Vitória (ES) sediará Seminário de Ciências Bíblicas da SBB
Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) promoverá, na
cidade de Vitória (ES), mais uma edição do Seminário de Ciências Bíblicas (SCB). O
Seminário acontecerá na Primeira Igreja Presbiteriana e contará com cinco painéis,
além de espaço para perguntas. Organizados desde o ano 2000, esses encontros já
alcançaram milhares de pastores, líderes cristãos, obreiros, professores de escola
bíblica e seminaristas, entre outros públicos.
As inscrições custam R$ 30,00 para o público em geral e R$ 20,00 para seminaristas
e grupos de inscritos com 10 ou mais participantes, e podem ser feitas através
do goo.gl/U761VZ. Informações pelos telefones 0800 727 8888 (27) 3222-1003 ou (27)
3222-9291.
Confira, a seguir, a programação de palestras:
Quinta-feira, 08/11/2018, das 19h30 às 22h
A Nova Almeida Atualizada (NAA), com Pr. Marcos G. F. Silva: Resultado de
uma profunda revisão de uma das traduções mais lidas e queridas pelos cristãos
brasileiros, a Almeida Revista e Atualizada, a obra tem o propósito de apresentar o
texto clássico de Almeida numa linguagem atual. Fruto de quatro anos de trabalho, a
NAA foi lançada em novembro de 2017 e preserva os predicados tão apreciados pelo
leitor de Almeida.
Pr. Marcos G. F. Silva: Secretário de Distribuição e Coordenação das Secretarias
Regionais da SBB, bacharel em Teologia e Administração de Empresas com MBA
em Marketing e MBA em Gestão Financeira e Controladoria e Auditoria pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) .
•

• A Bíblia e a pregação expositiva, com Rev. Hernandes Dias Lopes: A palestra
mostrará a importância da pregação da Palavra de Deus para a igreja. Evidenciará,
também, que, por meio da pregação expositiva, o foco está na exposição de toda a
Escritura Sagrada-.
Rev. Hernandes Dias Lopes: Doutor em Ministério, bacharel em Teologia, pastor
titular da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, membro da Academia
Evangélica de Letras do Brasil, diretor executivo da Luz para o Caminho, pastor
colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em SP, conferencista e escritor,
com mais de 130 livros publicados.

Sexta-feira, 9/11/2018, das 19h30 às 22h
• História da Escrituração Bíblica, com Pr. Martinho Lutero Semblano: A Bíblia
não foi escrita com corretores automáticos; tampouco foi toda escrita com tinta e
sobre uma mesa. Aliás, não foi escrita em papel, tal como a conhecemos hoje. Na
verdade, a Bíblia foi sendo escrita com técnicas e materiais diversos, disponíveis em
suas épocas, ao longo de séculos. Assim, é importante sabermos que sua escrituração
se utilizou de algumas tecnologias de escrita existentes em cada um daqueles
períodos. Esta palestra, portanto, visa esclarecer todo o vasto e rico processo de
escrituração que resultou na Bíblia que hoje utilizamos em livros e em nossos próprios
celulares.
Pr. Martinho Lutero Semblano: Administrador de empresas; teólogo pós-graduado 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”.
• Como a Bíblia chega às pessoas hoje?, com Pr. Marcos G. F. Silva: A palestra
traz um panorama de como se deu a distribuição da Bíblia desde o início, quando ela
foi dada por Deus, até os dias de hoje, na era digital ganhando diversas formas. Como
a Bíblia chegava às pessoas e como ela chega hoje? Veremos também a importância de
Gutenberg e Lutero na multiplicação dos exemplares Bíblicos e no impulso para que a
Bíblia chegasse às mãos do povo.
Sábado, 10/11/2018, das 8h30 às 12h
• Bíblia Sagrada: o Livro da esperança, com Pr. Dr. Acyr de Gerone Junior: O
palestrante falará sobre o Ano da Bíblia e o motivo de 2018 ter sido escolhido para
celebrar o Livro Sagrado. Além disso, mostrará como participar das comemorações e
sugestões para comemorar a data.
Dr. Acyr de Gerone Junior é secretário Regional da SBB no Rio de Janeiro, graduado
em Teologia pelo Seminário Teológico Betânia de Curitiba (PR), mestre em Educação
(UFPA) e doutor em Teologia (PUC-Rio). Pastor, palestrante e autor de livros e artigos
sobre teologia, missão, gestão e educação.

SERVIÇO
Seminário de Ciências Bíblicas em Vitória (ES)
Dias: 8, 9 e 10 de novembro de 2018
Horário: Dia 8, das 19h30 às 22h, dia 9, das 19h30 às 22h e dia 10, das 8h30 às 12h
Local: Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.025, Forte São João, Vitória –
ES
Inscrições e informações: 0800 727 8888, (61) 3218-1948 ou goo.gl/U761VZ
Investimento: R$ 30,00 para o público em geral e R$ 20,00 para seminaristas e grupos
de inscritos com 10 ou mais participantes

Informações para a imprensa:
Oficina da Palavra: (11) 3289-2139
Contatos:
Denise Lima: (11) 99611-7381
Luciana Garbelini: (11) 99292-2131

