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Senhor Presidente, nos termos do  art.  193 e seguintes da Resolução n° 33 de 14 de dezembro 
de 2005 (Regimento Interno) desta casa, apresento a V.Exa. a presente Moção, sugerindo que a 
Assembleia Legislativa de Sergipe se manifeste APLAUDINDO a Sociedade Bíblica do Brasil — 
Diretório em Sergipe, na pessoa do Pastor Gerson Vilas-Mas, pelo Dia da Bíblia, que será 
celebrado no segundo domingo de dezembro. 

JUSTIFICATIVA 

0 Dia da Bíblia surgiu em 1549, na Grã-Bretanha, quando o Bispo Cranmer incluiu no livro 
de orações do Rei Eduardo VI um dia especial para que a população intercedesse em favor da leitura 
do Livro Sagrado. A data escolhida foi o segundo domingo de dezembro, tornando-se o Dia da Bíblia. 

No Brasil, a data passou a ser celebrada em 1850, com a chegada, da Europa e dos Estados 
Unidos, dos primeiros missionários evangélicos que para cá vieram. Hoje, o dia dedicado às Escrituras 
Sagradas é comemorado em cerca de 60 países, sendo que em alguns a data é celebrada no segundo 
Domingo de Dezembro, numa referência ao trabalho do tradutor Jerônimo, na Vulgata, conhecida 
tradução da Bíblia para o latim. 

Há mais de 150 anos, o Dia da Bíblia, é celebrado com o objetivo de difundir e estimular a 
leitura da Palavra de Deus. A fundação da Sociedade Bíblica do Brasil — SBB, em 1948, contribuiu 
para que esta data se popularizasse cada vez mais. 

A Bíblia não é apenas um livro, e sim, uma enciclopédia com 66 livros dividida em 2 partes 
chamadas de testamentos. Apesar de antiga, ela se renova a cada manhã. 

Graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela SBB, o Dia 
da Bíblia passou a ser comemorado não s6 no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo 
de toda a semana que antecede a data. 

Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário 
oficial do pais, por meio da Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o 
território nacional. 

Em 2022, a campanha da SBB pelo Dia da Bíblia quer levar a paz de Deus para 1 milhão de 
comçocs. 

Diante desta argumentação, solicito aos nobres pares a aprovação desta Moção de Aplausos. 
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O TEXTO DA MOÇÃO DEVERÁ CONTER 0 SEGUINTE TEOR: 

Estando evidenciados a relevância e o interesse público de que a matéria se reveste, a 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas prerrogativas, 
atendendo a propositura do Deputado Daniel Fortes, APLAUDE a Sociedade Bíblica do Brasil — 
Diretório em Sergipe, na pessoa do Pastor Gerson Vilas-Baas,  pelo Dia da Bíblia, que será 
celebrado no segundo domingo de dezembro. 

Palácio Governador João Alves Filho, Aracaju/SE, 30 de novembro de 2022. 

FORTES 
do Estadual 
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