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O antigo testamento interpretado versículo por versículo russell norman champlin pdf

Um dos trabalhos mais relevantes no mercado teológico acaba de passar por ampla re-visão. Nesta nova edição, a coleção interpretada do Antigo Testamento - agora publicada em cinco volumes - agora tem texto hebraico a partir da letra publicada pelo estudioso Dr. R. N. Champlin. Em suas páginas,
o leitor terá a oportunidade de seguir verso com versos todas as passagens do Antigo Testamento, tendo como auxílio: - Comentários para cada capítulo, - Explicações de cada verso no contexto do capítulo, - O significado das palavras-chave e dos termos principais, - As referências biográficos, - Além
de muitos outros recursos, tudo de forma muito clara, fiel e confiável. O Versículo Interpretado do Antigo Testamento por Ver ◗ sículo é um excelente meio para estudos, preparação do seguinte, para aprofundar seus conhecimentos e, sobretudo, para seu desenvolvimento espiritual. Um trabalho muito
importante e necessário em sua biblioteca por muitos, muitos anos. © 1996-2014, Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas Saiba mais sobre produtos usados Livros usados vendidos em nossa categoria Outlet são livros com análises, mas que mantém a integridade do conteúdo original que permite uma
leitura muito próxima de novos livros. Esses produtos podem ter páginas amassadas ou capas, manchas, arranhões ou sinais de uso e podem estar fora de suas embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE Para o inventário de produtos de outlet é limitado e por isso as oportunidades de
compra são únicas. Se os defeitos na operação do produto forem relatados após a compra, o consumidor poderá solicitar o reembolso dos valores cobrados de acordo com a política de devolução da Saraiva.IMAGENS NO LOCAL As imagens são meramente indicativas de um novo livro com exemplos
de unidades com sinais de uso, que podem ou não estar presentes na unidade colocada à venda. Os livros utilizados aparecem no site com o selo USED para destacar os outros produtos. SELO USADO Os livros são lacrados Vendidos no Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou cobertura traseira
para identificar produtos que não podem ser trocados. PACOTE E CONTEÚDO Os produtos são entregues na embalagem original remanufaturada, com possíveis modificações ou em embalagens neutras lacradas. Pode não conter tampas especiais e/ou invólucros, especialmente em kits e caixas.
REFERÊNCIA O prazo para retirada do mercado é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser promovido com todos os seus ingredientes e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado de mercadorias, não é possível trocar os produtos,
apenas o e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado pelos mesmos meios usado no mercado. Para obter mais informações, consulte a Política de Comércio e Devolução.APARÊNCIA E OPERAÇÃO Os livros utilizados podem conter amassados, marcas, manchas, arranhões
ou sinais de uso. Essas marcas estéticas não comprometerão a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram testados e estão no modo de leitura. Leitura.
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