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Biblia catolica para jovenes pdf completa gratis para pdf en

A edição completa é enorme – melhor deixar em cima da escrivaninha, onde pode ser manuseada sem problemas.Bíblia Católica do Jovem, Ed. Ave Maria, R$ 79Trata-se da edição brasileira de um projeto do Instituto Fe y Vida, que trabalha com a comunidade latina nos Estados Unidos. "Há Bíblias infantis para diversas faixas etárias, inclusive com
atividades interativas", diz o reverendo Paulo Roberto Teixeira.Veja alguns exemplos:Bíblia de Estudo Kids - O Mundo de OtávioPreço: de R$ 91,90 por R$ 67,90* (desconto de 26%) Bíblia de Estudo Kids -- O Mundo de Otávio Imagem: Divulgação Uma obra infantil que tem chamado muito a atenção das crianças, na avaliação do reverendo Teixeira, é a
"Bíblia de Estudo Kids - O Mundo de Otávio", que é toda publicada com letras maiúsculas, para atrair leitores que estão em fase de alfabetização, e possui estudos e atividades voltados para o público infantil. Tradução: Traduzida diretamente do hebraico e do grego, a Bíblia de Jerusalém é largamente considerada a tradução mais fiel à letra do texto
bíblico disponível nas livrarias do Brasil. Possui um encarte com mapas dos lugares sagrados e mais de 400 termos bíblicos. Tem tudo para ser a edição preferida para uso na catequese e em grupos de oração. É uma tradução de uma edição célebre em língua francesa, que por sua vez é uma tradução dos originais grego e hebraico feita pelos monges
beneditinos de Maredsous, na Bélgica.Elementos complementares: É uma das edições católicas mais completas disponíveis no Brasil. A ideia é que, agindo a partir da orientação bíblica, o leitor possa ser capaz de impactar positivamente a sociedade com as atividades que realiza. Para a pregação e a catequese, requer um pouco de cuidado, porque a
tradução soa bastante diferente das edições populares.Elementos complementares: As introduções são bastantes sérias ao apresentar o contexto de cada livro e a sua formação. Tradução: A edição brasileira usa o mesmo texto bíblico da Nova Bíblia Pastoral, uma tradução bem acessível feita a partir dos idiomas originais.Elementos complementares:
É uma edição com a cara do Youcat: traz frases de santos, papas e escritores cristãos e não-cristãos, ilustrações, fotografias, testemunhos de jovens e curiosidades. Da editora Thomas Nelson Brasil.Bíblia para mulheresAlgumas versões bíblicas são dedicadas às mulheres. Esta é a sua edição brasileira, que segue à risca a estrutura do original francês.
Alguns livros, como Miqueias, Eclesiástico, por exemplo, foram remodelados, e outros vêm com tradução inteiramente nova. A edição pequena, que seria ótima para levar na bolsa, está fora de circulação há anos.Bíblia do Peregrino, Ed. Paulus, R$ 72 (encadernada)A edição tem uma característica única entre as bíblias católicas editadas no Brasil: a
tradução, os comentários e as notas são fruto do trabalho hercúleo de um só homem, o jesuíta espanhol Luis Alonso Schökel. Os critérios usados para avaliá-las foram os mesmos que o post anterior explicou: quais as características da tradução presente em cada edição; quais elementos complementares cada edição traz; e como é a aparência de cada
uma delas. Os números dos capítulos e os títulos são impressos em vermelho e as páginas contam com belas ilustrações de Cláudio Pastro. Com 1.936 páginas, da editora SBB.Bíblia da Mulher de FéPreço: de R$ 129,90 por R$ 54,90* (desconto de 58%) Bíblia da Mulher de Fé Imagem: Divulgação Além do texto das Escrituras Sagradas, a edição
possui 366 devocionais com lições e conselhos abrangendo temas como graça, esperança, cura, alegria, fé e amor. A edição de estudos possui introduções, notas, comentários e referências cruzadas primorosos.Design: O papel é um pouco mais espesso que o papel-bíblia tradicional. A capa desta edição vem em couro sintético e acabamento de costura
perimetral, em estilo mais sóbrio. Possui um material focado em áreas consideradas de interesse da mulher, segundo a editora. Ótima para a catequese, a pregação e a oração pessoal ou em grupo.Elementos complementares: É uma edição enxuta, mas tem bastantes notas de rodapé que ajudam a elucidar elementos mais difíceis do texto
bíblico.Design: Singela e caprichada, é talvez a edição mais bonita disponível nas livrarias hoje, sobretudo em sua versão encadernada. Com primeiro mês de teste gratuito e depois por apenas R$ 9,90, você tem entrega grátis e rápida para diversas compras em qualquer lugar do Brasil.* Os preços e a lista foram checados no dia 11 de abril de 2022
para atualizar esta matéria. Preços e ofertas da loja não influenciam os critérios de escolha editorial. Participaram do projeto pessoas de 11 países da América, em sintonia com o Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam) e a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB). A unidade do texto – obra de um só tradutor – é perceptível
e também é um ponto positivo.Elementos complementares: A Bíblia do Peregrino é repleta de notas de rodapé – elas geralmente ocupam mais da metade de cada página. Confira, a seguir, as orientações do padre José Luís Queimado, da Editora Santuário, e do reverendo Paulo Roberto Teixeira, secretário de tradução e publicações da SBB (Sociedade
Bíblica do Brasil).A principal diferença entre a Bíblia católica e a protestante é o número de livros considerados canônicos, de acordo com o padre e o reverendo. Tradução: A tradução da edição brasileira foi feita a partir do francês, para respeitar as escolhas interpretativas da TEB francesa, mas cotejada com os originais grego e hebraico, o que faz
dela uma tradução dos originais, de texto claro e fiel.Elementos complementares: Apresenta tanto os livros aceitos por católicos e evangélicos como aqueles aceitos apenas pelos católicos (e em sua última edição francesa, inédita no Brasil, inclui ainda seis livros deuterocanônicos reconhecidos apenas pelos ortodoxos). Com 3.771 páginas, da Editora
Paulus.Bíblia de Aparecida - Capa CristalPreço: R$ 24,90* Bíblia de Aparecida - Capa Cristal Imagem: Divulgação De acordo com o padre José Luís Queimado, este é um exemplo para ser usado em orações e encontros comunitários, em linguagem atual e de fácil entendimento. Por valorizar o texto bíblico como literatura é muito boa para a leitura
contínua da bíblia, bem como para a oração. Para uma leitura confortável e acessível, um dos diferenciais é a apresentação em letras grandes. Há edições em capa cristal ou capa dura, tanto com a bíblia completa ou apenas com o Novo Testamento. A "Bíblia da Garota Cristã" possui texto na NTLH (Nova Tradução na Linguagem de Hoje) e apresenta
as Sagradas Escrituras de forma leve e acessível, além de recursos para facilitar o estudo e o entendimento do conteúdo. Há uma edição menor, popular, com capa de zíper.***Leia também:Quais são as maiores ordens e congregações católicas do mundo?7 temas em que católicos e luteranos concordam e você não sabiaConheça os santos mais
recentes da Igreja Católica*** Para os que se consideram cristãos, a celebração da Páscoa tem um significado bem mais amplo do que presentear com ovos de chocolate. Novas pesquisas e estudos posteriores à edição do texto em francês, em 1973, foram incorporados. Neste post, você viu por que existem tantas edições diferentes e quais são as
variações que existem entre elas. Assim, a Bíblia Fé e Trabalho é para as pessoas que buscam servir a Deus por meio de sua vocação laboral. A proposta é renovar a vida cristã à luz da Palavra de Deus, segundo informações da editora. São comentários que ajudam na compreensão do texto bíblico, aprofundando o seu contexto e fazendo notar
aspectos interessantes do texto.Design: A bela capa é de autoria de Cláudio Pastro. Da editora Ave-Maria.Bíblia para estudosA Bíblia de estudo pode ajudar o leitor a mergulhar no texto bíblico, pois apresenta informações relevantes a respeito do estilo literário e dos contextos cultural, histórico, geopolítico e teológico em que um texto bíblico se
insere. A publicação apresenta também estudos e notas elaborados por palestrantes e escritoras cristãs e conta com diagramação especial para tornar a leitura mais agradável. O seu interior, porém, é bem ilustrado, com uma diagramação informal e algumas páginas coloridas.A Bíblia, Ed. Paulinas, R$ 19,50 (Novo Testamento encadernado)Novo
projeto das Paulinas, por enquanto estão disponíveis apenas edições contendo o Novo Testamento e os Salmos. A publicação pode ser encontrada em três traduções: Almeida Revista e Corrigida (ARC), Almeida Revista e Atualizada (ARA) e Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH). Ela contém mais de 70 introduções, 850 comentários, 250
ilustrações em suas 1.920 páginas, com o objetivo de responder às principais dúvidas do leitor. Editora SBB.Bíblia de JerusalémPreço: de R$ 78 por R$ 60,40* (desconto de 23%) Bíblia de Jerusalém Imagem: Divulgação Impressa pela Paulus Editora, a publicação apresenta um texto com muitas revisões e novas opções textuais. O prefácio é assinado
por ninguém menos que o papa Francisco.Design: A editora, graças a Deus, conseguiu manter um preço acessível mesmo com um material de qualidade gráfica impressionante. Tradução: Foi traduzida a partir do espanhol, seguindo o texto belo e fluido da tradução dos originais feita pelo padre Schökel. A Bíblia Jovem é muito bonita, ricamente
ilustrada e muito bem diagramada. Apresenta ainda referências cruzadas e alguns mapas e anexos.Design: Sóbria e elegante, apresenta edições em tamanho médio com capa dura, cristal ou zíper e uma edição grande em capa dura. Tradução: Foi feita a partir dos originais grego e hebraico e apresenta uma linguagem bastante acessível e leve. Possui
uma única versão, com capa cristal e papel couché.Bônus: Tradução Ecumênica da Bíblia, Ed. Loyola, R$ 103 (edição de estudo)A TEB (ou TOB, na sigla em francês) não é uma edição católica, ou melhor, não é uma edição apenas católica: é uma edição empreendida em conjunto por católicos e protestantes (e mais tarde também por ortodoxos) na
França, nos anos 1970. Da editora Thomas Nelson Brasil.Bíblia para crianças e adolescentesNo caso das publicações voltadas para o público infanto-juvenil, além das ilustrações, a linguagem, geralmente, é mais acessível. Tem 2.208 páginas.Uma dica: costuma fazer compras online? A Bíblia do Pregador e a Bíblia do Pregador ou da Pregadora
Pentecostal destinam-se às pessoas que se dedicam a pregar ou expor a Bíblia", ele explica.Bíblia Fé e TrabalhoPreço: de R$ 219,90 por R$ 137* (desconto de 38%) Bíblia Fé e Trabalho Imagem: Divulgação Nesta obra com encadernação em couro e 1.888 páginas, a proposta é ajudar o leitor cristão, apresentando conselhos e orientações voltados para
o trabalho e a vocação profissional, por meio de materiais escritos por William Douglas, jurista brasileiro e desembargador federal. Assinar o Amazon Prime pode ser uma boa alternativa. Tradução: A editora usou a mesma tradução de suas bíblias populares, a Bíblia Ave Maria, um clássico das salas de catequese brasileiras. A católica tem uma
quantidade maior: são 46 livros no Antigo Testamento, enquanto a protestante tem 39. Confira estas cinco edições diferentes e, no final, ainda uma outra de bônus:Curta a página do Acreditamos no Amor no Facebook e fique por dentro das novas publicações.Bíblia de Jerusalém, Ed. Paulus, R$ 60 (média encadernada)É a versão brasileira de uma
célebre edição francesa feita por acadêmicos da Escola Bíblica de Jerusalém. As notas são de cunho científico e se atêm a esclarecimentos necessários, evitando interpretações pessoais. A tradução dos outros livros bíblicos está em andamento. E faz uma escolha ousada: a edição não apresenta o texto bíblico completo, mas uma seleção de trechos de
todos os livros. Editora Santuário.Bíblia para protestantesNa Bíblia protestante, estão ausentes os seguintes textos do Antigo Testamento: Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, Judite, I Macabeu, II Macabeus e Baruc (também alguns trechos de Ester e Daniel).Veja mais exemplos:Bíblia Sagrada ACFPreço: de R$ 119,90 por R$ 64,21* (desconto de 46%)

Bíblia Sagrada ACF Imagem: Divulgação Na linha dos ensinamentos protestantes, a Bíblia Sagrada ACF é dedicada a quem prefere uma linguagem mais tradicional ao ler conteúdo religioso. O livro tem 1.600 páginas e é publicado pela SBB (Sociedade Bíblica do Brasil).Bíblia da Garota CristãPreço: de R$ 129,90 por R$ 63,90* (desconto de 51%)
Bíblia da Garota Cristã Imagem: Divulgação Com notas, comentários devocionais e dicas, a publicação é voltada para o público infanto-juvenil feminino, para ficar "de bem com a vida". | Foto: Há dezenas de edições da bíblia disponíveis nas livrarias do Brasil. Com tradução das Sagradas Escrituras feita diretamente dos textos originais em grego e
hebraico. É no mês da ressurreição de Jesus Cristo que centenas de milhares de fiéis buscam se envolver mais com os ensinamentos presentes na Bíblia, livro que reúne textos considerados sagrados.Além das edições mais populares da Bíblia, para católicos e protestantes, existem publicações desse livro milenar direcionadas a públicos distintos de
leitores, como mulheres, crianças, adolescentes, e também para atividades de estudos.E quais são as diferenças entre os tipos?Para responder a essa pergunta, ouvimos dois religiosos, que explicam sobre os propósitos de cada livro. É para levar na mochila – ainda mais a edição de bolso, ótima para dar de presente a pequenos grupos nas
comunidades.Bíblia Jovem – Youcat, Ed. Paulus, R$ 27Recém-lançada no Brasil, é produzida pela mesma fundação que fez o Youcat, o catecismo católico para jovens publicado em 2011 com o apoio da Santa Sé, e o Docat, um compêndio da doutrina social da Igreja para jovens. Já o Novo Testamento tem 27 livros em ambas.Bíblia Sagrada - Edição
PastoralPreço: de R$ 16,11 a R$ 28,70* Bíblia Sagrada - Edição Pastoral Imagem: Divulgação ComprarEsta edição tem o objetivo de oferecer aos fiéis um texto acessível, principalmente a comunidades de base, círculos bíblicos, catequese e celebrações. Pode ser que eles variem com o tempo.O UOL pode receber uma parcela das vendas pelos links
recomendados neste conteúdo. Segundo o padre José Luís Queimado, "não há nenhuma modificação ou adaptação nos textos originais, mas a Bíblia é enriquecida com menções mais focadas nas personagens femininas, além de o próprio livro físico ser estilizado para o público feminino".Confira alguns exemplos:A Bíblia da MulherPreço: de R$ 192,90
por R$ 134,90* (desconto de 30%) A Bíblia da Mulher Imagem: Divulgação Voltada para o público feminino, essa edição contém materiais de estudo e comentários compostos por mulheres de diferentes países, faixas etárias e profissões, visando o estudo bíblico e a leitura devocional. Conta com o Antigo e o Novo Testamento, com introdução para
cada livro e notas explicativas. Elas são divididas entre temáticas, segundo o reverendo Teixeira."Bíblias temáticas são dirigidas a um público com interesse específico. A edição de estudos é uma pequena gigante, quase um cubo, bem pouco prática de se levar por aí. Vários livros e conjuntos literários receberam novas introduções, completamente
diferentes das anteriores. Além dos textos introdutórios a cada livro, conta com mais de 800 comentários em boxes durante o texto, que abordam desde perfis de personagens bíblicos até perspectivas da cultura latino-americana, afro-americana e outras seis tradições, passando por textos de apoio à oração, comentários sobre símbolos e sobre a
liturgia católica e reflexões.Design: As dimensões e o peso da Bíblia Católica do Jovem se assemelham ao tamanho robusto das edições de estudo evangélicas. Agora, você vai conhecer cinco edições católicas que têm diferenciais interessantes. É perfeita para o estudo e também para a oração pessoal. Da editora Thomas Nelson Brasil.Bíblia Católica
do JovemPreço: de R$ 79,90 por R$ 63,92* (desconto de 20%) Bíblia Católica do Jovem Imagem: Divulgação Esta publicação chamada de "Bíblia Católica do Jovem" é voltada para o público jovem em geral, com a proposta de proporcionar a compreensão e a vivência dos aspectos essenciais das Sagradas Escrituras.
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