“Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de
acordo com eles é como um homem sábio que
construiu a sua casa na rocha”
Mateus 7.24

Estimados pastores, líderes e igrejas
Quando quis explicar o valor dos seus ensinamentos para a nossa vida, Jesus os comparou
ao alicerce ou falta de um alicerce na construção de uma casa (Mateus 7.24-27). “Quem ouve
esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a
sua casa na rocha.” Construir nossa vida com Jesus dá segurança e firmeza.
Queremos convidar você e sua igreja a celebrar, em junho, o aniversário da Sociedade
Bíblica do Brasil (SBB), organização que há 71 anos é parceira e serva das igrejas brasileiras na
edificação de vidas sobre a rocha; e em socorrer e transformar vidas destruídas em vidas completamente novas.
COMO FAZER ESSA FESTA?
• Durante o mês de maio/19, fale em vários cultos sobre como a distribuição da Bíblia é
feita pela SBB. Encontre informações no site www.aniversariosbb.org.br. Lembre-se
de falar de maneira simples para que as crianças e os idosos também possam compreender. Você pode apresentar a necessidade de Bíblias no barco “Luz na Amazônia”, no
caminhão “Luz no Nordeste”, nos ônibus no “Luz no Sul” e no “Luz no Sudeste”, das
pessoas com deficiência visual, dos que desejam vencer a dependência química, das
pessoas em situações emergenciais (como as ocorridas em Brumadinho, Rio de Janeiro,
São Paulo, Suzano e outras).
• Marque um Culto Especial em sua igreja para celebrar o 71º aniversário da SBB. O dia
do aniversário é 10 de junho. Procure realizar o culto entre 9 e 16 de junho.
• As crianças devem ser incluídas de maneira especial nesta festa.
• Planeje com os professores as aulas e atividades que envolverão as crianças.
• Inclua a participação das crianças no culto especial com alguma atividade, por
exemplo um teatro sobre Mary Jones, a menina que inspirou o surgimento das
Sociedades Bíblicas, em 1804.
• Estimule as crianças para que mobilizem na igreja a arrecadação de ofertas
para dar Bíblias para cegos, pessoas hospitalizadas, presos, dependentes químicos em recuperação, todos atendidos pelos programas da SBB. As crianças
podem usar o “modelo” anexo, uma folha com o nome das pessoas e o valor
arrecadado. As ofertas deverão ser entregues para os professores da Escola
Bíblica ou Escola Bíblica Dominical que, por meio do tesoureiro da igreja,
farão as ofertas chegar a SBB (Banco Bradesco – Agência 3390-1 - Conta
Corrente 18.512-4, CNPJ 33.579.376/0001-51). É importante que o processo
de arrecadação seja transparente.

Seria muito difícil que cada membro de sua igreja ofertasse R$2,00 (dois reais) por ano
para a Causa da Bíblia? Uma igreja com 200 membros por exemplo ofertaria voluntariamente
R$ 400,00. Vamos começar?
Nunca foi tão fácil saber o que acontece hoje com a Bíblia em qualquer país do mundo
para poder orar pelos desafios e agradecer pelas bênçãos mais recentes. Baixe gratuitamente no
seu celular o APP chamado ORATIO (QR Code abaixo) e siga a “Agenda de Oração” semanal. Estimule os irmãos/irmãs a orar pelos programas bíblicos de impacto social das Sociedades
Bíblicas. A Palavra de Deus é fundamento seguro para a vida das pessoas.
No site www.aniversariosbb.org.br você encontrará uma sugestão prática de Ordem
para o Culto Especial de aniversário da SBB. Veja também os outros materiais preparados para
a festa.
Mais informações, contatos e relatos sobre os 71 anos da SBB:
Site: www.aniversariosbb.org.br
E-mail: relacionamento@sbb.org.br
WhatsApp: (11) 94376-4023

Fraternalmente, em Cristo

Rev. Dr. Erní Walter Seibert
Diretor Executivo
Sociedade Bíblica do Brasil (SBB)

Agenda de Oração

Doando você participa, com a Sociedade Bíblica do Brasil, desta causa e ajuda a transformar
mais vidas com a Palavra de Deus.
ORIENTAÇÕES PARA O RESPONSÁVEL PELO ENVIO DA OFERTA A SBB

O valor de minha doação será de R$ ____________________

Depósito Bancário: Banco Bradesco – Agência 3390-1 | Conta Corrente: 18.512-4

Dados da Igreja
Razão Social:_____________________________________________________________________
Endereço:_________________________________________________________ Nº:____________
Complemento:____________Bairro:_____________Cidade:_______________________________
Estado:___________ CEP:_____________________ CNPJ:_______________________________
Telefone: (____)_________________________ (____)_________________________
Seus dados
Nome completo:___________________________________________________________________
Tel.(____)______________ E-mail: ___________________________________________________
Cargo que ocupa: _________________________________________________________________
Local : _____________________ Data: _____/_____/____ Assinatura: _________________________
Encaminhe este formulário preenchido por e-mail contatol@sbb.org.br ou via Correios para o endereço: Sociedade Bíblica
do Brasil – Avenida Ceci, 706, Tamboré, Barueri – SP – CEP 06460-120.

Doando você participa, com a Sociedade Bíblica do Brasil, desta causa e ajuda a transformar
vidas de crianças como você, com a Palavra de Deus.
Preencha os seus dados, os nomes e o valor das pessoas que doaram e ajudaram você a
arrecadar a oferta para SBB.
Meu nome é ___________________________________________________________
Nasci no dia: _____/_____/_____ e frequento a igreja: __________________________
O valor de minha doação será de R$ ____________________
Nome
Valor doado
Nome
Valor doado

Encaminhe este formulário preenchido por e-mail contatol@sbb.org.br ou via Correios para o endereço:
Sociedade Bíblica do Brasil – Avenida Ceci, 706, Tamboré, Barueri – SP – CEP 06460-120.

