Um encontro diário com a Palavra de Deus
A SBB mobiliza-se para levar esperança à população brasileira, disseminando, pelos meios
digitais, a mensagem da Bíblia Sagrada. Entre as ações desenvolvidas, estão a campanha
#PalavradeEsperança e o podcast Um minuto com a Bíblia.
Todos os dias, os seguidores das redes sociais da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) recebem
uma mensagem de esperança. Essas publicações diárias da Palavra de Deus, nos meios digitais,
são a forma que a SBB encontrou para a ajudar a população brasileira a atravessar este
período de incertezas e isolamento social, provocados pela pandemia do coronavírus. As ações
incluem a campanha #PalavradeEsperança e o podcast Um Minuto com a Bíblia.
“Sabemos que, em tempos como esse, em que há temor pela vida e pelo futuro, a Bíblia é um
importante aliado, porque traz uma mensagem de conforto e esperança”, afirma Erní Seibert,
diretor-executivo da SBB.
Entre as publicações disponibilizadas pela SBB, estão planos de leitura, devocionais diários,
vídeos de curta duração e podcasts, que contam, a cada semana, com a participação de um
convidado especial – pastores, líderes ou estudiosos –, para falar de um tema atual à luz da
Bíblia Sagrada. “Nossa expectativa é que as mensagens, ao promoverem a reflexão, sejam
úteis no enfrentamento das dificuldades do dia a dia”, enfatiza Márcia Carneiro, gerente de
Comunicação da SBB, responsável pela apresentação do podcast ‘Um minuto com a Bíblia’.
“Basta um minuto por dia, para receber uma palavra de esperança da Bíblia”, acrescenta a
apresentadora.
Os planos de leitura ficam disponíveis no app da Bíblia (Youversion), no YouTube e na versão
podcast. Os temas escolhidos incluem “Perder para ganhar”; “Comunicando o amor em
tempos de crise”; e “Aguente firme”, entre outros. Todos eles são comentados por pastores,
líderes, estudiosos, especialistas no estudo da Bíblia Sagrada.
O primeiro deles, sobre “O temor que vence o medo”, conta com a participação de Guilherme
Ribeiro, coordenador de Distribuição Internacional da SBB e pastor da Igreja Presbiteriana
Metropolitana de Alphaville. Confira nos links:
Youversion
https://www.bible.com/pt/reading-plans/18842
http://app.bible.com/sbb
YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PL25KXurRSuKjXlJdDlIZaydNLXApvkBaZ&fbclid=IwAR0
v7nJsLLws0jrUrlQ-z1-6P8HLyjQfJorMSCP9v4Y7GUe2uCcea-Scw6M
Podcast
http://anchor.fm/sbb-brasil
Devocionais diários
As ações da SBB, para disseminar confiança e ânimo entre seus seguidores, contam ainda com
a publicação, todas as manhãs, de um novo texto devocional. Entre os tópicos escolhidos para

esta ação, estão interdependência, incertezas, tristeza, medo, indiferença, preocupação e
solidariedade. Um exemplo é o que trata do tema Confiança, que tem como versículo base
“Tudo posso naquele que me fortalece.” (Filipenses 4.13, NAA), e que pode ser conferido pelo
link:
https://www.facebook.com/sbb.brasil/photos/a.206976412669965/3068518266515751/?typ
e=3&theater
Campanha de oração
Outra iniciativa que visa unir os cristãos no enfrentamento desses tempos difíceis é a
Campanha #PalavradeEsperança. Nela, a SBB utiliza as rede sociais para apresentar
devocionais e posts que reforçam a importância de se buscar esperança na Bíblia, incentivando
a leitura, a oração e o compartilhamento de mensagens bíblicas. “Em um dos posts, por
exemplo, enfatizamos que continuar semeando a Palavra de Deus é muito importante. Em
seguida, oferecemos algumas dicas sobre como as pessoas podem compartilhar a
#PalavradeEsperança mesmo com limitações físicas”, enfatiza Márcia Carneiro.
Todos esses conteúdos também estão sendo compartilhados pelo WhatsApp com os
beneficiários da entidade. “Nesse momento, em que a SBB não consegue fazer atendimentos
presenciais, levamos mensagens de conforto, esperança pelos meios digitais a todos que
possuem esse recurso tecnológico”, finaliza a gerente de Comunicação.
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.
Contatos com a imprensa: Oficina da Palavra: (11) 3289-2139 – Denise Lima: (11) 99611-7381
– Luciana Garbelini: (11) 99292-2131

