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SETEMBRO DE 2018 
 
 

Da Mesa do Presidente 
 

A Carta de Notícias traz a resenha de que já aconteceu e vai 

acontecer: olhamos o passado com gratidão e o futuro com esperança. A 

Carta é eletrônica e o nosso site publica artigos de ilustres Acadêmicos. 

Cada matéria ou artigo é de responsabilidade dos seus autores. 

 
CARTA DE NOTÍCIAS OU RESENHA DA AELB, relatando o que 
está previsto e o que já aconteceu 

 

ü Devocional, a cargo do Acad. Pr. Germano Soares da Silva. Pausa para meditação e reflexão 

ü Tertúlia Literária, segunda-feira, 10 de setembro – Tema: “O leitor evangélico diante da nova 

forma de fazer-se o livro: Impresso ou Digital”? 

ü Preletor convidado, Marcos Rodrigues Simas, editor de diversas editoras seculares e 

evangélicas. 

 

  



 

CARTA DE NOTÍCIAS 
ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL 

Setembro de 2018 
 

 
www.aelb.org 2 

BÍBLIAS DO V CENTENÁRIO DA REFORMA PROTESTANTE 

  

                        
  

ü Campanha de aquisição das Bíblias da Reforma Protestante em estoque. Cada Bíblia custa R$20,00 

para os Acadêmicos, que podem ser revendidas ou doadas. A venda dessas Bíblias é para reembolsar o 

custo da impressão das mesmas. 

 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 
 

56º ANIVERSÁRIO DA ACADEMIA EVANGÉLICA DE 
LETRAS DO BRASIL - AELB  

 
ü 23/10/2018 –Igreja Metodista Wesleyana Central de Petrópolis, 

às 19horas. Local: Rua – Casemiro de Abreu, nº 50 – Centro, 

Petrópolis, próximo a UCP – Universidade Católica de 

Petrópolis. 

ü O Mensageiro da Sessão Magna da AELB será o nosso digno 

Presidente, Acad. Rev. Guilhermino Cunha, com a participação do Coral e Orquestra da Igreja 

hospedeira. 
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PLENÁRIAS 

 

ü Plenária de NOVEMBRO assuntos normais: Palestra sobre a digitalização dos livros dos Acadêmicos. 

Sem perda dos Direitos Autorais – MK Publicitá – Milena Pinho – Representante Comercial da MK 

Publicitá. 

ü Painel sobre as temáticas das tertúlias com a coordenação da mesa e intensa participação dos 

preletores oficiais das tertúlias. 

 
PARA DEZEMBRO: Assembleia Geral Ordinária para: 

ü Apreciar e deliberar sobre Prestação de Contas da Diretoria no exercício sócio cultural que está 

terminando. 

ü  Parecer do Conselho Fiscal. 

ü Eleição da Diretoria para o biênio 2019/2020: Relatório da Comissão de Indicações, presidida pelo 

Acad. Rev. Izaías de Souza Maciel, Membros: Acad. Ruth Vianna e Acad. Pastor Germano Soares. 

 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA REFORMA PROTESTANTE NA CATEDRAL 
PRESBITERIANA DO RIO 2018 

 

ü Parceria entre o Ministério de Música da Igreja e APAS 

(Associação Presbiteriana de Ação Social). Coordenação 

do Professor e Maestro Ilem Vargas. Tome nota e 

participe alegremente. Venha e convide mais gente. Será 

uma grande bênção! 

ü Nas quintas-feiras, dias 11, 18 e 25 de outubro, sempre 

às 18:30 Venha celebrar, em alto estilo os 501 Anos da 

Reforma: Deus tem bênçãos para você. 
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ARTIGOS INSPIRADORES DOS ACADÊMICOS 

 

ü ASSIM É O ALEGRE E SOFRIDO BRASILEIRO! – Pr. Ademir Carneiro de Oliveira – Cad. 36 

ü SEGUE, VAI!... – Pr. José Barbosa de Senna Neto – Cad. 18 

 

SOMOS SERVOS, SALVOS PARA  SERVIR. 

 

OBS: A responsabilidade dos artigos publicados é inteiramente dos autores. 
 
 
 

Gratíssimo. 
 

REV. GUILHERMINO CUNHA 
Seu Presidente 

 

  



 

CARTA DE NOTÍCIAS 
ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL 

Setembro de 2018 
 

 
www.aelb.org 5 

 
 

Artigo 
“Assim é o alegre e sofrido povo 

brasileiro” 
 

 
 

O brasileiro é um povo que segura a Primavera nos dentes! Para que ficar chorando o leite 

derramado? Vamos dar a volta por cima. Tendo-se ânimo, alegria, energia de sobra para superar os 

desafios da vida seja, pois, autênticos brasileiros. Deus ama esse povo sofrido, porém, alegre. Povo 

humilde que apesar do salário baixo, trabalho árduo, carestia crescente, é feliz. Desce do morro, 

vivendo em comunidades carentes, subúrbios distantes, necessitando conforto e certas vestimentas. 

Pegam no batente muito cedo, cruzando o país de norte a sul, seguindo rumo ao rotineiro trabalho. 

Confiantes que “Deus ajuda quem cedo madruga”. Donde lhe vem tamanha força para enfrentar os 

obstáculos do cotidiano? Esse povo heroico com brados de viva a liberdade não morreu. Sentimento 

que reside dentro de cada cidadão dessa pátria que continua vivo e retumbante. Povo generoso, gentil 

e inteligente gerado nesse país varonil. Esse povo alcançará vitória cedo ou tarde. Em silêncio seu 

esforço é visto no trabalho, no amor à sua terra, na alegria de cantar e vestir as cores de sua bandeira 

para externar sua esperança. Muitas vezes, faltando-lhes as forças, sambam no otimismo e zombam 

do fracasso. Quando se revestem do colorido dos pássaros e da flora, imitando a natureza e os nativos 

da terra Brasilis, estão buscando algo nas remotas lembranças dos antepassados, como que 

autoafirmando suas origens. Assim, ressurge das cinzas para ser grato àquele que lhe dá a vida, 

transformando seu sofrimento no maior monumento efêmero mundial. Aqui é a minha terra! Faço 

parte desse povo! Essa é a minha gente, ainda não tão bem compreendida, que sofre e vive carente do 

afago amoroso de Jesus Cristo! 

Quem sabe? Parece que nesse mundo colorido e cheio de musicalidade, não muito sacro, nos 

personagens dessa chamada grande Ópera das ruas, não ressoa um grito de socorro espiritual ou 

desabafo de almas cansadas de sofrer... Esse povo é tão maravilhosamente abençoado que mesmo não 

sendo campeão nessa Copa continua afirmando que “Deus é brasileiro”. 
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Deus é bom e misericordioso e tem abençoado essa nação. Onde um terço da população é 

evangélico e clama por suas bênçãos! Contudo, arduamente 

cuidando de disseminar as boas novas de Cristo, aceito por 

alguns e rejeitados por muitos aprisionados na ilusão 

momentânea do divertimento, preferem viver distantes do 

evangelho, sem desfrutar da completa mercê do Senhor, 

seguem avante!  

        
 
ACAD. PR. ADEMIR CARNEIRO DE OLIVEIRA 
Cadeira 36 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
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Artigo 

“Segue, vai...” 
 

 
Jeremias 31.3 “Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Com amor eterno te amei; também com amável 

benignidade te atraí.” 

  

Meus caríssimos e amados confrades e confreiras: 

  

Peço-vos que me deem um pouco da vossa preciosa atenção, para comigo ler a uma história que 

transcrevi, transcrever uma história que é de um autor desconhecido, mas retrata muito bem o amor de Deus. 

Leia, com a máxima atenção,  e seja abençoado assim como eu fui. 

“Estava andando no supermercado hoje, e, de repente, ouvi um barulho de alguma coisa quebrando. 

Cruzei o supermercado, e notei, que tinha alguns funcionários cochichando.... 

“Quando entrei no corredor pprraa  oonnddee  oollhhaavvaamm, vi uma cena triste. 

A repositora tinha batido o carrinho na gôndola de pratos e copos... 

“Ela,,  aajjooeellhhaaddaa, eemm  ddeesseessppeerroo, juntando os cacos, enquanto seu colega pegava cada código de barra 

de cada louça quebrada, já lhe dizendo: 

  - Viu? vviiuu?... oo  qquuee  vvooccêê  ffeezz??!!...... agora, a conta disso vai ser cobrada e virá pprraa  vvooccêê  ppaaggaarr  

ttuuddoo... 

Cena triste!... 

Alguém que errou, com aquele sshhooww  ddee  oollhhaarreess  eemm  cciimmaa... 

Quando dela me aproximei, uumm  rraappaazz  vveeiioo, e ssee  aajjooeellhhoouu, ttaammbbéémm, aaoo  llaaddoo  ddeellaa  ee  llhhee  ddiissssee: 

- Deixa aí, que a gente limpa. Peça, apenas, ao bombeiro para que ele veja, esse corte na sua mão.... ele 

se preocupou com ela, só com ela!...   

Ela oollhhoouu  ppaarraa  eellee, com uma aaffeeiiççããoo, assim,  eennvveerrggoonnhhaaddaa e disse: 

- Não!... Eu tenho que juntar isso pprraa  ppaaggaarr  ttuuddoo!!...  
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Aquele rapaz apenas disse: 

- Fique tranquila!... 

- TTeemmooss  sseegguurroo  ppaarraa  eessssee  ttiippoo  ddee  ppeerrddaa, e você não tem que pagar nnaaddaa... Deixe tudo por conta do 

seguro!... 

- Apenas, tranquila e confiante no seguro... SSeegguuee,,  vvaaii!!......  

O rapaz, quando se levantou, pude notar que ele tinha o crachá 

de identificação, ostensivamente, pregado na sua camisa onde estava escrito: GGeerreennttee  ddoo  ssuuppeerrmmeerrccaaddoo””.  

Meus amados e minhas amadas, vocês, que acabaram de ler esta narração, gostaria que todos vocês me 

dessem um minuto, apenas, das suas preciosas e peculiares atenções...  

Aonde ou onde estiverem, ffeecchheemm  ooss  sseeuuss  oollhhooss e iimmaaggiinneemm  DDeeuuss,,  fazendo assim,,  oo  mmeessmmoo  ppoorr  

ttooddooss  vvooccêêss! 

Ele os ajudará a recolher os cacos que a vida lhes traz e, não se preocupem, qquuee  ddee  ggrraaççaa,,  ppaarraa  ttooddooss  

vvooccêêss,,  oo  sseegguurroo  ccoobbrree  ttuuddoo!!...... 

É Ele vos curando e lhes dando a certeza que seus pecados e erros serão perdoados!... 

TTOODDOOSS eles, e saibam todos que vocês, também,,  ““nnããoo  tteemm  qquuee  ppaaggaarr  nnaaddaa......  oo  sseegguurroo  jjáá  ccoobbrriiuu  

ttuuddoo!!......  ””  

 

Meus amados e amadas:  

Existe um seguro chamado GGrraaççaa que, ssee você nele confiar e aceitar, quando rreeccoonnhheecceerr que você 

errou, o GGeerreennttee  ddaa  EExxiissttêênncciiaa  ddoo  UUnniivveerrssoo ddiirráá: 

Apenas....SSEEGGUUEE,,  VVAAII!!......  

E, Deus,  mmeeuu  aammoorr  mmaaiioorr, a mesma coisa  comigo, certamente, e, com total certeza, fazer o mesmo, 

também, com você! 

Siga apenas esta recomendação Dele e simplesmente confie, obedeça e deixe por conta do 

seguro, e depois, apenas ssiiggaa,,  ee  vvaaii.. 

Acredite nestas palavras, piamente!... 

Eu acreditei!... piamente e confiadamente e só Nele!... 
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Eu não dei ouvidos se alguém, do meu lado, e sempre nós temos alguém, assim, para falar, que eu 

haveria de pagar oo  pprreejjuuíízzoo  qquuee  aaccaabbaarraa  ddee  ddaarr  aaoo  ssuuppeerrmmeerrccaaddoo...... 

Deus nos ama, meus amados e amadas,  em todo tempo e Ele assim o faz, incondicionalmente, sem 

precisar nos estender o dedo em riste,  pois não existe Amor maior que o Dele, 

em Jesus Cristo nosso Senhor! 

Experimente isso Dele e faça prova!... 

Que Deus continue nos abençoando, a mim e a todos vocês! 

 

ACAD. JOSÉ BARBOSA DE SENA NETO 
Cadeira 18 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
 
 

 
 


