Vencendo o medo é tema de campanha da SBB
Iniciativa utilizará exemplar especial da Bíblia Sagrada em esforço de evangelização que deve
unir cristãos de todo o Brasil na distribuição da Palavra de Deus, para o enfrentamento de
tempos difíceis.
O lançamento da Bíblia Sagrada Vencendo o Medo será acompanhado de uma iniciativa
especial da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB): uma campanha de evangelização concebida para
mobilizar cristãos, igrejas e líderes de todo o País a
levar a Palavra de Deus para as pessoas enfrentarem
esses tempos de dificuldades, decorrentes da pandemia
da covid-19.
“Queremos convocar a população para dar uma Bíblia
para seu vizinho, um amigo, alguém da família, um
trabalhador que está na frente de combate da doença”,
afirma Erní Seibert, diretor-executivo da SBB. A Bíblia
Sagrada Vencendo o Medo, escolhida para esta ação é
uma edição econômica, brochura, para ser distribuída
largamente.
O principal destaque da publicação é um encarte que
reúne ensinamentos e conselhos importantes,
organizados em 10 temas: A experiência humana do
medo; O temor a Deus – elementos positivos e
negativos; A confiança em Deus e o temor verdadeiro;
Deus liberta o homem do medo através da fé; O que
Deus diz ao que teme a violência; O que Deus diz ao que teme o desemprego; O que Deus diz
ao que teme a solidão; O que Deus diz ao que teme o
futuro; O que Deus diz ao que teme a morte; A vitória
sobre o medo.
Entre seus ensinamentos, a publicação mostra que o
medo faz parte da experiência humana. E nestes
tempos em que uma epidemia põe em alerta toda a
humanidade, o medo do que poderá acontecer provaca
uma reflexão sobre a fragilidade da condição humana e
sobre o que pode trazer segurança e paz e esperança. A
obra relata, ainda, como este sentimento entrou na
história da humanidade e, acima de tudo, mostra como
a Bíblia pode ajudar a enfrentar toda e qualquer
situação. Para isso, foram selecionados para o encarte
vários textos bíblicos que falam sobre a temática.

A Bíblia Sagrada Vencendo o Medo tem texto bíblico
na Nova Almeida Atualizada (NAA). Lançada em 2017
pela SBB, é resultado de uma profunda revisão da
consagrada tradução Almeida Revista e Atualizada. A
NAA apresenta um texto clássico com uma linguagem
atual, seguindo a norma padrão do português escrito e
falado no Brasil.
Atendimento virtual
Os pedidos da Bíblia Sagrada Vencendo o Medo
podem ser feitos por meio de lojas virtuais da SBB. “A
restrição de acesso às lojas físicas não é um
impedimento na obtenção da publicação, já que temos
um time a postos, pronto para ajudar a levar a Palavra
de esperança a todas as pessoas, onde elas
estiverem”, assegura o diretor-executivo da SBB.
O atendimento virtual pode ser acionado de duas
maneiras:
 pelo site sbb.com.br, com funcionamento 24 horas para o atendimento de pedidos
 pelo telefone 0800-727-888, que atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Valores:
Kit com 5 unidades – R$68,00
Caixa com 44 unidades – R$440,00

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

