SBB conquista Prêmio Areté em quatro categorias
A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) foi vencedora, em quatro categorias, do prestigiado
Prêmio Areté de Literatura 2018. Promovida pela Associação de Editores Cristãos (ASEC), a
premiação se destina a reconhecer, enaltecer e premiar a excelência em literatura cristã
brasileira. A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu no dia 10 de novembro último, com o
apoio da SBB, no Centro de Eventos – Museu da Bíblia, em Barueri (SP).
“Conquistar esse reconhecimento é muito gratificante, especialmente porque se
tratam de obras desenvolvidas com todo o cuidado e esmero por uma equipe multidisciplinar,
imbuída pela missão de levar a Palavra de Deus a todas as pessoas”, afirma Márcia Carneiro,
gerente de Comunicação da SBB.
Confira as obras da SBB ganhadoras do Prêmio Areté 2018, por categoria:
Bíblia e Bíblia de Referência
• Bíblia de Estudo da Reforma: Apresenta um rico e vasto material como
notas, artigos e orações com base em cada livro das Escrituras Sagradas.
Todos os livros da Bíblia trazem uma introdução sobre o pensamento de
Martinho Lutero, bem como um amplo esboço com detalhes históricos e
artigos. O objetivo desta publicação é estimular no leitor a reflexão sobre
o legado trazido pela Reforma e, especialmente, resgatar as raízes da
Reforma Protestante, ao destacar a centralidade da Bíblia para a fé e a
vida cristã.
Bíblia Infantil
• Bíblia Explicada para Crianças - MIG & MEG: Desenvolvida a
partir da necessidade de fazer com que a Bíblia seja
compreensível para todos, inclusive pelas crianças, esta edição é
uma excelente ferramenta para despertar, no pequeno leitor, o
interesse em estudar a Palavra de Deus. Com lindas ilustrações
da turma Mig & Meg, tem texto bíblico na Nova Tradução na
Linguagem de Hoje, mais acessível e de fácil compreensão. A
edição vem, ainda, com uma cartela de adesivos, para a criança
levar a mensagem de Deus sempre com ela.
Estudo Bíblico e Referência
• Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português - Volume 3:
Esta publicação é o terceiro volume de uma edição interlinear do
Antigo Testamento que apresenta uma tradução literal do texto
original para o português. O Antigo Testamento Interlinear (ATI)
procura traduzir, literalmente, cada palavra e cada expressão do
texto hebraico para o português, seguindo seu sentido original. O
texto base do ATI é a Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). Além de

uma tradução literal, o ATI apresenta outras duas traduções em português: uma versão de
equivalência formal (Almeida Revista e Atualizada, RA), e uma versão funcional (Nova
Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH).
Liderança e Ministério
• Bíblia da Escola Bíblica: Resultado de uma parceria entre a SBB e Editora
Cristã Evangélica, esta é uma edição da Bíblia totalmente dedicada ao
ensino e aprendizado da Palavra de Deus. Pioneira e inovadora, é uma
publicação abrangente, indicada para leitores de diferentes faixas etárias
e perfis: professores e alunos de escola bíblica, líderes de pequenos
grupos ou células e cristãos que desejam iniciar ou aprofundar o estudo
das Escrituras.
Sobre a ASEC - Fundada em 20 de junho de 1988, a Associação de Editores Cristãos (ASEC) é
uma organização sem fins lucrativos, que se dedica 100% ao segmento editorial cristão. Nessas
quase três décadas de história, a ASEC tem buscado difundir a importância da literatura cristã
na formação dos leitores brasileiros. Além disso, tem colocado em evidência as iniciativas
culturais para a difusão do livro e fomentado e apoiado esse segmento, configurando-se como
uma organização que hoje é referência nesse âmbito. Como missão, a ASEC busca servir aos
associados, fortalecendo-os e capacitando-os a fim de ampliar o mercado editorial cristão,
para que a literatura seja instrumento de transformação da sociedade.
Sobre a SBB – A Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos de assistência
social, de finalidade filantrópica, educativa e cultural. Para cumprir a missão de promover a
transformação de vidas por meio da Bíblia, desenvolve programas de assistência social em
todo o País voltados a diferentes públicos: famílias, crianças, estudantes, ribeirinhos da
Amazônia, cegos, surdos e dependentes químicos, entre outros públicos. Fundada em 1948,
construiu sua trajetória com base na missão de "semear a palavra que transforma vidas”. A
SBB faz parte de uma organização mundial, as Sociedades Bíblicas Unidas, que está presente
em 147 países.
Em 2018, a SBB está incentivando os cristãos brasileiros a comemorar o Ano da Bíblia no Brasil.
Entre as ações propostas, está promover a leitura da Palavra de Deus, de uma maneira
agradável e inspiradora. Com o tema “Bíblia, o livro da Esperança”, a iniciativa visa ressaltar a
importância deste livro, o maior best-seller de todos os tempos, e também comemorar os 70
anos da SBB, completados em 10 de junho.
Informações para a Imprensa
Oficina da Palavra: (11) 3289-2139 – Contatos: Denise Lima: (11) 99611-7381 e Luciana
Garbelini: (11) 99292-2131.

