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A Biblia Do 5s
Preparada por uma renomada equipe de biblistas, a edição de estudos da Bíblia Ave-Maria em eBook traz notas explicativas
aprofundadas, atualizadas e de grande rigor exegético, além de referências bíblicas paralelas e um abundante índice doutrinal.
Apresenta também introduções para cada livro bíblico, que contextualizam informações relativas a autores, estrutura, mensagem
teológica e data. Com linguagem clara e acessível, a Bíblia de estudos constitui um verdadeiro curso bíblico para leigos e para os
estudiosos da Sagrada Escritura. No formato digital, conta com índice de busca por capítulos e versículos, fazendo com que você
possa ler e manusear as Sagradas Escrituras de um modo mais fácil, confortável e agradável. O texto bíblico da edição de
estudos da Bíblia Ave-Maria foi traduzido dos originais hebraico, grego e aramaico pelos monges beneditinos de Maredsous
(Bélgica). Com sua linguagem acessível, conquistou os lares brasileiros e é hoje uma das bíblias mais populares e queridas entre
os brasileiros.
Statenvertaling: in opdracht van de Staten-Generaal baseerden de vertalers zich rechtstreeks op de Hebreeuwse en Griekse
grondtekst.
A Bíblia mais querida do Brasil agora também está disponível em eBook. Com o texto tradicional da Bíblia Sagrada Ave-Maria, no formato
digital com índice de busca por capítulos e versículos, você poderá ler e manusear as Sagradas Escrituras de um modo mais confortável e
agradável. Além disso, a Bíblia Ave-Maria traz as orações diárias do cristão, visão geral do novo catecismo, mapas, leituras litúrgicas e
índice doutrinal. Traduzida dos originais hebraico, grego e aramaico pelos monges beneditinos de Maredsous (Bélgica), a Bíblia Ave-Maria
foi editada pela primeira vez em 1959 pelos missionários do Imaculado Coração de Maria, sendo a primeira Bíblia católica publicada no
Brasil. Com sua linguagem acessível, conquistou os lares brasileiros e, até hoje, é a Bíblia mais popular e querida entre os católicos, com
mais de 200 edições. Esta 8a edição digital conta com novas atualizações e revisões.
Esta série apresenta as etapas fundamentais da história do povo bíblico e, por meio da linha do tempo, as relacionando com fatos da história
contemporânea. É um precioso auxílio para as pessoas começarem a se familiarizar com os textos sagrados, com sua formação e com sua
história. Utilizando metodologia própria para estudo em grupos, os volumes são ainda enriquecidos com 42 mapas e temas bíblicos. Este é o
volume No3 (B)O povo da Bíblia narra suas origens(/B). Os quatro temas: O nome do povo retrata sua história; Na experiência da fraqueza,
o povo vê a força de Deus; Os fracos e pequenos constroem o povo de Deus; O povo reconta a história e revive a libertação, ajudarão você
a descobrir como o povo da Bíblia se formou, entre as lutas e as conquistas daqueles que faziam parte dos grupos iniciais. Você descobrirá
que a experiência de fé que caracterizou e distinguiu aquele pequeno povo de todos os povos da Terra, é a mesma experiência que Deus
hoje nos oferece.
Nessa obra o renomado biblista Pe. José Raimundo Vidigal, tradutor da Bíblia de Aparecida, apresenta por meio de perguntas e respostas,
cem questões relacionadas à Bíblia. São respondidas as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm sobre as Sagradas Escrituras. A obra
é indicada para todos aqueles que desejam conhecer e compreender melhor a Palavra de Deus.
Após mais de 40 anos de sua criação no Japão e desde a década de 80, quando passou a ser adotado no Brasil, o 5S continua sendo a
principal, senão a única, ferramenta gerencial adotada pelas Organizações para a formação de uma base física e comportamental propícia
para uma maior produtividade e melhor qualidade de vida no trabalho. Por que um processo que trata de conceitos tão simples e óbvios é
alvo de implantação de Organizações de todo o mundo, independentemente de seu negócio ou porte? A metodologia de implantação do 5S
apresentada neste livro é fruto da vivência prática do autor, capaz de levas as organizações a atingirem um nível de excelência, respeitando
os conceitos orientais, porém, considerando os traços culturais das pessoas e das organizações.
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