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APRESENTAÇÃO

NOVA ALMEIDA ATUALIZADA: 
UMA TRADUÇÃO CLÁSSICA COM LINGUAGEM ATUAL.

É com sentimento de gratidão a Deus 
que a SBB entrega à Igreja brasileira e 
aos leitores da Bíblia a Nova Almeida 
Atualizada, resultado de uma profun-
da revisão da consagrada tradução de 
Almeida, particularmente do texto da 
Almeida Revista e Atualizada.

O grande desafio da SBB foi trabalhar 
em uma tradução que já é excelente e tão 
apreciada pelos leitores brasileiros. 

O propósito dessa revisão é apresentar o 
texto clássico de Almeida numa linguagem 
atual, pensando especialmente nas novas 
gerações, sem perder a fidelidade ao leitor 
de Almeida e aos textos bíblicos originais. 

A expectativa é de que a Nova Almeida 
Atualizada seja, nos dias atuais, o que 
João Ferreira de Almeida desejava para os 
seus leitores, no século 17: a maior dádiva 
e o mais precioso tesouro.

A tradução é fiel aos 
textos originais,  

sendo baseada nas 
edições mais  

recentes dos textos 
bíblicos nas línguas 
originais (hebraico,  
aramaico e grego).

O texto é ideal para 
uso na Igreja, para ler 

em voz alta, bem  
como para leitura, 

memorização e 
estudo pessoal.

O estilo segue a norma
 

padrão do português 
escrito e falado no 

Brasil.

A revisão foi realizada 
a pedido e com apoio 

da Igreja cristã.
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O LEGADO DE ALMEIDA

BIOGRAFIA

Almeida fez toda a tradução do Novo 
Testamento. No Antigo Testamento, che-
gou até o texto de Ezequiel 48.21, quando 
veio a falecer. A tradução foi então con-
cluída por um colega de Almeida, o pas-
tor holandês Jakobus op den Akker.
• A tradução do Antigo Testamento foi 
concluída em 1748. A Bíblia completa so-
mente foi publicada em 1753.
• Essa tradução, com revisões e atualização 
ortográfica, mantém-se viva na edição co-
nhecida como Almeida Revista e Corrigida.

Datas importantes
1681 - Novo Testamento completo
1753 - Bíblia completa, em dois volumes
1819 - Primeira edição da Bíblia em um 
único volume
1898 - Edição Revista e Corrigida de Almeida
1959 - Edição Revista e Atualizada de Almeida

Nome
João Ferreira 

Annes d'Almeida.            

Nascimento 
Torre de Tavares, 
Portugal, 1628.

Falecimento
Batávia, 

Indonésia, 1691.

Ministério 
Pastor da Igreja 

Reformada 
Holandesa, no 
Oriente. Atuava 

na Batávia.

Tradução do NT 
Novo 

Testamento 
completo em 

língua 
portuguesa no 
ano de 1681.

Tradução do AT 
Traduziu até 

Ezequiel 48.21.
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Passados 60 anos desde a publicação 
da Almeida Revista e Atualizada, a SBB 
entendeu que era tempo de fazer uma 
nova atualização, para tornar o texto de 
Almeida mais compreensível aos leito-
res de hoje. 

No entanto, essa decisão não po-
deria ser tomada de forma unilateral. 
Representantes das igrejas cristãs foram 

convidados para uma reunião na Sede 
Nacional da Sociedade Bíblica do Brasil, 
em outubro de 2012, em Barueri (SP). 
Esses representantes de diferentes deno-
minações cristãs acolheram a ideia com 
entusiasmo e ajudaram a formular os pa-
râmetros da revisão.

O trabalho de revisão foi iniciado pela 
SBB, oficialmente, em setembro de 2013.

A NOVA ALMEIDA ATUALIZADA

A ALMEIDA REVISTA E ATUALIZADA

• A Almeida Revista e Atualizada é fruto de 
um trabalho de revisão do texto de Almeida. 
• Foi totalmente realizada no Brasil. 
• Sua necessidade surgiu da percepção de 
que o antigo texto de Almeida já não fa-
lava com naturalidade ao povo brasileiro.
• A comissão revisora, integrada por 
eminentes biblistas e linguistas brasi-
leiros, se propôs a oferecer aos leitores 

brasileiros um texto bíblico “em lin-
guagem de hoje sem desnaturar certa 
linguagem bem antiga e tudo sem fu-
gir ao original”. 
• Caracteriza-se pela retenção do esti-
lo clássico de Almeida, pela correção de 
pequenos lapsos encontrados na antiga 
tradução e, também, pela facilidade de 
leitura em voz alta. 

Cronologia

Início da 
revisão.

Impressão 
do Novo 
Testamento 
(chamado de Revisão 
Autorizada). 

Início da 
revisão do 
Antigo 
Testamento.

Término da 
tradução 
(21 de setembro, 
às 11h35).

Publicação 
da 1ª edição.

Publicação da 
2ª edição, com 
pequenas 
modificações.

1943 1951 1953 1956

13 anos de trabalho

1959 1993
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FLUXO DO TRABALHO

1ª leitura: análise da 
tradução de Almeida 
à luz do texto original 
(mudanças e 
propostas de 
mudanças).

2ª leitura: análise das 
mudanças feitas e 
decisão quanto às 
propostas de 
mudança; adaptação 
do leiaute.

3ª leitura: análise do 
novo texto (ortografia, 
gramática, fluência).

Foram quase 17 mil 
anotações feitas 
pelos revisores!

Etapa 2 – Trabalho da Comissão Revisora

Leitura em conjunto da Comissão Revisora

Leitura em voz alta 
para verificar a 
fluência e a facilidade 
de leitura.

Análise e definição 
das anotações e 
dúvidas.

Discussão de 
casos especiais, 
com eventual 
releitura de textos 
já lidos.

Reunião com os 
líderes das igrejas.

Apresentação e 
aprovação do plano de 
revisão, com os 
princípios que 
norteariam a revisão.

Definição da 
Comissão Revisora.

Etapa 1 – Planejamento da revisão

Etapa 3 – Publicação do texto

Agosto de 2016: 
publicação do Novo 
Testamento, Salmos 
e Provérbios com o 
texto revisado.

O texto revisado foi 
apresentado para 
análise das igrejas 
cristãs e dos leitores.

Recebimento e 
análise de sugestões 
feitas pelas igrejas 
cristãs, estudiosos e 
leitores.

Encerramento da 
revisão em julho de 
2017, que passou a 
ser chamada de Nova 
Almeida Atualizada.

Novo Testamento Bíblia Completa

Um trabalho colaborativo.
SBB e as igrejas cristãs.

Resumindo
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BASE TEXTUAL: 
OS ORIGINAIS DA BÍBLIA.

A Nova Almeida Atualizada foi basea-
da nas edições mais recentes dos textos 
bíblicos nas línguas originais (hebraico, 
aramaico e grego). 

• Antigo Testamento: Biblia Hebraica 
Stuttgartensia. 
• Novo Testamento: O Novo Testamento 
Grego, 5ª edição / Nestle-Aland 28ª edição.

VOCÊ SABIA?
Não existe uma edição original da 

Bíblia Sagrada, mas sim cópias de cópias 

de cópias. As diversas cópias dos textos 

originais foram analisadas e estão reunidas 

em edições que servem de base para as 

traduções bíblicas. E as Sociedades Bíblicas 

Unidas são as guardiãs desses textos!

BASE TEXTUAL
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LOGOMARCA

CARACTERÍSTICAS 
DA NOVA ALMEIDA ATUALIZADA

• Texto clássico em uma linguagem atual. 
• Tradução de equivalência formal, que 
caracteriza a Almeida. Mas como o obje-
tivo é oferecer um texto de fácil compre-
ensão, foi adotada a conhecida norma: 

“formal ou literal sempre que possível; 
dinâmico sempre que necessário”. 
• O texto resultante corresponde à nor-
ma padrão do português que é escrito no 
Brasil hoje.

DUPLA FIDELIDADE: - AO TEXTO ORIGINAL
 - AO LEITOR

CARACTERÍSTICAS

O círculo tem sido usado no Cristianismo 
como símbolo da eternidade, pois não tem 
princípio ou fim. Assim, por mostrar per-
feição e continuidade, também representa 
a vida eterna. Baseada nisso, a SBB ado-

tou um círculo estilizado para identificar a 
edição Revista e Atualizada de Almeida e, 
agora, a Nova Almeida Atualizada, apon-
tando que “Jesus Cristo é o mesmo ontem, 
hoje e para sempre” (Hebreus 13.8).

NOVA ALMEIDA
ATUALIZADA
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Substituição de termos que exigem consulta 
ao dicionário, sem perda de significado.

Termos clássicos da teologia, como propiciação, 
justificação, reconciliação, redenção e 

regeneração, não foram alterados. 

A segunda pessoa (“tu” e “vós”) foi mudada para 
“você” e “vocês”, a não ser em orações e nos Salmos.

Uso da ordem de palavras que é natural em português, 
e não da ordem natural em hebraico e grego.

Construções como mesóclises foram substituídas por 
formulações mais usuais no português brasileiro atual.

Unidades de peso, de medida e de capacidade 
foram convertidas para pesos e medidas que são 
mais conhecidos e usados pelos leitores de hoje.

A poesia bíblica é tratada como poesia 
também na apresentação gráfica

O QUE MUDOU
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Os diálogos são destacados e as páginas não 
ficam tão “carregadas”. Isso ajuda o leitor.

Foi incluído um sistema de referências 
cruzadas mais amplo, incentivando os leitores 

a lerem a Bíblia à luz da própria Bíblia.

Também foram acrescentadas notas 
explicativas (traduções alternativas, explicações 

de termos hebraicos e gregos etc.).

O que é igual no texto original foi traduzido do 
mesmo jeito, especialmente nas passagens paralelas.

O estilo continua clássico e segue a norma padrão 
do português escrito e falado no Brasil.

A maior preocupação foi tornar esse texto 
compreensível, de modo que o leitor/ouvinte 

diga: “É Almeida, e isto eu entendo.”

Uso de frases mais curtas, sempre que possível, 
e organização do texto em parágrafos. Com isso, 

a edição da Bíblia preza a leitura no contexto.



COMPARANDO AS TRADUÇÕES





A SBB
Fundada em 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB)
dedica-se a Semear a Palavra que Transforma Vidas.

Organização sem fins lucrativos, tem a finalidade 
de divulgar a Bíblia e a sua mensagem,

tornando-a relevante para a vida das pessoas.
A SBB traduz, produz e distribui a Bíblia e,

por meio de programas bíblicos de impacto social,
presta assistência integral a comunidades

em situação de risco e vulnerabilidade social.


