Capas de Bíblia com conceito inovador
Na tradução Nova Almeida Atualizada, as edições receberam layout Inspirado em versículos
bíblicos, que remetem ao amor de Jesus Cristo. São especialmente indicadas para o público jovem.
A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) está lançando novas edições da Bíblia Sagrada na tradução Nova
Almeida Atualizada (NAA). As quatro opções de capa trazem um conceito inovador: cada uma delas foi
inspirada em um versículo da Bíblia, sempre remetendo ao amor protetor, generoso e salvador de Jesus
Cristo. Com um visual moderno e atual, as edições são indicadas especialmente para o público jovem.
A NAA é uma tradução lançada em 2017 pela SBB, com o que há de melhor e mais recente no campo
dos estudos teológicos e científicos sobre as Escrituras e seu contexto original. 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.
Confira os diferenciais e recursos da tradução NAA:
 Diferenciais: preocupação com a leitura em voz alta; leitura fluente, sem trava-línguas, e apresentação
gráfica diferenciada que procura deixar claro onde há diálogos.
 Recursos: O perdão de Deus (O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus).
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Confira os versículos estampados no verso de cada capa:
1.
2.
3.
4.

“Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti.” (Salmo 56.3)
“Jesus é o Leão da tribo de Judá.” (Apocalipse 5.5)
“Jesus morreu por todos.” (2Coríntios 5.15)
“Deus enviou o seu filho como salvador do mundo.” (1João 4.14)
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