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“UM AMIGO DO MEU PAI ME 
APRESENTOU AO MAESTRO JOSIMAR 
LENCI, QUE APOSTOU NA MINHA 
CARREIRA MUSICAL”
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BÍBLIA
PROFÍCUA TRADUÇÃO NOVA ALMEIDA ATUALIZADA PARA OS ESTUDIOSOS

Sociedade Bíblica do Brasil lança tradução Bíblica 

Nova Almeida Atualizada partindo dos originais Gregos, 

Hebraicos e Aramaicos.

Seu objetivo foi tornar o texto, do consagrado tradutor 

João Ferreira de Almeida mais fácil de ser compreendido, 

especialmente pelas novas gerações. O célebre tradutor 

nasceu em Torres de Tavares, Portugal, em 1,628. Foi Pas-

tor da Igreja Reformada Holandesa, atuando na região da 

Batávia. Faleceu em 1.691 foi publicada em dois volumes, 

no ano de 1.753. 

Frisa que a Bíblia completa em português foi publi-

cada, em dois volumes, no ano de 1753. A primeira im-

pressão da Bíblia completa em português, em um único 

volume, na tradução de Almeida, foi feita em Londres, em 

1819 com tiragem de cinco mil exemplares.

A presente edição em letras gigantes caracteriza-se 

pela retenção do estilo clássico de Almeida, pela correção 

de pequenos lapsos encontrados na antiga tradução, vin-

do a se tornar mais compreensível aos leitores de nosso 

tempo.

A Comissão responsável pela Nova Almeida Atualiza-

da teve em mente o mesmo proposito dos revisores que 

prepararam a Almeida Revista e Atualizada, porém numa 

linguagem atual.

 Esta edição que analisamos é fiel aos originais. Há um 

objetivo expressar uma passagem bíblica como a de Dt. 

31.16 em que a expressão:”Dormir com os pais” que pode 

até mesmo se prestar à equívocos, foi traduzida por mor-

rer.

Com esmero foi dada à apresentação gráfica da Nova 

Almeida Atualizada uma confecção facilitando o conheci-

mento da Palavra à um número cada vez maior dos estu-

dos bíblicos.

Serviço ao leitor:

Texto Bíblico

Nova Almeida Atualizada

Tradução de João Ferreira de Almeida - Edição Revista 

e Atualizada

3a. edição

Acabamento: Couro Sintético, Brochura E Semi-Flexível

Preços: R$21,90 à R$72,90

Sociedade Bíblica do Brasil

Av. Ceci, 706 - Tamboré - Barueri - 0800-727-8888

Oficina da Palavra - 11 3289-2139 - Luciana Garbelini

Avaliação: Excelente
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IAGO IHA
Natural de Mogi Mirim, Iago 

Iha tem 14 anos e está cursando a 

nona série do ensino fundamen-

tal, na escola Teresa de Calcutá. 

Aos 5 anos de idade descobriu 

seu interesse pela música, ob-

servando seu irmão Vinicius, que 

sempre tocava violão em casa. 

Aos 10 anos, Iago gravou seu pri-

meiro vídeo tocando e cantando 

a música Impossible, de James 

Arthur. Além de violão, o músico 

VICTÓRIA CONTRERAS

também toca violoncelo, guitarra, 

contrabaixo, bateria, flauta doce e 

piano.

Para a participação no pro-

grama The Voice Kids 2017, seu 

pai enviou um vídeo da apresen-

tação juntamente com a Orques-

tra e Coral Municipal de Mairip-

orã, realizado na Escola Instituto 

de Mairiporã, cantando a música 

When i was your man, de Bruno 

Mars. Uma semana depois foi 

chamado para uma pré-seleção. 

Passou e foi classificado para as 

audições às “cegas”. Infelizmente, 

ninguém virou as cadeiras, mas 

foi uma grande experiência que 

abriu muitas portas para o seu de-

senvolvimento artístico.

Quando inicia sua história em 

Mairiporã?

Um amigo do meu pai que me 

apresentou ao maestro Josimar 

Lenci, que apostou na minha car-
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reira musical, ensinando postura 

vocal, de palco, e ainda me deix-

ou participar da Orquestra, onde 

aprendi a tocar cello. Hoje sou o 

seu monitor para ensinar outros 

aprendizes de violoncelo.

Ponto de paz?

Meu ponto de paz é quando 

estou com a minha namorada e 

ouvindo músicas boas.

Comer e beber?

Amo comer estrogonofe de 

frango que minha mãe faz, e 

aquele hambúrguer que meu pai 

capricha, e de vez em quando ele 

faz um temaki para família, jun-

tamente com um refrigerante ou 

uma água.

O que está plantado?

O sonho de me tornar um 

grande artista da música, quero 

fazer faculdade de produção mu-

sical e também gastronomia.

Qual o próximo passo?

Meu próximo passo é encontrar 

um grande empresário que possa 

investir no meu trabalho. Tenho 

participado de vários eventos 

musicais, como o concurso Estrela 

Kids, do programa da Danny Pink, 

na emissora Rede Vida, onde me 

classifiquei para a final.

Também já compus quatro 

músicas e hoje faço aulas de aper-

feiçoamento de piano com a pro-

fessora Ludmyla Martins. 






























