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Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2019. 

 

SOBRE AS REUNIÕES PLENÁRIAS 

AOS NOBILÍSSIMOS CONFRADES E CONFREIRAS 

MEMBROS TITULARES, EMÉRITOS E CORRESPONDENTES DA AELB 

 

“Pax Domini et bonus”! 

 

Escrevo-lhes para partilhar com a insigne confraria sobre os novos dias e horários destinados 

às reuniões plenárias desta Casa de Letras, conforme deliberação da Diretoria realizada no mês de 

janeiro do ano corrente: sábados (salvo exceções, no segundo do mês), às 10:00, no auditório da 

AELB. Importante ressaltar que todas as datas das reuniões plenárias estão disponibilizadas em 

nossa agenda, que pode ser visualizada em www.aelb.org/agenda. 

Outrossim, a primeira reunião plenária do ano, na abertura do Ano Sócio-Cultural, irá 

ocorrer no terceiro sábado do próximo mês, dia 16 de março, entre 10:00 e meio-dia. O traje à 

ocasião – e às demais reuniões plenárias – será esporte ou esporte fino1. 

Aproveito o ensejo para vos compartilhar do cartaz dos assuntos das palestras mensais das 

plenárias deste primeiro semestre, baseados no tema do ano 2019, “Bíblia: o Livro das Sagradas 

Letras”. Além deste cartaz impresso, disponibilizamos em nosso site a versão digital (em 

www.aelb.org/midias), a qual pedimos-lhes que, por favor, a compartilhem com vossos amigos 

                                         
1 Portanto, deixaremos o uso de beca, sobrepeliz e insígnia à Sessão Magna de outubro. 
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através das redes sociais, assim como repassando o mesmo à equipe que transmite os avisos em 

vossas igrejas para que - com a devida autorização do regente da mesma - fazer tal comunicação, a 

fim de que tanto os membros destas estejam presentes em nossas plenárias, recebendo amplificada 

edificação pelo cabedal de conhecimento bíblico que será partilhado em tais ocasiões. 

Aproveitando o ensejo, peço a gentileza aos estimados acadêmicos que, por favor, 

verifiquem suas biografias que estão disponíveis em suas respectivas cadeiras 

(www.aelb.org/academicos) a fim de que, observando a necessidade de atualização das mesmas, 

me enviem o texto completo ao meu e-mail (martinholutero@martinholutero.org) com cópia ao 

Diretor-Secretário Executivo, Prof. Almir dos Santos Gonçalves Junior (asgjr@iis.com.br). 

Por fim, participo à esta distinta confraria que este e outros ofícios estão disponíveis para 

futuras consultas em nosso site2, em cuja página encontra-se também a ata da 1ª reunião da diretoria 

deste ano disponibilizada à vossa leitura3. 

À vosso inteiro dispor, 

Atenciosamente. 

 

 

 
ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 

 

 
Ofício 004 

                                         
2 Na página www.aelb.org/interno. 
3 Conforme o Art. 29 de nosso Estatuto. 


