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Da Mesa do Presidente 
 

“Pax Domini et bonum”! 

 

ANIVERSARIANTES DESTE MÊS DE ABRIL 
 

1. Esta Carta de Notícias se inicia parabenizando os acadêmicos que, sob a graça de Deus, celebram 

mais um ano de vida, a fim de produzirem ainda mais frutos, para a glória do Pai das Luzes: 

o Dia 09: Acad. Damy Ferreira (Cad. 19). 

o Dia 10: Acad. Zaqueu Moreira de Oliveira (emérito da Cad. 15). 

o Dia 21: Acad. Marcelo de Oliveira (Cad. 17). 

o Dia 24: Acad. Guilhermino Cunha (emérito da Cad. 16). 

o Dia 25: Acad. Nancy Dusilek (Cad. 08). 

o Dia 27: Acad. Messias Anacleto (Cad. 40). 

o Dia 30: Acad. Eduardo Mayr (Cad. 21). 

 

A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO DAS BIOGRAFIAS DOS ACADÊMICOS 
 

2. Dentre os objetivos da existência desta Casa de Letras encontra-se não apenas o agrupamento de 

escritores, poetas e demais artesãos das edificantes artes literárias cristãs em reuniões mensais de 

congraçamento e compartilhamento de palestras, devocionais e poesias, mas, também, o registro 

da biografia dos integrantes das quarenta cadeiras que compõem este sodalício, motivo pelo qual 

se aplica aos mesmos o termo comum a outras academias de letras, “imortalidade”. Entretanto, 

nem todos os acadêmicos enviaram suas biografias e, dentre as que estão disponibilizadas em nosso 

site, a maioria encontra-se desatualizada. Outrossim, dentre as que podem ser visualizadas, 

percebe-se que não existe um padrão. Em virtude disto, foi criado um formulário online, com um 
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padrão a ser preenchido e, por esta, viemos pedir aos estimados confrades e confreiras a que, por 

favor, acessem o site www.aelb.org/biografia (se preferirem, basta clicarem neste link) e, a seguir, 

atualizem os seus dados biográficos.  

 

CONTRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 
 

3. A AELB agradece, por esta carta, a todos os seus membros (titulares, eméritos e correspondentes) 

que, tendo recebido o nosso contato, têm respondido afirmativamente ao pedido da Diretoria 

Financeira e, deste modo, temos logrado resultados muito positivos com relação a compromissos 

firmados por esta Casa. 

 

ABRIL NA REFORMA PROTESTANTE 
 

4. Quarto mês do Calendário Gregoriano, abril recebe este nome pautado em duas hipóteses: 

o A primeira vem do termo latino Aprilis, que significa “abrir”, pelo fato de que, nesta época, 

o hemisfério norte, no meio da primavera as culturas começam a ser abertas. Esta foi a 

teoria levantada por Ovídio. 

o Outra possibilidade se baseia na divindade do amor e da beleza, Vênus, em seu nome grego 

Afrodite, do termo aphrós, “espuma”, de onde, mitologicamente, ela surgiu. 

5. Quanto ao contexto da Reforma Protestante, abriu nos lembra alguns eventos, dentre os quais aqui 

destacamos: 

o Em 1507 o reformador Martinho Lutero foi ordenado sacerdote no dia 4 de abril. 

o Em 1518 Lutero participou do Debate de Heidelberg, no dia 26 de abril, onde defendeu 

suas 95 Teses lançadas poucos meses antes. 

o Em 1519 Lutero se apresentou ao imperador na Dieta de Worms, nos dias 17 e 18 de abril, 

quando defendeu as suas teses. 
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o Em abril de 1523 Lutero ajudou 12 freiras a escaparem do cativeiro no Convento de 

Nimbschen, dentre as quais se encontrava Catarina von Bora, com quem veio a se casar 

cerca de dois anos depois. 

o Em abril de 1529, Lutero editou seu Catecismo Maior. 

o Em abril de 1532 Calvino publica, aos 24 anos e às próprias custas, seu primeiro livro: um 

Comentário sobre o livro “De Clementia”, de Sêneca. 

o Em abril de 1540, o rei da França, Francisco I, anuncia o Édito de Fontainebleau, no qual 

proibiu o protestantismo. 

 

ARTIGOS DESTA CARTA 
 

6. Temos, nas páginas seguintes, dois edificantes artigos, os quais não podem deixar de serem lidos: 

o “A importância da missão integral da igreja na evangelização na pós-modernidade” (Acad. 

Wagner Tadeu Gaby, Cad. 29). 

o “Os seus pensamentos incomodam?” (Acad. Noélio Duarte, Cad. 13). 

 

Sob o grande prazer em servir os estimados conservos, sempre necessitado de vossas orações. 

 

Atenciosamente. 

 

ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 
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Poema 
“Os seus pensamentos incomodam?” 

 

 

Deixe-me fazer uma pergunta a você: Prefere ficar sozinho, sem nada para fazer, ou levar pequenos 

choques? A pergunta pode parecer absurda, mas, de acordo com uma pesquisa publicada neste mês na revista 

científica “Science”, muita gente prefere levar choques a enfrentar alguns minutos a sós com os próprios 

pensamentos. Acha estranho? Mas há neste vasto mundo pessoas que pensam assim. 

O resultado do estudo, que envolveu 220 voluntários em 11 testes, surpreendeu até seu coordenador, 

o doutor em psicologia Timothy Wilson, da Universidade da Virgínia (EUA). Ele disse que antes do estudo, 

pensava que os seres humanos eram capazes de usar seus cérebros para gerar pensamentos agradáveis, 

recuperar lembranças felizes. Mas não foi isso que ele descobriu. 

Quando essas pessoas foram desafiadas a ficar de seis a 15 minutos sem companhia (nem mesmo do 

celular), 57% das 220 pessoas entrevistadas afirmaram ter dificuldades para se concentrar, 89% delas disseram 

que a mente vagou e 49% não gostaram da experiência. Em outro teste, 67% dos homens e 25% das mulheres 

preferiram levar choques a ficar sós. 

O Dr. Wilson, escreveu em sua pesquisa: “Parece que há uma dificuldade para se distrair com a própria 

mente. Suspeito que a popularização da tecnologia e dos smartphones é ao mesmo tempo um sintoma e uma 

causa dessa dificuldade. Hoje temos menos oportunidade para refletir e desfrutar dos nossos 

pensamentos”.  Atualmente, há uma sistematizada campanha midiática para que o ser humano não entre em 

contato com seus pensamentos. Por isso, ele afirma que a internet é um produto que tem desenvolvido infinitas 

possibilidades para que o ser humano não pense. Quando se pensa, há uma natural tendência de se desligar 

dos instrumentos que liga à internet. Para os investidores da internet, pensar é um problema que precisa ser 

combatido. Não pensar e teclar é o ideal. 

Conversei com um de meus alunos, especializado em tecnologias e plataformas de internet e ele me 

disse: “Eu não gosto de ficar sozinho. É que quando fico só, imediatamente sou consumido por centenas de 

pensamentos. E eu não gosto de pensar. Pensar me leva a reflexões. E ao refletir sou confrontado com 
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realidades sobre as quais preciso tomar decisões e isso me causa estresse. Evito ficar só. Moro sozinho, mas 

não gosto de ficar só. Chego em casa e já ligo a televisão para ter um barulho, então pego o celular e procuro 

alguém para conversar” 

A professora e Pesquisadora, psicóloga Lívia Godinho Nery Gomes, da Universidade Federal de 

Sergipe, a onipresença da tecnologia soma-se a outro fenômeno, que também ajuda a deixar os momentos 

reflexivos mais raros: a necessidade de estar sempre disponível. Há um apelo muito grande para estar em rede, 

compartilhar. Quem está de fora sente que está perdendo alguma coisa. 

O também professor e Pesquisador da Universidade Federal Fluminense, Psicólogo Roberto Novaes 

de Sá, afirma que a tecnologia pode até criar mais obstáculos para quem quer ficar só com os próprios 

pensamentos, mas o fato é que isso nunca foi fácil para a maioria das pessoas. Nossa noção de realidade, de 

estabilidade e segurança é construída socialmente, através das relações com os outros e das ocupações. Quando 

não estamos inseridos em alguma atividade há um sentimento de não realização, fragilidade e angústia. 

Segundo a pesquisa elaborada pelo Dr. Timothy Wilson, esse sentimento parece afetar mais os homens 

do que as mulheres.  É que os homens gostam menos de ficar sós e tendem mais à solidão. As mulheres são 

mais comunicativas, muitas delas não têm dificuldades em falar ‘sozinhas’. A solidão surge quando não há 

capacidade de comunicação com os outros ou consigo. O estar só não significa estar em solidão se você está 

de bem consigo mesmo.” 

Não gostar do rumo dos pensamentos é uma das hipóteses levantadas pelos autor do estudo para 

explicar seus achados. É como se a mente nos dominasse e fôssemos absorvidos pelas ideias. A reflexão só é 

benéfica para a saúde mental se tiver um método e um objetivo, como na meditação. O tempo do silêncio e da 

quietude é um tempo que conduz à criatividade e não a esse vazio tão temido. É quando podemos ouvir nossa 

verdadeira voz, a voz interior. 

Os evangelhos nos mostram um Jesus em busca de um momento solitário para poder pensar, meditar 

e orar. Nos diversos relatos, mostram Jesus ora sozinho sobre um monte, ora num deserto, ora num jardim. 

Ele fazia isto tantas vezes que seus discípulos, admirados, o interpelaram dizendo: “Mestre, ensina-nos a 

orar!”. Talvez eles estivessem dizendo: “Mestre, nós somos muito agitados, acostumados a uma vida 

barulhentas e não temos concentração suficiente para ouvirmos a voz de Deus dentro de nós...”. Ou talvez 

estivessem dizendo: “ensina-nos a ficarmos a sós conosco, enfrentarmos a nós mesmos com nossos 

pensamentos e nossas desorientações...” 
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Ainda hoje, diante de tantas opções de barulhos que nos desconectam da presença de Deus e da doce 

voz do Espírito Santo, precisamos dizer enfaticamente: “Ajuda-nos, Senhor, a apreciar o silêncio, para que 

nesse silêncio ouçamos a Tua doce voz, Deus,  a nos falar através de Sua magnífica palavra” 

Para que esse pretendido silêncio aconteça, precisamos tomar uma decisão: termos um momento a sós 

com Deus, no decorrer do dia. Talvez ao meio dia... Quem sabe, as 6 da tarde... Possivelmente no intervalo 

do almoço. Essa é uma atitude que nos ajudará a crescer em Graça e em conhecimento. Os nossos pensamentos 

precisam ser nossos aliados na conversa com Deus. Devem exprimir nossos anseios e desejos; nossas vitórias 

ou derrotas; nossas preocupações ou realizações. Aliados e não inimigos. 

O apóstolo Paulo nos orienta a que devamos transformar-nos através da renovação de nossos 

pensamentos. E pensamentos renovados funcionam como oxigenação espiritual, ou seja, a sua voz do Senhor 

a nos falar: “Eu os amo com amor infinito!” 

 

 

 

 

ACAD. NOÉLIO DUARTE 

Cadeira 13 
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Artigo 
“A importância da missão integral da 

igreja na evangelização na pós-
modernidade” 

 

 

No Evangelho escrito por Mateus no capítulo 28, versículo 19, a ordem dada pelo Mestre aos 

discípulos, e consequentemente à Sua Igreja, é a de ir e conquistar as nações. “Portanto ide, fazei discípulos 

de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do filho, e do Espírito Santo”. 

            Cada cristão tem a obrigação de ser um evangelista, exercitando com sabedoria e diligência os 

talentos que o Senhor da Seara tem dado a cada um. 

            Nenhum livro possui todas as respostas sobre como evangelizar o mundo da maneira mais 

efetiva.  Cada país e cada cultura são diferentes.  As circunstâncias mudam conforme o tempo e o lugar.  

O século XXI é diferente de todos os períodos precedentes da História.  A humanidade experimentou 

diferentes momentos ao longo de sua história, com características bastante específicas que contribuíram para 

distinguir de forma clara uma época da outra. 

            Precisamos conhecer os desafios de nossa época, devemos estar preparados para influenciarmos 

o mundo através da proclamação do Evangelho a fim de nos tornarmos capazes de refletir a glória de Cristo, 

sendo “sal da terra” e “luz do mundo”. 

Estamos ainda, no raiar da Pós-Modernidade. Isso significa que nosso compromisso com a 

evangelização, e, conseqüentemente, com o crescimento da Igreja deve ser nossa maior prioridade. 

            A tarefa de evangelização é imposta a toda a igreja de Cristo na terra (Mc 16.15).  Em todas as 

épocas e lugares, o evangelismo sempre foi a prioridade número um do rebanho de Cristo (Mt 28.19,20). 

Para que esse mister seja eficiente é preciso orar com mais compaixão pelas almas perdidas e que haja 

um maior engajamento de toda a Igreja para uma retomada da Evangelização. 

A Missão Integral da Igreja 
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A igreja cumpre sua nobre missão aqui neste mundo, quando está comprometida na promoção das 

seguintes dimensões: "martyria" - o testemunho do Evangelho; "koinonia" - a comunhão dos que vivem a 

partir do Evangelho; "diakonia" - o serviço ao próximo e à sociedade; "leitourgia" - o louvor e a celebração 

do amor de Deus. 

1. "Martyria" ou “Marturía” (grego: testemunho), aparece na Bíblia trinta e sete vezes e diz respeito 

ao testemunho de Cristo e a pregação do Evangelho (Mc 14.55,56,59; Lc 22.71; Jo 1.7,19; 3.11,32,33; 

5.31,32,34,36; 8.13,14,17 (citando Dt 19.15); 19.35; 21.24; At 22.18; 1 Tm 3.7; Tt 1.13; 1 Jo 5.9,10,11; 3 Jo 

12; Ap 1.2,9; 6.9; 11.7; 12.11,17; 19.10; 20.4). 

 Para que esta tarefa seja eficaz, a igreja precisa, com urgência, investir mais na evangelização, através 

de todas as formas e meios disponíveis, desde ao evangelismo pessoal até as grandes cruzadas evangelísticas, 

utilizando todos os espaços possíveis da mídia moderna, bem como no treinamento de todos aqueles que têm 

compaixão para com os perdidos (Jd 23; 1 Co 2.1-5; 3.18-21). 

2. "Koinonia" (grego: comunhão, compartilhamento, uniformidade, associação próxima, parceria, 

sociedade, companheirismo, fraternidade, participação, intimidade, comunicação, contribuição, ter em 

comum). Para os gregos, koinonia tinha um significado muito mais abrangente do que simplesmente 

comunhão. Significava a comunhão íntima e ininterrupta entre os deuses e os homens, bem como a estreita 

união e laços fraternais entre o homem e seu semelhante. O substantivo koinonia aparece por dezoito vezes 

no Novo Testamento e envolve a experiência da comunhão, referindo-se à vivência concreta do corpo de 

Cristo (At 2.42; Rm 15.26; 1 Co 1.9; 10.16; 2 Co 6.14; 8.4; 9.13; 13.13; Gl 2.9; Ef 3.9; Fp 1.5; 2.1; 3.10; Fm 

6; Hb 13.16; 1 Jo 1.3,6,7). 

Na prática, a koinonia se verifica nos seguintes relacionamentos: a) participação na salvação (1 Co 

1.9); b) participação na Ceia do Senhor (1 Co 10.16); c) participação na experiência dos sofrimentos (2 Co 

1.7; Hb 10.33; Ap 1.9); d) participação na comunhão com o Espírito Santo (2 Co 13.14; Fp 2.1). 

 3. "Diakonia" (grego: serviço; ofício; ministério; auxílio; apoio; distribuição; administração; 

ministração; ajuda; socorro). Encontramos este termo, trinta e sete vezes no Novo Testamento, por exemplo 

(At 1.17; 6.1; 11.29; 20.24; Rm 12.7; 1 Co 12.5; 2 Co 5.18; 2 Tm 1.18; 1 Pe 4.10). Refere-se ao serviço 

dedicado ao próximo e à sociedade tornando a fé e a espiritualidade ativas através do amor. 
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“A Diaconia envolve todo atendimento social e espiritual no que concerne ao socorro, ao tratamento, 

à cura,ao fortalecimento das fraquezas do ser humano, à libertação, à visitação e à pregação da Palavra, e 

muito mais”. (Pastor José do Prado Veiga). 

O crescimento de uma igreja, dependerá, em boa parte, da relevância diaconal que possa conquistar na 

comunidade na qual encontra-se inserida, através da solidariedade de seus membros. 

4. "Leitourgia" (grego: obra pública; dever público). A Septuaginta usa essa palavra no contexto 

religioso como liturgia. No Novo Testamento ela é usada por seis vezes (Lc 1.23; 2 Co 9.12; Fp 2.17,30; Hb 

8.6; 9.21). 

A liturgia está intimamente ligada ao louvor e à celebração do amor de Deus através da adoração a Ele 

(Sl 42.1,2; Cl 3.16; Ef 5.18-20). O Novo Testamento, a esse respeito, usa a palavra grega latréia que significa 

adorar; cultuar; serviço reverente ou religioso, que por sua vez, aparece na Palavra de Deus por cinco vezes 

(Jo 16.2; Rm 9.4; 12.1; Hb 9.1,6). 

Desde o início da Igreja Neotestamentária, havia uma forma própria de culto (At 2.42; 1 Co 14.26,40). 

Isto posto, podemos concluir que Testemunho, Comunhão, Serviço e Louvor, constituem-se em 

aspectos básicos e indispensáveis do serviço cristão. A partir do momento em que cada um de nós, nos 

colocarmos à disposição de Deus para realizar a sua obra, então poderemos contar com a Sua fidelidade e 

ajuda (Sl 116.12; Mc 16.20). 

 

 

 

 

ACAD. WAGNER TADEU DOS SANTOS GABY  

Cadeira 29 

 

 


