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A Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 10 de junho de 1948, e suas atividades 
estatutariamente se estendem por todo o território nacional, com forte atuação na 
cidade de São Paulo. 
Com o final da II Grande Guerra, em 1945, um clima de otimismo e esperança se 
espalhou pelo mundo. No Brasil, também houve um cenário favorável ao crescimento 
da distribuição da Bíblia. 
É nesse período que surge a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), uma entidade criada 
por destacados líderes cristãos. Com o lema “Dar a Bíblia à Pátria”, a SBB é fundada 
em 1948, no 
Rio de Janeiro. 
A partir de então, assume as atividades de tradução, produção e distribuição da Bíblia 
em todo o território brasileiro. 
A SBB é uma entidade nacional, que faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas (SBU), 
uma fraternidade mundial de entidades, cuja fundação remonta ao século XIX e que foi 
criada com o objetivo de facilitar o processo de tradução, produção e distribuição das 
Escrituras Sagradas por meio de estratégias de cooperação mútua. 
As SBU (Sociedades Bíblicas Unidas) congregam 141 Sociedades Bíblicas, atuantes em 
mais de 200 países e territórios, que são orientados pela missão de promover a maior 
distribuição possível de Bíblias, numa linguagem que as pessoas possam compreender 
e a um preço que possam pagar. 
A Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza religiosa, 
social, filantrópica e cultural. Sua finalidade é traduzir, produzir e distribuir a Bíblia, um 
bem de valor inestimável disponibilizando a todas as pessoas. 
A Bíblia é um instrumento de transformação espiritual e social, além de fonte de 
conhecimento e educação. Base cultural e do pensamento filosófico de toda a 
civilização ocidental, o Livro Sagrado contém, ainda, valores éticos capazes de auxiliar 
na construção de uma sociedade mais justa, pacífica e harmônica. 
Tendo como base esses princípios, a SBB tem a missão de: 
“Difundir a Bíblia e a sua mensagem a todas as pessoas e a todos os grupos sociais 
como instrumento de transformação espiritual, de fortalecimento de valores éticos e 
morais e desenvolvimento cultural e social.” 
Desde a sua fundação, em 1948, até hoje, a SBB já distribuiu impressionantes mais de 
80 milhões de exemplares da Bíblia e do Novo Testamento. As exportações de Bíblias, 
pela SBB, tiveram início em 1985, atendendo os países da América Latina. 
Hoje, perto de 100 países de todos os continentes utilizam os serviços oferecidos pela 
SBB, tanto na área de impressão, quanto na de diagramação. Entre as línguas que a 
SBB já publicou Escrituras estão: árabe, espanhol (Américas e Espanha), francês, 
grego, guarani (Paraguai), guarani mbyá (Brasil), hausá (Nigéria), hebraico, igbô 
(Nigéria), inglês (americano e britânico), iorubá (Nigéria), latim, português (Brasil e 
Portugal), surinam-tongo (Suriname) e wichí (Argentina). 



Beneficiando anualmente milhares de pessoas, os programas desenvolvidos pela SBB 
contam com a colaboração de inúmeros parceiros e voluntários. Graças a essa grande 
rede solidária, a entidade tem conseguido disseminar os valores contidos nas 
Escrituras Sagradas e promover mais qualidade de vida entre os brasileiros. 
Além do trabalho na área de tradução e publicação de Bíblias, a SBB se destaca por 
sua atuação no campo da ação social. Desde 1962, quando criou o barco Luz na 
Amazônia para prestar assistência espiritual e social aos ribeirinhos. 
A SBB tem desenvolvido inúmeros programas sociais que atendem a diferentes 
segmentos da população como: estudantes, índios, presidiários, enfermos e deficientes 
visuais. 
Seus principais programas são: Luz na Amazônia, Luz no Sul do Brasil, Ação Social 
pela Paz Ação Social nas Escolas, Ação Social nos Hospitais, Ação Social para Situações 
Emergenciais, Incentivo à Cultura, Sócio Evangelizador, Sócio Intercessor, Clube uma 
Bíblia por Mês, A Bíblia para os Povos Indígenas, Inclusão do Deficiente Visual. 
Ainda sob a responsabilidade da SBB está o Museu da Bíblia que é resultado de uma 
parceria entre a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) e a Prefeitura Municipal de Barueri 
(SP). 
O Museu da Bíblia (MuBi) é o primeiro do país e um dos maiores do mundo em sua 
especialidade. 
Numa área de 900 m2, integrada a um Centro de Eventos, o MuBi reúne uma 
Biblioteca, com mais de 17 mil títulos. Totalmente interativa, sua área de exposição 
conta a história da tradução da Bíblia para a língua portuguesa e a influência da 
Palavra de Deus na formação da civilização ocidental. 
A SBB também inaugurou, em setembro de 2004, o Centro Cultural da Bíblia que é um 
espaço totalmente dedicado às Escrituras Sagradas. Foi planejado com o objetivo de 
enfatizar a importância do Livro Sagrado na formação da cultura e civilização ocidental. 
Está instalado na região central da capital fluminense, no Edifício da Bíblia, local onde 
funcionou a primeira Sede Nacional da SBB. 
O prédio, que já faz parte do corredor cultural da cidade, por ter em sua fachada o 
painel “Réquiem para a Floresta”, do artista plástico Gervásio Teixeira, reforça sua 
vocação ao oferecer um espaço cultural em torno do livro mais lido, traduzido e 
distribuído do mundo: a Bíblia Sagrada. 
No total, serão nove andares dedicados a atividades artísticas, culturais e educacionais 
relacionadas às Escrituras. 
Os três primeiros andares já estão totalmente concluídos e sendo usufruídos por 
visitantes de todas as partes do país e do mundo. Neles foram instalados uma loja 
totalmente dedicada ao Livro Sagrado, uma área de exposição, um auditório e uma 
cafeteria.” 
 


