
 

 

SPFB – Educação Teológica promove visita ao MUBI 
Museu da Bíblia no dia 10 de março 

Visita ao Museu da Bíblia - MUBI no dia 10 de março de 2012 com saída às 8 da manhã da praça do museu no 
centro de Limeira. Essa visita tem caráter pedagógico com intuito de aproximar os alunos e interessados na história da Bíblia, 
mostrando como foram os primórdios das Escrituras Sagradas e como chegou até nós. Cada participante poderá levar um 
acompanhante nesse evento que tem o custo de R$ 30,00 por pessoa. As inscrições podem ser feitas pelo site 
www.spfb.com.br e o pagamento poderá ser feito até dia 01 de Março de 2012 na secretaria do seminário. Na programação a 
visita será de uma hora e meia e terá complemento na loja do museu onde poderão ser adquiridas Bíblias e material para 
pastores, professores, alunos e interessados em material bíblico/ teológico. Haverá também horário livre para lanche no 
parque ecológico localizado ao lado do Museu da Bíblia. 

O roteiro no Museu da Bíblia 

 

A Bíblia e a História da Escrita 
Neste ambiente é traçado um panorama da história da escrita e sua relação com a Bíblia. 
Nele são expostas as diversas formas de escrita, manuscritos do texto bíblico de diversas 
civilizações antigas, além de textos bíblicos nas línguas originais. 

 

A Bíblia e a História da Tradução 
Esta área exibe a história das primeiras traduções bíblicas tais como a Septuaginta e a 
Vulgata Latina. Há também traduções do texto bíblico nas línguas modernas, entre elas, a 
alemã, a espanhola, a portuguesa e a inglesa.  

 

A Bíblia e a História do Livro 
Neste espaço é possível  perceber como a história da Bíblia se confunde com a história do 
livro. Aqui mostramos a trajetória do livro, desde o seu surgimento, por volta do século II 
D.C., até os dias de hoje. 

 

O Conteúdo da Bíblia 
Nessa área o conteúdo da Bíblia é apresentado de forma didática e interativa. Por meio de 
dois painéis, o visitante poderá desvendar o principal destaque de cada livro bíblico e, 
ainda, sentir alguns perfumes da época.  

 

A Bíblia Falada 
Exibe materiais de áudio produzidos pela Sociedade Bíblica do Brasil e outras entidades, 
tendo como uma de suas finalidades o acesso do deficiente visual ao texto bíblico. Por meio 
de estações de escuta a Palavra de Deus poderá ser ouvida em 16 idiomas. 

 

A Bíblia no Brasil 
Aqui mostramos como a Bíblia foi traduzida para o português e as diversas traduções 
existentes do texto bíblico, inclusive em línguas indígenas. Reúne também uma síntese da 
atuação da Sociedade Bíblica do Brasil e a influência da Bíblia em nossa cultura. 
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A Bíblia no Mundo 
Nesse espaço o visitante encontrará informações sobre como a Bíblia é lida e vista em todo 
o mundo. Além disso, edições em idiomas variados poderão ser comparadas. Outro 
destaque desta área é a seção que mostra a produção das Escrituras. 

 

Novidades sobre a Bíblia 
Reúnem produções recentes que facilitam o acesso ao texto bíblico, além de curiosidades 
de caráter editorial.  

 

 

A Bíblia e a Criança 
Este é um espaço de lazer e educação, que apresenta o mundo bíblico à criança por meio de 
exposição de publicações infanto-juvenis com livre acesso para manuseio e leitura, sessões 
de vídeo, histórias e atividades interativas como desenho, colagem e mural. 

 

Programação: Dia 10 de março de 2012 

08:00 hs -  Embarque em frente ao Museu de Limeira.      

08:15 hs – Chek list de passageiros e partida. 

10:15 hs – Previsão de Chegada ao MUBI e desembarque. 

10:30 hs – Apresentação de credenciais e informações do guia acompanhante. 

11:00 hs – Inicio do roteiro com guia acompanhante do grupo.  

12:30 hs – Final da visita e momento para fotos. 

13:00 hs – Horário Livre para lanche e visitação no parque ecológico  

ao lado do Museu da Bíblia. Com quiosques, playground e praça de alimentação. 

14:30 hs – Chek list para embarque de retorno à Limeira. 

15:00 hs – Previsão de partida de retorno. 

17:00 hs - Chegada ao Museu de Limeira no centro. 

Atenção para as Inscrições 

Inscrições até o dia 1 de março de 2012 na secretaria ou pelo telefone (19) 3038 7025, e também 
pelo site www.spfb.com.br no item EVENTOS no campo INSCRIÇOES.  


