SBB inaugura sua Academia da Bíblia
Usando plataforma de Educação a Distância (EAD), a iniciativa coloca o estudo
do conteúdo bíblico ao alcance de todos.

A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) acaba de lançar a Academia da
Bíblia SBB, uma plataforma de Educação a Distância (EAD) com conteúdo
dedicado à Bíblia Sagrada. “A Academia é uma expansão do que já vínhamos
fazendo. O campo da educação é muito vasto e sempre tivemos a
preocupação de atuar nesta área, por meio de diferentes ferramentas. Hoje, a
tecnologia nos permite cumprir esta finalidade de uma forma extraordinária,
usando os recursos digitais para levar conhecimento a pessoas em todo o
Brasil”, ressalta o diretor-executivo da SBB, Erní Seibert, destacando que o
primeiro módulo é gratuito.
A plataforma de EAD da SBB foi inaugurada com o curso “A Bíblia
Sagrada: da formação do cânone à sua interpretação”, que traz conteúdo
destinado a líderes, pastores e cristãos interessados em aprofundar o
conhecimento sobre a Palavra de Deus. Estruturado em cinco módulos, com
um total de 44 aulas, é conduzido pelo professor Vilson Scholz. Consultor de
Tradução da SBB e doutor em Teologia, Scholz é um renomado especialista na
área bíblica, além de ser professor e autor de alguns livros acadêmicos nesta
área.
O curso de estreia da Academia da Bíblia SBB foi desenvolvido a partir
do conteúdo ministrado pela organização, há mais de 20 anos, nos Seminários
de Ciências Bíblicas. Assim, foi estruturado aliando qualidade e profundidade
das informações à praticidade das ferramentas tecnológicas do formato EAD,
incluindo a orientação de tutores. “Na Academia da Bíblia SBB, por exemplo,
serão disponibilizados aos alunos vídeos com professores e especialistas,
orientação e outros recursos que, de forma presencial, seriam impossíveis de
serem colocados ao alcance das pessoas de uma maneira tão dinâmica”,
observa Seibert, destacando que essa tecnologia permite ampliar a
abrangência de forma excepcional. “Agora, podemos fazer com que a riqueza
do conteúdo bíblico esteja ao alcance de um número ilimitado de pessoas”,
celebra o diretor-executivo.
Para se inscrever, o interessado deve acessar o site:
www.academiadabiblia.org.br. Investimento: preço promocional de R$ 500,00,
por 10x de R$ 30,00 ou R$ 250,00 à vista.
Confira os módulos do curso inaugural “A Bíblia Sagrada: da formação
do cânone à sua interpretação”:







Módulo 1: oito aulas – Gratuito
A Bíblia: sua natureza, funções e finalidade
Módulo 2: oito aulas
A formação do cânone
Módulo 3: onze aulas
A transmissão do texto bíblico
Módulo 4: nove aulas
Traduções da Bíblia: história, princípios e influência
Módulo 5: oito aulas
A interpretação da Bíblia para o homem de hoje

A SBB – Desde 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) dedica-se a Semear
a Palavra que Transforma Vidas. A SBB é uma organização beneficente, sem
fins lucrativos, assistencial, educativa e cultural. Sua finalidade é divulgar a
Bíblia e a sua mensagem, tornando-a relevante para todas as pessoas.
Informações para a Imprensa
Mais informações podem ser obtidas com Thaís Azevedo, pelos telefones (11)
3473-5813 ou (11) 94181-1761 e e-mail thais.azevedo@sbb.org.br .

