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JUNHO DE 2017 
 

Da Mesa do Presidente 
 

O site www.aelb.org traz sempre artigos da mais alta relevância, que se somam à 

Resenha de Notícias que, carinhosamente chamamos: “CARTA DE NOTÍCIAS”. 

Que trazem rapidinhas informações: 

 

a) Os boletos estão se mostrando altamente eficientes. Para muitos de nós as 

mensalidades eram ocasionais — na época de eleições para podermos votar. Agora não, o 

compromisso de manter financeiramente o nosso sodalício, nos protege, projeta e ilumina a nossa 

trajetória literária. O jornal Nosso Tempo” reflete e amplia as iniciativas literárias. 

Agora, com a criação da Biblioteca da AELB boa proposta do digno Diretor Secretário 

Executivo Acad. Celso Aloísio Santos Barbosa, com a ajuda da nossa eficiente secretária Aleksandra 

Muniz e com a importantíssima colaboração do digno Diretor Secretário Executivo Adjunto Acad. Pr. 

Martinho Lutero Regis Semblano e seu estimado genro, nosso irmão Israel Danon, vemos ampliada a 

nossa visão e participamos com a nossa contribuição mensal através do Boleto Simples, a arrecadação 

cresce a olhos vistos. 
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ACADÊMICOS EM DESTAQUE 

 

1.) Acadêmico Pr. Noélio Duarte o poeta das rimas bonitas, as literaturas perfeitas e mensagens 

inspiradoras, brilha com o poema NECESSIDADE. E provoca-nos o poeta falando das pessoas 

especiais que Deus, soberanamente, usa para trazer as mudanças necessárias para o nosso bem e 

para a sua glória eterna. 

 

2.) “FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO CRISTÃ”: Célia Maria Paula de Barros, educadora 

competente e escritora da palavra fácil, guiando-nos com mais de seus excelentes textos. A frase 

que bem sintetiza o artigo todo é: “O ensino cristão atua na vida como um todo". É um pequeno 

grande ensaio. 

 

3.) O Acadêmico Pr. Ademir Carneiro de Oliveira, ocupante da cadeira n° 36, desafia-nos com a 

pergunta reflexiva e intrigante, “Você já parou para pensar quem é Jesus Cristo pra você”? 

Em uma lauda traz-nos uma síntese brilhante sobre a cristologia. Diz o autor: “Aquele que ao entrar 

no mundo recebeu o nome de Jesus, era por natureza Deus em forma humana”. O pastor Ademir 

fala a mim e a você: “O nosso Redentor e Salvador não é outro senão o nosso Criador.” Deus seja 

louvado! 
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OS TÍTULOS QUE ORNAM A BIBLIOTECA DA ACADEMIA EVANGÉLICA DE 
LETRAS DO BRASIL. ESTÃO PELA ORDEM NUMÉRICA DAS CADEIRAS 
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SÉRIE DE CONFERÊNCIAS ALUSIVAS AO V CENTENÁRIO DA REFORMA DE 
LUTERO: 31 DE OUTUBRO DE 2017 
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“LAST, BUT NO LEAST”, JUBILEU DE DIAMANTE, 60 ANOS, COMO PROFESSOR 
TITULAR DE BÍBLIA, NA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL NA IGREJA BATISTA DE 

ITACURUÇÁ, orador oficial, Acad. professor Almir Gonçalves Júnior, Primeiro Vice-
Presidente da AELB. 

 

Tome nota, alegre-se e divulgue, trazendo com você, dois ou mais convidados para cada uma 

dessas oportunidades férteis e imperdíveis! 

 

UMA CARTA DIGNA DE SER PUBLICADA: 

 

 

 

A Diretoria aprovou o aumento salarial da secretária: Jeováh Jiréh – Deus proverá. Vivamos 

pela fé!  



 

CARTA DE NOTÍCIAS 
ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL 

Junho de 2017 
 

 
www.aelb.org 6 

 

BÍBLIA COMEMORATIVA DO V° CENTENÁRIO DE LUTERO, DA REFORMA, DOS 
REFORMADORES E DOS REFORMADOS NO MUNDO. BÍBLIA A SER PRODUZIDA E 

EDITADA PELA SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL, UMA PARCERIA DA AELB – 
Academia Evangélica de Letras do Brasil com o IRGC – Instituto Reverendo Guilhermino 

Cunha: Evangelização e Missões, Educação, Ação Social e Cultura. 

 

Esta será uma Edição histórica e comemorativa dos Quinhentos Anos da volta à Bíblia como 
autoridade, formativa e normativa sobre a Igreja única regra infalível de fé e de prática; da doutrina 

e de ética. Uma prova eloquente de que preconizou Tertulismo, no Século III da era cristã: “O 
sangue dos Mártires é a Semente da Igreja”. 

Ore e Colabore, sendo um dos apoiadores desta iniciativa de fé e de obras: dando uma oferta 
expressiva e tendo um crédito em Bíblias ou como APOIO em nome de sua empresa ou do 

Ministério pela divulgação que faremos no caderno inicial de 32 páginas, sendo 10 páginas para a 
AELB, 10 páginas para o IRGC e 10 páginas para os reformadores e 2 páginas para os apoiadores. 

Cada uma das 32 páginas terá um rodapé com 32 princípios infalíveis para o Crescimento e 
Revitalização da Igreja: “SUA IGREJA PODE CRSCER; E, SE JÁ ESTÁ CRESCENDO, 

CRESCER MAIS AINDA”. 
 

• “QUEM FALHA EM PLANEJAR, ESTÁ PLANEJANDO FALHAR.” 
• “PENSE GRANDE, 

             COMECE PEQUENO E  
                       EVOLUA  RÁPIDO”. 

• “PENSE GRANDE O SUFICIENTE PARA QUE HAJA ESPAÇO PARA DEUS OPERAR 
UM MILAGRE”. 

• “EU PENSO NO QUE FAÇO, MAS NÃO FAÇO TUDO O QUE PENSO.” 
 

Com o carinho e as orações da “MESA DO SEU PRESIDENTE”, REV. GUILHERMINO 
CUNHA”. 

 
 
 

REV. GUILHERMINO CUNHA 
Seu Presidente 
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Poema 
“Necessidade” 

 

 

O mundo vasto e imenso, 

 Populoso, complicado, denso 

 Chegou a um grave limite: 

 Foi aniquilada a sã moral, 

 Prevalece o que é anormal,  

A corrupção tem forte apetite!  

 

O que mais pode acontecer? 

 Como isto mudar, o que fazer?  

Ainda existe uma esperança?  

De que o mundo está precisando?  

De que estamos necessitando?  

Como deter o mal que avança? 

 

 Para uma mudança acontecer,  

Deus precisa de mim e de você!  

 

Deus precisa de pessoas inteligentes  

Que lhe sejam fiéis e tementes; 

 

Deus precisa de pessoas ativas, 

 Alegres, resolvidas e comunicativas; 
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 Deus precisa de pessoas equilibradas,  

Honestas, íntegras e empenhadas;  

 

Deus precisa de pessoas amáveis, 

 Firmes, fortes, amorosas, estáveis;  

 

Deus precisa de pessoas envolvidas,  

Decididas, éticas, comprometidas;  

 

Deus precisa de pessoas que avancem,  

Motivadas, corajosas, que se lancem...  

 

Deus precisa de pessoas com coragem,  

Resistentes e que tenham sua mensagem. 

 

 Deus precisa de pessoas ousadas,  

Que tenha fé e sejam determinadas. 

 

 

 Deus precisa de pessoas com ações  

Que saibam cumprir suas atribuições.  

 

Deus precisa de pessoas especiais, 

 Verdadeiras que não mintam, jamais! 

 

 Deus precisa de pessoas visionárias, 

 Trabalhadoras, servas, missionárias. 

 

 Deus precisa de pessoas idealizadoras, 
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 Sem orgulho, tranquilas, servidoras...  

 

Deus precisa de pessoas!  

Sim, a missão é grande demais 

 E Ele convoca os simples e especiais 

 Para um trabalho intenso realizar. 

 Deus está intensamente preocupado  

Com o mundo perdido e errado  

E Ele tem a solução, Ele pode mudar!  

 

Deus precisa de Pessoas! 

 Bem, 

 Podemos deixar tudo como está  

E ver o inimigo ativo prosperar 

 Ou pregar a liberdade que reluz...  

 

Então, se você tem de Deus o temor,  

Apresente-se para a Missão de Amor: 

 Proclamar a Vida que há em Jesus!  

 

ACAD. NOÉLIO DUARTE 

Cadeira 13 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
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Artigo 
“Você já parou para pensar quem é Jesus 

Cristo?” 
 

 
Aquele que ao entrar no mundo recebeu o nome de Jesus era por natureza Deus em forma 

humana. O Filho Eterno, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se fez carne e habitou 

entre nós. As Escrituras declaram a sua Divindade (Is 9.6-7; Mq 5.2; Mat 2.6; Jo 7.42).  

Ele mesmo também declarou a sua Divindade: “Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos 

pecados; porque se não crerdes que eu sou morrereis nos vossos pecados. Vosso pai Abraão alegrou-

se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens cinquenta 

anos e viste a Abraão? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Antes que Abraão 

existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele; mas Jesus se ocultou e saiu do templo” 

(Jo 8.24, 56-59). Ele aplicou a si mesmo o título misterioso de Jeovah “Eu Sou” (Ex 3.14) e os judeus 

entenderam perfeitamente que ele reivindicava para si Divindade total, por isso queriam apedrejá-lo. 

Em outra ocasião declarou: “Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para 

atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai; por qual delas 

me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e, sim, por causa 

da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo” (Jo 10.30-33).  

Ainda, ele declarou sua Onipresença. “Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu 

nome, ali estou no meio deles” (Mat 18.20). “Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá 

desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu” (Jo 3.13). Ele declarou sua Onisciência. “Isto 

dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. 

Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à 

morte de Lázaro; mas eles supunham que tivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse 

claramente: Lázaro morreu” (Jo 11.11-14). E declarou também sua Onipotência. “Chegando-se tocou 

o esquife e, parando os que o conduzia, disse: Jovem, eu te mando: Levanta-te” (Luc 7.14). “Tendo 
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navegado uns vinte e cinco a trinta estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, 

aproximando-se do barco; e ficaram possuídos de temor” (Jo 6.19). “Pois assim como o Pai ressuscita 

e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer” (Jo 5.21). 

Jesus não somente fez essas declarações como também recebeu adoração e aprovou ser 

adorado pelos homens (Mat 14.33; 28.9; Jo 20.28-29). Grande é o Mistério da encanação de Cristo! 

De tal forma que nos convém aproximamos com reverência, contemplar e adorar (1Tm 3.16). Ele 

aplicou todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, reivindicando estar se cumprindo 

nele (Luc 4.21; 22.37; 24.44). Estudiosos declaram que mais de trezentas delas se cumpriram 

realmente! O nosso Redentor e Salvador não é outro senão o nosso Criador (Jo 1.3; Col 1.16; Luc 

14.26,33). Assim sendo, Ele requer, com todo direito, a plena submissão do nosso coração (Luc 

14.26,33). Ele reivindica adoração exclusiva, confirmando assim que é Deus. Que a Ele rendamos, 

alegremente, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração! Graça e Paz! Aleluia!  

 

ACAD. ADEMIR CARNEIRO DE OLIVEIRA 

Cadeira 36 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
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Artigo 
“Fundamentos da Educação Cristã” 

 

 

O materialismo leva ao sensacionalismo, as palavras vãs são atitudes de fastio. Torna a vida comum e 

cotidiana. Já o tipo correto de educação, que se fundamenta em conceitos espirituais e preserva o espaço de 

Deus, resgata o homem das ciladas que amortecem a alma. 

 A religião é, portanto, imprescindível para uma educação total. A religião acrescenta um senso de 

responsabilidade à liberdade acadêmica, é uma reverência em busca da verdade, institui uma autoridade moral 

na vida dos indivíduos, transmite valores, como também, glorifica o trabalho árduo e contínuo. 

 É lícito buscar toda a educação possível, dominar áreas de conhecimento viáveis, mas equalizar, 

primordialmente, a sabedoria. É relevante lembrar, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. 

 A educação deveria fazer-nos viver com entusiasmo, ânimo e em abundância. O ensino de nossas 

escolas bíblicas transmite entusiasmo, ânimo e abundância, nossas lições evangélicas vibram e pulsam em 

harmonia com a vida. O Senhor Jesus, que é em si mesmo vida e a única fonte de vida, que está presente e 

real em nossas aulas, a ponto de termos vidas transformadas. O ensino é considerado uma busca na companhia 

do Mestre dos mestres. Nossos jovens mais promissores são incentivados a praticar com excelência o ensino, 

visto terem experimentado a emoção de trabalhar com a Palavra do Senhor. 

 O ensino cristão atua na vida como um todo. Qualquer coisa aquém disso é menos que cristão. A vida 

cristã, a plenitude de vida, a vida em abundância abarca todos os aspectos da vida humana, tanto para o 

presente como para a eternidade. 

 Os estudos bíblicos precisam ser sólidos é uma necessidade imperativa na Igreja do Deus Vivo. Sem 

essa relevância de ensino e aprendizado, igreja alguma pode ser considerada uma igreja do Novo Testamento, 

em nenhuma acepção do termo. A exposição pode, porém, ser realizada de modo a privar a audiência de 

qualquer alimento espiritual. 

 A nutrição da alma não é provida apenas por palavras, mas sim pelo próprio Deus. A menos que tenha 

uma experiência pessoal com Deus, a audiência não sai transformadora da sala de aula apenas por ter ouvido 

a verdade. A Bíblia não é um fim em si mesma, mas um meio de levar os homens a um conhecimento mais 
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profundo e satisfatório de Deus. Isso deve ocorrer para que o homem entre na pessoa de Deus e se deleite em 

sua presença, provando e conhecendo, no fundo de seu coração, a intimidade do próprio Deus. 

 

CÉLIA MARIA PAULA DE BARROS 

Membro Correspondente 

 

 


