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AGOSTO DE 2017 
 

Da Mesa do Presidente 
 

I ) A TERTÚLIA LITERÁRIA 

 
Acontecerá hoje dia 14, a devocional fica à cargo do segundo Vice – 

Presidente Apóstolo Miguel Ângelo Ferreira. A Tertúlia está a cargo do Acadêmico 
Bispo Paulo de Tarso de Oliveira Lockmann que falará sobre “O Retorno à 
Autoridade das Escrituras Sagradas” dando sequência à comemoração do V 
Centenário da Reforma Protestante. 

 
II) CAPA DA BÍBLIA COMEMORATIVA DO V CENTENÁRIO DA REFORMA 

RELIGIOSA DO SÉCULO XVI 
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III) APRESENTAÇÃO DA BÍBLIA DA REFORMA 

 

Bíblia da Reforma – SBB / AELB / IRGC – Uma parceria 
tripartite é realizada para o lançamento da Bíblia da Reforma. Um layout 
do trabalho é apresentado. 

O pagamento será duas entradas (10/08 e 10/9) no valor de 

R$13.080,00 e mais 06 de R$ 10.173,33 a partir de 10/10. A Bíblia será 

vendida a R$ 50,00 cada.  

Faça seu pedido antecipado e receba 20% de desconto a título de 

PRÉ-LANÇAMENTO. Você pagará apenas R$ 40,00 por Bíblia. Peça 

quantas Bíblias você desejar. 

 

 

IV) RECITAL DO CORAL EXCELSIOR – DOMINGO, 24 DE SETEMBRO, ÀS 16 HORAS 
NA IGREJA DA CANDELÁRIA- PRAÇA PIO X, S/N, CENTRO, RIO DE JANEIRO. 

CELEBRAREMOS O 55º ANIVERSÁRIO DA AELB 
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V) RELATÓRIO FINANCEIRO REFERENTE À JUNHO DE 2017  
 

Entradas R$ 5.335,44. Saídas R$ 4.637,67. Saldo para julho, R$ 697,77. A diretoria toma 

conhecimento e encaminha ao Conselho Fiscal para exame, solicitando que o parecer seja redigido por eles e 

assinado por todos os integrantes. 

 

VI) O SISTEMA DE BOLETO SIMPLES É UM SUCESSO: SIMPLES, PRÁTICO E 
OBJETIVO. CONFIRA NO BALANÇO DE JUNHO 

 

Tome nota destes endereços e faça depósitos identificados quando você pagar o Boleto Simples. 
 

Banco Bradesco S/A                         Academia Evangélica de Letras do Brasil  
Agência - 0471                                  Rua Buenos Aires, Nº 135 / 8º andar 
Conta Corrente – 68750-2               Bairro: Centro – CEP: 20070-021 
CNPJ 28.718.880/0001-55                Rio de Janeiro – RJ 
 

VII) A ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DO BRASIL E NO EXTERIOR E A 
ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL CONFEREM: DIPLOMAÇÃO E 

CONSAGRAÇÃO DE 5 BISPOS E 5 BISPAS 

 
 

A Solenidade de Diplomação, Sagração e Consagração foi realizada na Reunião da Convenção 

Mundial das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira reunida na Catedral das Assembleias de Deus 

em Brasília – DF, presidida pelo Bispo Primaz Acad. Manoel Ferreira. O Orador Oficial foi o Presidente da 

Academia Evangélica de Letras do Brasil – AELB. 
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DIPLOMAÇÃO DO BISPADO 
 
Acad. Bispo Samuel Cássio Ferreira, Acad. Bispo Abner de Cássio Ferreira, Bispo Oides José do 

Carmo, Bispo Abigail Carlos de Almeida e Bispo Daniel Fonseca Malafaia. 
 

CONSAGRAÇÃO DO BISPADO 
 

Bispa Keila Campos Costa Ferreira, Bispa Marvi Borges Ferreira, Bispa Neusa Cesar Carmo, Bispa 
Nair Carvalho de Almeida e Bispa Jemima de Araújo Malafaia. 

 
Bispa Primaz Irene da Silva Ferreira – esposa do Acad. Bispo Primaz Manoel Ferreira. O Ministério 

Mundial das Assembleias de Deus de Madureira está de parabéns pelo arrojado pioneirismo. Assim diz a 
Palavra de Deus: “Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja.” 1 Timóteo 3.1. 

 
 

VIII) DOIS MAGNÍFICOS ARTIGOS ASSINADOS, ENRIQUECEM NOSSA CARTA DE 
NOTÍCIAS, SÃO ELES: 

Acadêmico Rev. Hernandes Dias Lopes - “Falta Paz no Mundo”  
Acadêmico Maurício Melo de Meneses – “Sempre com a Bíblia”. 

 
Gratíssimo. 

 
REV. GUILHERMINO CUNHA 

Seu Presidente 
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Artigo 
“Falta paz no mundo!” 

 

 
A paz está ameaçada no mundo. A história da humanidade tem sido considerada por alguns 

historiadores como a história das guerras. O homem é um ser beligerante. É o lobo do próprio homem. Está 
em guerra com Deus, com seu semelhante e até consigo mesmo. Há guerras e rumores de guerra entre as 
nações. Há conflitos e tensões por todos os lados. As armas de destruição que as nações têm em suas mãos 
são suficientes para transformar nosso planeta em poeira cósmica várias vezes. Numa conflagração mundial 
hoje não haveria vencedores nem vencidos. O mundo não caminha na direção da paz, mas na direção de 
guerra. O próprio Jesus, em seu sermão profético, alertou para esse fato: “Porque se levantará nação contra 
nação e reino contra reino…” (Mt 24.7). O conflito entre Israel e os palestinos na região de Gaza, a guerra 
civil na Síria e a invasão da Rússia à Ucrânia são uma evidência desse fato. 

O mundo, na verdade, é como um barril de pólvora. Está à beira de uma explosão. As tensões se 
agigantam por toda parte, trazendo instabilidade e temor. A aparente paz que reina entre as nações é postiça. 
Queremos paz, mas nos armamos até aos dentes. Selamos acordos de paz e erguemos monumentos à paz, mas 
investimentos ainda mais em armas de destruição. Temos tecnologia, mas não temos paz. Mergulhamos nos 
segredos mais intrincados da ciência, mas não temos paz. Temos comunicação rápida, mas não temos paz. 
Fazemos viagens espaciais, mas não temos paz. Acumulamos riquezas, mas não temos paz. Erguemos muros 
de proteção e reforçamos as trancas de nossas portas, mas não temos paz. 

A paz não se alcança com tratados humanos nem mediante acordos internacionais, pois o coração do 
homem é o laboratório de todas as guerras. A paz não se impõe pela força da baioneta nem pela ameaça das 
bombas. Somente Jesus, o Príncipe da paz, pode conceder paz verdadeira. Somente submetendo-se ao governo 
de Cristo as nações podem experimentar a verdadeira paz. A paz com os homens é resultado da paz com Deus. 
Somente quando nossa relação vertical é restaurada, podemos ter paz na dimensão horizontal. É quando somos 
reconciliados com Deus que caminhamos em paz na direção do nosso próximo. Somente quando temos paz 
com Deus, temos a experiência de desfrutar de paz uns com os outros. 

O Deus da paz nos transforma em agentes da paz. Aqueles que têm paz com Deus e experimentam a 
paz de Deus tornam-se embaixadores da paz entre os homens e em vez de serem provocadores de contendas 
tornam-se facilitadores da paz e reparadores de brechas. Em vez de cavar abismos de separação, constroem 
pontes de aproximação; em vez de abrir feridas no coração das pessoas tornam-se terapeutas da alma. Se o 
pecado que mais Deus abomina é espalhar contendas entre os irmãos, a virtude que mais nos assemelha ao 
caráter de Deus é sermos agentes da paz entre os irmãos. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, 
pois nessa bendita empreitada refletem o caráter do Pai. O pacificador trabalha em duas dimensões. Primeiro, 
como ministro da reconciliação e embaixador de Cristo, roga aos homens que se reconciliem com Deus. Não 
há paz entre os homens se primeiro não nos submetermos ao Deus da paz. Não há paz na terra sem o reinado 
no Príncipe da paz em nossos corações. Segundo, como pacificadores devemos nos esforçar para que 
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inimizades sejam desfeitas e mágoas sejam perdoadas. Assim, a paz tem uma dimensão vertical e outra 
horizontal. É quanto somos reconciliados com Deus que estreitamos os laços com o nosso próximo. 

 
ACAD. HERNANDES DIAS LOPES 

Cadeira 10 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 

 

  



 

CARTA DE NOTÍCIAS 
ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL 

Agosto de 2017 
 

 
www.aelb.org 7 

 

Artigo 
“Sempre com a Bíblia” 

 

 
Houve um período na história do protestantismo em que a influência do Renascimento e do 

Iluminismo resultou na volta da razão como elemento fundamental para a definição, compreensão e 

vivência da verdade. 

O Renascimento sugeria um novo posicionamento do homem diante de si mesmo e do mundo. 

Neste período acontece a retomada das ideias clássicas. Agora há criações artísticas, literárias e 

científicas. O homem estuda a natureza e quer imitá-la. Surgem os teatros e o retrato do cotidiano, 

tudo isso leva o homem a pensar mais e refletir mais sobre a cultura, teatro e etc. Também temos o 

iluminismo que foi um movimento político, cultural e filosófico. 

No Iluminismo temos os autores que defendiam a lógica e raciocínio como base no 

conhecimento da natureza, do progresso e da compreensão entre os homens ( Voltaire, Rousseau, 

Diderot ). Para os tais, o conhecimento e a educação eram ideias para melhoria da sociedade. Daí este 

período histórico ficou conhecido como Século das Luzes. 

Estes movimentos influenciaram o protestantismo, de sorte que houve a libertação da 

ignorância, do medo que havia na época e houve uma abertura para a fé racional que foi trabalhada 

pelo entendimento das Escrituras Sagradas. Na Alemanha aparece o grande pensador e estudioso das 

Escrituras – MARTINHO LUTERO. Ele nasceu em Eisleben na Saxônia em 1483, d. C. John Foxe 

relata que numa idade já madura, foi enviado para a universidade, primeiro a Magdeburgo e depois a 

Erfurt. Na Universidade e Erfurt havia um ancião do convento dos agostinianos com quem Lutero, 

que também era um frade agostiniano, conversava sobre vários assuntos, especialmente sobre a 

remissão dos pecados. O padre ancião revelou a Lutero esse artigo de fé, explicando que o 

mandamento expresso de Deus é que todos os homens devem acreditar sobre tudo que seus pecados 

são perdoados em Cristo, e acrescentava que essa interpretação era confirmada por São Bernardo: 

“Este é o testemunho que o Espírito Santo dá ao teu coração dizendo: Teus pecados estão perdoados. 

Esta é, na verdade, a opinião do apóstolo: o homem é graciosamente justificado pela fé”. 



 

CARTA DE NOTÍCIAS 
ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL 

Agosto de 2017 
 

 
www.aelb.org 8 

Com essas palavras no coração Lutero continuou seus estudos e foi aprofundando nas 

Escrituras Sagradas. Nessa mesma época, um certo Staupitius, homem famoso que prestara sua ajuda 

para promover a construção de uma universidade em Wittenberg, após considerar o espírito e a 

aptidão de Lutero, o chamou de Erfurt para coloca-lo em sua universidade. O convite aconteceu no 

ano de 1508. Isso aconteceu quando Lutero tinha vinte e seis anos de idade. 

Ele traz a Bíblia para o povo e com a descoberta da Imprensa ( Gutemberg ), o alemão teve 

acesso às Escrituras Sagradas. Lutero seguiu as indicações de Stauptiz e se dedicou completamente 

ao estudo da Bíblia. Ele começou ensinando acerca dos salmos em 1513 e, em 1517, também ensinou 

as epístolas de Romanos e Gálatas. 

Lutero teve um rompimento com a igreja romana e passou a ter um entendimento de Deus e 

do relacionamento de Deus com a humanidade. Os estudos dos Salmos lhe deram os primeiros 

vislumbres de esperança de que uma resposta poderia ser encontrada sobre o pecado e a justiça, 

também sobre a graça divina. Exatamente como os exegetas de seu tempo, ele interpretou os Salmos 

cristologicamente. Neles, Cristo falou e se fez manifesto. 

Lutero ao aprender mais sobre as Escrituras, ficou indignado com os sermões blasfemos da sua 

época e decidido a preservar com ardor a verdadeira religião, publicou certas proposições referentes 

às indulgências e afixou-as no templo contíguo ao castelo de Wittenberg, na manhã seguinte à da festa 

de Todos os Santos, em 31.10.1517. 

Tudo demonstrava o quanto sua vida correspondia às suas convicções. Claro estava que suas 

palavras não eram palavras vazias, mas provinham do fundo da alma. Sua santidade de vida muito 

seduzia os corações dos seus ouvintes. Durante todo esse tempo Lutero nada alterou nas cerimônias 

religiosas e observava meticulosamente as regras como os seus Confrades. Não tratava de questões 

dúbias. A todos ensinava apenas uma doutrina como sendo a mais importante, expondo e esclarecendo 

a questão do arrependimento, da remissão dos pecados, da fé, do verdadeiro conforto a ser buscado 

na cruz de Cristo. Todos se beneficiavam do bom sabor dessa doce doutrina e os eruditos sentiam 

grande prazer ao contemplar Jesus Cristo, os profetas e os apóstolos deixando as trevas e surgindo em 

plena luz. 

Com essa Reforma Protestante, Lutero usou demais  as Escrituras e realmente provocou uma 

revolução na vida de muitas pessoas, sendo um instrumento precioso nas mãos do Eterno Deus. 
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Sabemos que Martinho Lutero foi levado a julgamento por causa das novas verdades que estava 

ensinando, e ao ser questionado acerca dos livros escritos, pelas autoridades através do presidente da 

casa, chamado John Eckius, ele respondeu com moderação e humildade, mas com disposição corajosa 

e firmeza cristã. Ele disse: 

Considerando que sua soberana majestade e vossas reverências exigem uma resposta clara, 

digo e professo com toda a resolução possível, sem dubiedade ou sofisticação, que, se eu não for 

convencido por testemunhos das Escrituras ( pois não creio em nenhum Papa nem em seus Concílios 

Gerais, que muitas vezes erraram e se contradisseram ), minha consciência está tão amarrada e presa 

a essas Escrituras e a Palavra de Deus  que eu não quero, nem posso revogar coisa alguma, 

considerando que não é nem piedoso nem legítimo agir de qualquer forma contra a minha consciência. 

Esta é a minha posição definitiva. Nada mais tenho a dizer, Deus tenha compaixão de mim! 

Os príncipes consultaram-se entre si sobre essa resposta de Lutero. Depois de examiná-la com 

cuidado, o presidente insistiu dizendo: Sua Majestade exige que o senhor responda simplesmente sim 

ou não, dizendo se pretende defender toda a sua obra como sendo cristã ou não. Então Lutero, virando-

se para o imperador e os nobres, implorou que não o compelissem ou forçassem a agir contra a sua 

consciência, confirmada pelas santas escrituras, sem que seus adversários apresentassem argumentos 

claros no sentido oposto. Ele disse algo absolutamente profundo sobre a Bíblia Sagrada. Estou 

amarrado pelas Escrituras. 

Vemos na vida de Lutero que as Escrituras fizeram efeito profundo. E hoje colhemos muita da 

vida e obra de Lutero, através da seriedade na Palavra de Deus. 

Por outro lado, em Genebra aparece João Calvino ( 1509 – 1564 ) que traz uma compreensão 

e interpretação preciosa sobre as Escrituras. Ele escreve o comentário da Bíblia toda com exceção de 

Apocalipse. E escreve um Tratado da Religião Cristã, então a espiritualidade no fim da idade Média 

é racional e envolvida com o conhecimento das Escrituras. Neste período a ênfase não era na música, 

nem na liturgia e , sim na Palavra de Deus. 

Calvino teve a responsabilidade de dar à teologia reformada sua forma característica. Embora 

o curso exterior dos primeiros anos de Calvino, sejam afirmados com certo grau de precisão, os dados 

acerca de seu desenvolvimento intelectual e religioso são muito raros. Calvino entrou em contato com 

o Humanismo desde muito cedo, pois na sua juventude ele foi amigo do médico do rei, William Cop, 
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que por sua vez, estava em contato próximo com Erasmo. É significativo, entretanto, que quando dois 

de seus professores de Direito, Pierre de l’Estoile e Andréa Alciati, se tornaram envolvidos em uma 

amarga controvérsia, Calvino tomou o lado de l’Estoile, o conservador contra o humanista Alciati. 

Calvino Começou em Genebra sua carreira como líder da Reforma. Foi nessa condição, 

despertado por novos problemas e questões, que ele continuou a desenvolver as Institutas, até que a 

obra alcançou sua forma final em 1559. É possível seguir o desenvolvimento da teologia de Calvino, 

e as questões que foram levantadas por várias controvérsias, simplesmente seguindo o crescimento 

das Institutas — tanto na estrutura quanto no tamanho e no conteúdo — enquanto a obra por edições 

sucessivas. 

Calvino difunde o pensamento reformado olhando sempre para as Escrituras. E ensina através 

do livro 1 das Institutas que o “verdadeiro conhecimento de nós mesmos, onde nós descobrimos nossa 

miséria e insuficiência, também nos faz compreender que nós precisamos buscar o conhecimento de 

Deus. Mas, desde que em nossa condição presente nós somos muito propensos para nos auto 

enganarmos, alegando que somos o que não somos, e obscurecendo nossas enfermidades, o lugar 

apropriado para a verdadeira sabedoria começar é com o conhecimento de Deus”. 

Calvino se torna um grande teólogo e um estudioso profundo das Escrituras Sagradas. 

Provocando uma mudança profunda na sua época quanto a visão das Escrituras Sagradas na vida das 

pessoas. 

O fato é que o protestantismo trouxe para nós uma espiritualidade de certa forma alicerçada na 

razão. Para este tipo de momento, conhecer a Deus significa conhecer racionalmente a revelação 

bíblica sobre Deus. Claro que naquele tempo o mais importante era isto mesmo. O importante era 

libertar o povo da ignorância do ensinamento da Igreja Romana. E com isto, trazer o homem para a 

verdade da Palavra de Deus. 

E a verdade é que hoje precisamos dar uma boa dose de injeção no conhecimento da Palavra 

de Deus. Precisamos de conhecimento das Escrituras como foi na vida de Lutero e Calvino. Eles 

Influenciaram a igreja e a sociedade com os ensinamentos das Sagradas escrituras com o 

conhecimento, fé e a vida na prática. 

Mesmo com todos os defeitos da igreja protestante, temos a Palavra como centro de tudo. 

Temos a Palavra de Deus como regra de fé e prática. Ela traz direção para todos os processos da vida. 
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Seja na moral, na ética ou na espiritualidade. Ela é nossa fonte de vida para a jornada diária. Como 

diz o texto de Romanos 10.8. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra 

da fé, que pregamos. 

 

ACAD. MAURÍCIO MELO DE MENESES 

Cadeira 26 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 

 

 


