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Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2019. 

 

SOBRE A MUDANÇA DO DIA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS 

E DA DIRETORIA 

 

Preclaros confrades e confreiras, 

 

“Pax Domini et bonum”! 

 

Após sugestão colocada na mesa da Diretoria e por esta deliberada por maioria de votos, 

acordou-se pela mudança das Reuniões Plenárias dos sábados para a primeira quinta-feira de 

cada mês, às 15:00. No caso das reuniões da Diretoria, as mesma foram transferidas para o 

mesmo dia da semana, às 14:00. 

Deste modo, a reunião programada para o mês de setembro (“Bíblia: o Livro da 

Libertação”) se dará na quinta-feira, dia 5 de setembro, às 15:00, assim como nas quintas-

feiras dos dias 7 de novembro e 5 de dezembro. Tais datas já estão atualizadas no site aelb.org. 

Outrossim, ainda que mantenhamos os temas propostos pela Diretpria para o corrente 

ano, confirmaremos com os palestrantes, devocionalistas e poetas com os quais firmamos as 

datas iniciais, a fim de que os mesmos possam atestar suas presenças nas novas datas ou, caso 
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lhes seja impossibilitada a manutenção de tal compromisso diante da mudança na agenda, 

possamos definir seus substitutos. 

Por fim, lembramos que a reunião de outubro sempre ocorre em caráter especial, por ser 

a Sessão Magna de Aniversário, evento que ocorre no dia 23, em um templo, à noite – o que, 

neste ano, sob o 57º aniversário natalício desta Casa de Letras, ocorrerá na Primeira Igreja 

Batista de Alcântara (Estrada Raul Veiga, 330, São Gonçalo), presidida pelo Acad. Vanderlei 

Marins. 

Sem mais,  

 

Atenciosamente, 

 

ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO 

Presidente 
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