Luz no Nordeste terá ação especial pelo Dia da Bíblia no Ceará e em
Pernambuco
Atração do caminhão utilizado no programa da SBB, “Mundo da Bíblia” reúne curiosidades
sobre o Livro Sagrado, que poderão ser vistas nas cidades de Fortaleza (30/11 e 1/12),
Paulista (4 a 6/12) e Recife (7 e 8/12). A entrada é gratuita.
O Dia da Bíblia, comemorado no segundo domingo de dezembro, inspira uma ação especial do
programa Luz no Nordeste, da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). Para marcar a data, o caminhão
que percorre a região ficará aberto a visitação na cidade de Fortaleza (CE) e nos municípios de
Paulista e Recife (PE). Utilizado nos atendimentos prestados à população carente dos estados de
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte o veículo abriga um
espaço cultural, chamado de Mundo da Bíblia, no qual a população pode conhecer curiosidades
bíblicas, como os aromas citados nas Sagradas Escrituras e mais de cem Bíblias em diferentes
idiomas e formatos.
Em Fortaleza, o caminhão do Luz no Nordeste ficará estacionado no pátio do Shopping Benfica,
em 30 de novembro, e na Praça do Ferreira, em 1 de dezembro. Em Paulista, será possível visitar
a exposição no pátio do Shopping Paulista North Way, de 4 a 6 de dezembro, e em Recife, na
Igreja Batista da Capunga, nos dia 7 e 8 de dezembro.
Confira a programação:
Em Fortaleza (CE)
Data: 30 de novembro de 2018
Horário: das 9h às 21h
Local: Shopping Benfica
Avenida Carapinima, 2.200, Benfica, Fortaleza – CE
Data: 1 de dezembro de 2018
Horário: das 9h às 17h
Local: Praça do Ferreira
Rua Floriano Peixoto, s/nº, Centro, Fortaleza – CE
Em Paulista (PE)
Data: 4 a 6 de dezembro de 2018
Horário: das 9h às 20h
Local: Shopping Paulista North Way
Rodovia PE-15, Km 16.5, 242, Centro, Paulista – PE
Em Recife (PE)
Data: 7 e 8 de dezembro de 2018

Horário:
• Dia 7/12, das 9h às 17h
• Dia 8/12, das 9h às 20h
Local: Igreja Batista da Capunga
Rua João Fernandes Vieira, 675, Parque Amorim, Recife – PE
A SBB e o programa Luz no Brasil – A Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade beneficente
de assistência social, de finalidade filantrópica, educativa e cultural. Sua finalidade é traduzir,
produzir e distribuir a Bíblia Sagrada, um verdadeiro manual para a vida, que promove o
desenvolvimento espiritual, cultural e social do ser humano, provocando, assim, a transformação
daquele que com ela entra em contato. Para cumprir a missão de distribuir, de forma relevante, a
Bíblia a todas as pessoas desenvolve programas de assistência social em todo o País. Fundada
em 1948, construiu sua trajetória com base na missão de "promover a difusão da Bíblia e sua
mensagem como instrumento de transformação e desenvolvimento integral do ser humano”.
O trabalho na área social teve início em 1962, quando criou o programa Luz na Amazônia. Os
impactos positivos alcançados com o Luz na Amazônia motivaram a SBB a ampliar sua
abrangência e a replicar em outras regiões a experiência bem-sucedida, com a criação do Luz no
Brasil, em 2008. Este programa tem como linhas de atuação o desenvolvimento espiritual e a
promoção da saúde, educação, cultura e cidadania. Atualmente, a iniciativa engloba três outros
projetos importantes: o Luz no Sul e o Luz no Sudeste, que contam com ônibus adaptados para os
atendimentos, e o Luz no Nordeste, que utiliza um caminhão igualmente preparado para percorrer
a região.
Implantado em 2009, o Luz no Nordeste percorre localidades carentes dos estados de
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. O caminhão é equipado
com duas salas de atendimento para ações na área da assistência social, além do espaço
dedicado a exposições bíblicas, o Mundo da Bíblia.
Campanha Dia da Bíblia – Em comemoração ao Dia da Bíblia, data celebrada sempre no
segundo domingo de dezembro, estão sendo organizadas sessões solenes, cultos, exposições,
maratonas de leitura bíblica, desfiles, distribuição de literatura bíblica e carreatas, entre outras
ações que mobilizarão milhares de cristãos.
Nesta edição, a SBB buscou inspiração no Salmo 65.5: “Com tremendos feitos nos respondes em
tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares
longínquos.”
Acesse o site do Dia da Bíblia e conheça a história desta comemoração, ideias sobre como
celebrar e a programação de eventos em todo País: www.sbb.org.br/eventos/diadabiblia.
Informações para a imprensa:
Oficina da Palavra: (11) 3289-2139
Contatos:
Denise Lima: (11) 99611-7381
Luciana Garbelini: (11) 99292-2131

