Escola de Líderes de Grupos de Vida
25. Fides Quaerens Intellectum : Protestantismo e Educação
26. História da Igreja: do ano 31 ao ano 49 d.C.
27. História da Igreja: do ano 50 ao ano 56 d.C.
28. História da Igreja: do ano 57 ao ano 61 d.C.
29. História da Igreja: do ano 62 ao ano 63 d.C.
30. Horóscopo, signos e astrologia à luz da bíblia
31. Idiomas e dialetos do Antigo Testamento: o desenvolvimento gradual da escrita
e da linguagem durante o período vétero-testamentário
32. Kerygma: a homilética a serviço do pregador (Curso de Pregadores)
33. Lidando com as críticas e a oposição interna na igreja
34. Lidando com os manipuladores: crente-chupetinha, crente-sanguessuga, crentecorvo, crente-bode e crente-diabo
35. Lideranças ministeriais: reuniões, delegação de tarefas, supervisão e mudança de
líderes
36. Martinho Lutero e a Reforma Protestante
37. Materiais, formatos e instrumentos utilizados no processo de escrituração
bíblica
38. Muito além do púlpito: a real expectativa daquele que é chamado a servir na
obra de Deus
39. No deserto: O desânimo na vida do líder

martinholutero.org

2

LIVROS DE
Martinho Lutero Semblano

40. Novo Testamento: Introdução e síntese
41. O líder como anfitrião: recepcionando pregadores convidados
42. O líder e a direção de cerimônias e eventos especiais
43. O líder e a direção do culto
44. O líder e a ética ministerial
45. O líder é criativo e não-conformado: a importância do marketing para a igreja
alcançar mais vidas
46. O líder e o aconselhamento pastoral
47. O líder, a acolhida aos visitantes e a integração de novos membros
48. O Princípio de Autoridade e a prática do amor altruísta: sobre a submissão, a
obediência, o exercício da honra e o espírito cristão
49. O Princípio de Jetro: O líder deve levantar novos líderes
50. O sustento do líder e a ética financeira
51. Ordem e Progresso: a importância do diaconato na vida da igreja
52. Os filhos do líder: privilégio ou fardo?
53. Pré-Reformadores: semeadores do deserto
54. Prioridades Alteradas
55. Quebrantamento na vida do líder: de volta às mãos do oleiro
56. Quem ama não abandona: Lidando com as decepções e com a saída de
membros
57. Reformadoras: As mulheres da Reforma Protestante
58. Síntese do Novo Testamento
59. Sobre a Bíblia: meus primeiros passos (opúsculo)
60. Sobre a Cerimônia de Investidura Ministerial (opúsculo)
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61. Sobre a Música Cristã (opúsculo)
62. Sobre a Oração: eu posso falar com Deus? (opúsculo)
63. Sobre a Santa Ceia do Senhor (opúsculo)
64. Sobre a Santificação (opúsculo)
65. Sobre o Batismo nas Águas (opúsculo)
66. Sobre o Evangelismo (opúsculo)
67. Sobre o surgimento do Diaconato (opúsculo)
68. Sobre os Dízimos e as Ofertas (opúsculo)
69. Teologia Sistemática: Angelologia (A Doutrina dos Anjos)
70. Teologia Sistemática: Teontologia (A Doutrina de Deus Pai)
71. Tive fome: o serviço de assistência social da igreja
72. Tola, filho de Puá, filho de Dodô
73. Visão ministerial e identidade denominacional: sua lógica, sua natureza e sua
importância para a igreja
74. Visitas pastorais
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