Um presente de Natal divertido e instrutivo
Projeto realizado em parceria com a Turma da Bíblia, o Álbum de Figurinhas dos
Personagens Bíblicos é a sugestão da SBB para celebrar o nascimento de Jesus.
Festa cristã muito aguardada pelas crianças, o Natal pode ganhar
mais significado se o presente for o Álbum de Figurinhas dos
Personagens Bíblicos. Afinal, lá estão registrados o nascimento de
Jesus e passagens importantes de sua vida, como milagres,
crucificação e ressurreição. Resultado da parceria entre a Sociedade
Bíblica do Brasil (SBB) e a Turma da Bíblia, este projeto inédito
oferece entretenimento e conhecimento, protagonizado por ícones
cujas histórias permeiam o livro mais famoso do mundo. A novidade
promove a interação entre a adultos e crianças e chama a atenção
para histórias que poderão mudar a vida de quem tiver contato com
elas.
Com espaço para receber 90 figurinhas autoadesivas, apresentadas
em pacotinhos com seis cromos cada, e que já vêm com a
publicação, o álbum vai ensinar as crianças, de forma lúdica e
participativa, a importância das Sagradas Escrituras. Basta colar a
figurinha, saber sobre o personagem e ler a sua história na Bíblia.
"O Álbum de Figurinhas da Turma da Bíblia é uma ferramenta para
biblio-alfabetização. Uma das maneiras de usá-lo é colar as
figurinhas aos poucos, uma ou duas por dia, só depois de contar as
histórias desses personagens. Assim, crianças e adultos aprendem e
relembram as histórias bíblicas juntos, adquirindo conhecimento",
ensina o secretário de Tradução e Publicações da SBB, Paulo
Teixeira.
Os personagens retratados no álbum servem de inspiração para
conhecer como Deus trabalhou na história da humanidade – da
criação do mundo até a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição. E
as crianças ainda podem conhecer mais sobre os personagens, no
site www.turmadabiblia.com.br. O Álbum de Figurinhas dos
Personagens Bíblicos custa R$ 49,90.

Até o final deste ano, os personagens estarão também na Bíblia da
Turma da Bíblia, outro lançamento em parceria com a SBB. A
iniciativa é um projeto de conteúdo e entretenimento infantil
cristão, destinado a proporcionar diversão com propósito, para
influenciar as novas gerações. Formada por empreendedores e
profissionais cristãos de diferentes áreas (publicitários, psicólogos,
pedagogos, designers etc.), a Turma da Bíblia quer conquistar o
coração das crianças, disseminando entre elas e suas famílias os
valores e ensinamentos bíblicos de uma forma leve e divertida.
Motivado em trazer um conteúdo que influencie de maneira positiva
as novas gerações, o grupo se propõe a alcançar diversos
segmentos, como mídia digital, espetáculos, produtos licenciados,
festas infantis e material didático.
"Queremos influenciar o que nossos filhos consomem na internet e
no entretenimento infantil. Vamos usar todos os recursos
disponíveis, intelectuais, know-how e financeiros, para criar um
projeto com excelência e propósito cristãos", afirma Marcio Flores,
um dos idealizadores da Turma da Bíblia.
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