SBB apresenta a Bíblia de Estudo NAA
Elaborada por uma equipe de quase 100 especialistas, a obra conta com mais de 44 mil notas de
estudo.
Um ano após o lançamento da Nova Tradução de Almeida Atualizada (NAA), a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB)
apresenta o primeiro fruto deste trabalho: a Bíblia de Estudo NAA. Elaborada por uma equipe de quase 100
especialistas, incluindo acadêmicos, professores e pastores, a obra é uma das mais completas Bíblias de Estudo
já publicadas no Brasil. Ela complementa a leitura do texto bíblico na Nova Almeida Atualizada com o que há
de melhor e mais recente no campo dos estudos teológicos e científicos sobre as Escrituras e seu contexto
original.
“Estamos lançando uma das mais completas Bíblias de Estudo em língua portuguesa”, exalta o secretário de
Tradução e Publicações da SBB, Paulo Teixeira, observando que a iniciativa é uma forma de celebrar o primeiro
aniversário da publicação da NAA com seus milhares de apreciadores. Ele destaca o texto bíblico claro e
preciso aliado a mais de 44 mil notas de estudo, entre muitas outras ferramentas para que o leitor conheça,
viva e compartilhe mais e melhor a Palavra de Deus.
Resultado de uma profunda revisão da consagrada tradução Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida
Atualizada apresenta um texto clássico com uma linguagem atual, seguindo a norma padrão do português
escrito e falado no Brasil. “A associação desta tradução com estudos tão amplos e aprofundados sobre as
Escrituras Sagradas faz da Bíblia de Estudo NAA uma obra imprescindível para leigos e especialistas e também
para todos aqueles que querem conhecer a Palavra de Deus e seus matizes históricos e sociais da maneira
mais detalhada possível, sem abrir mão de precisão científica e rigor técnico”, complementa Teixeira.
Com mais de 44 mil notas de rodapé, a Bíblia de Estudo NAA também se destaca, além de outros recursos e
auxílios, por seus mapas e por suas introduções tanto aos livros quanto aos blocos de livros bíblicos, que são
precedidos por informações relevantes para o seu entendimento.
O lançamento vem acompanhado de uma linda caixa.
Confira os diferenciais da obra:
Recursos
 Introduções aos livros e blocos de livros bíblicos
 Mais de 44 mil notas de estudo no rodapé, divididas da seguinte forma:
 2.090 notas explicando os itens do esboço
 13.352 versículos com notas
 29.282 termos ou frases explicadas nas notas
 63 quadros temáticos
 211 mapas detalhados ao longo das introduções e notas
 221 tabelas comparativas
 Encarte com 15 mapas coloridos
 Centenas de esquemas explicativos, diagramas e ilustrações
 Auxílios:
 O plano divino da salvação













Doutrina bíblica: uma visão geral
Interpretando a Bíblia
Lendo a Bíblia
O cânone da Escritura
A confiabilidade dos manuscritos bíblicos
A arqueologia e a Bíblia
As línguas originais da Bíblia
A Septuaginta
Como o NT cita e interpreta o AT
A história da salvação no AT: preparando o caminho para Cristo
Concordância bíblica
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