Rio de Janeiro (RJ) sediará Seminário de Ciências Bíblicas

Promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil, o encontro será realizado nos dias
02 e 03 de setembro. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas
on-line, pelo portal da SBB: www.sbb.org.br/seminarios.
Nos dias 2 e 3 de setembro, a cidade do Rio de Janeiro (RJ) será palco de
mais uma edição do Seminário de Ciências Bíblicas. Realizada há mais de uma
década, a iniciativa, da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), visa contribuir para a
ampliação do conhecimento sobre o Livro Sagrado. Para isso, reúne palestras
que abordam aspectos sobre a tradução da Bíblia e sua história, bem como a
aplicação dos ensinamentos do Livro Sagrado em diferentes setores sociais, na
igreja, na família e na escola, entre outros.
Organizados desde o ano 2000, esses encontros já alcançaram milhares
de pastores, líderes cristãos, obreiros, professores de escola bíblica e
seminaristas. A edição da capital fluminense terá cinco painéis, além de espaço
para uma sessão de perguntas e respostas. O investimento é de R$ 30,00. Para
seminaristas, as inscrições custam R$ 15,00. Todos os recursos obtidos com as
inscrições serão revertidos na realização das ações dos programas bíblicos de
impacto social da SBB. As inscrições podem ser feitas on-line, pelo portal da
SBB (www.sbb.org.br/seminarios). Mais informações pelo telefone 0800-7278888, da SBB.
Confira, a seguir, a programação completa do evento:
02 DE SETEMBRO – DAS 19H30 ÀS 22H30
 A Bíblia: sua natureza, funções e finalidade – Vilson Scholz: Essa palestra
aborda a importância da Bíblia Sagrada, o livro mais traduzido e lido de todos
os tempos. Regra de fé e de vida dos cristãos, a Bíblia é lida, pregada, discutida
e vivida. No entanto, raramente seu leitor faz uma pausa para perguntar: Que
livro é esse? Quais são as suas funções? Aonde esse livro quer nos levar? Qual é
a sua finalidade? E são justamente esses os questionamentos levantados pelo
palestrante durante o painel.
Vilson Scholz: Pastor e professor de Teologia Exegética, tem mestrado e
doutorado na área do Novo Testamento. Consultor de Tradução da Sociedade
Bíblica do Brasil, é professor da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas
(RS). É tradutor do Novo Testamento Interlinear Grego-Português (SBB) e autor
de Princípios de Interpretação Bíblica (Editora da Ulbra).


A Bíblia no mundo digital – Elismar Vilvock: Em toda a Bíblia há
relatos de mensagens sendo escritas em diversos materiais e esta tem sido, por
muito tempo, a melhor maneira de transmitir conhecimento de uma geração

para outra. Com a descoberta do mundo digital, notou-se que aquilo que antes
parecia a solução ideal, tinha seus problemas, dando início a uma nova busca,
chamada de "conteúdo digital". A SBB desenvolve alguns produtos digitais,
entre os quais a Biblioteca Digital da Bíblia (Libronix), Glow e webservice de
textos bíblicos.
Elismar Vilvock: Bacharel em Teologia pelo Instituto Concórdia de São Paulo,
da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é Bacharel em Ciência da Computação
pela UNIFIEO, Osasco-SP. Trabalha na SBB desde 2001, na área de Tradução e
Publicações como gerente de Desenvolvimento de Publicações Digitais.
03 DE SETEMBRO – DAS 8H30 ÀS 16H00
 A transmissão do texto bíblico: Vilson Scholz: A Bíblia, escrita em hebraico,
aramaico e grego, é uma coleção de livros que ficou pronta há mais ou menos
dois mil anos. Se hoje os textos originais são traduzidos, cabe perguntar: Como
esses textos foram preservados? Onde estão publicados? Como ter acesso a
eles? Esta palestra, que inclui temas relacionados com paleografia, arqueologia
e crítica textual, procura mostrar como a Bíblia foi transmitida, desde o tempo
dos profetas e apóstolos, até os dias de hoje.
 História da Escrituração Bíblica: Aborda o desenvolvimento da escrituração
bíblica através das tecnologias existentes nas épocas em que foi escrita, assim
como, também, o desenvolvimento gradual dos idiomas e dialetos que
envolveram sua redação.
Martinho Lutero R. N. Semblano: Administrador de empresas; teólogo pósgraduado em Antigo Testamento e Arqueologia Bíblica; Pastor da Igreja de
Nova Vida da Tijuca e de mais nove igrejas-filhas; autor de 86 livros, entre os
quais “Bereshit: a criação, do Big Bang à costela de Adão”, “Idiomas e dialetos
do Antigo Testamento: o desenvolvimento gradual da escrita e da linguagem
durante o período vétero-testamentário” e “Reformadoras - As mulheres da
Reforma Protestante”.
 A missão de levar a Bíblia à Pátria – Vilson Scholz: Nesta palestra, serão
destacados os vários esforços da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) para difundir
a Bíblia e a sua mensagem. Entre os destaques está a apresentação dos
programas sociais da entidade, voltados especialmente para as populações em
situação de risco social, e o programa sócio evangelizador, mantido pela SBB há
mais de 30 anos.
Seminário de Ciências Bíblicas do Rio de Janeiro (RJ)
Data: 2 e 3 de setembro de 2016
Local: Faecad (Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus)
Data e horários: 2/9 (das 19h às 22h) e 3/9 (das 9h às 17h)
Endereço: Av. Vicente de Carvalho, 1083 - Vila da Penha
Inscrições: 0800 727 8888 e (21) 3015 1000 ou faecad@faecad.com.brRio de
Janeiro (RJ)
Investimento: R$ 30,00 (o equivalente a uma oferta no valor de duas Bíblias)

R$ 15,00 (para seminaristas)
Informações: 0800 727 8888 (SBB)
Inscrição on-line ou no local: www.sbb.org.br/eventos/seminario-de-cienciasbiblicas/
Vagas limitadas
Contatos com a imprensa: Oficina da Palavra: (11) 3289-2139 – Denise Lima:
(11) 99611-7381 – Luciana Garbelini: (11) 99292-2131

