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MARÇO DE 2018 
 

 

Da Mesa do Presidente 
 
 

ABERTURA DO ANO SÓCIO ACADÊMICO DA AELB – 
ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL 

 

Após o recesso do final e início do ano, eis-nos novamente reunidos para a 

Solenidade de Abertura do novo Ano Acadêmico. Acolhemos a todos do Quadro 

Associativo com o coração alado e a alma em festa. Esperamos grandes bênçãos do nosso grande e 

maravilhoso Deus: Alguma coisa boa vai acontecer com você. 

 

O ORADOR OFICIAL DA ABERTURA DO ANO SÓCIO – 
CULTURAL DA ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS 
DO BRASIL É UM ILUSTRE MEMBRO DA ACADEMIA 
BRASILEIRA DE LETRAS - ACAD. EVANILDO 
CAVALCANTE BECHARA, CADEIRA Nº 33 DA ABL 

Professor, gramático, escritor com sua qualidade intelectual é autor 

conhecido e respeitado nacional e internacionalmente, em particular na 

Área das Letras e Linguística, sempre presente nas Universidades 

Brasileiras e Estrangeiras, às quais tem dado sua colaboração, sempre muito acatada.  
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Dr. Evanildo Bechara encanta e ensina tornando-se parte inquestionável de pesquisas, mostrando 

sempre sua competência de um gramático da Língua Portuguesa. Ainda jovem, em 1954, tornou-se 

professor do Colégio Pedro II, na cátedra de Língua Portuguesa.  

Dr. Bechara é natural do Recife, Pernambuco, vindo até residir no bairro do Méier, Rio de Janeiro. 

Sua primeira experiência pessoal com o estrangeiro ocorreu em Madri – 1960 - 1961.  

 

BODAS DE OURO DO CASAL PRESIDENTE DA AELB, ACAD. REV. GUILHERMINO 
CUNHA E HÉLIDA BARRETO DA CUNHA. 

Foi uma solenidade emocionante. As músicas do Coral e da Congregação foram lindas. A Direção da 

Liturgia foi primorosa. A mensagem sobre: NEEMIAS CHOROU foi uma pérola de sermão. A santa ceia do 

Senhor foi co-celebrada pelo Rev. Jorge Patrocínio, presidiu o pão; e o Rev. Guilhermino Cunha o cálice. 

Alguns dos Acadêmicos aparecem na foto, na entrada do Templo. É mais uma lembrança inesquecível. 

 
 

A FAMÍLIA NO ALTAR DE DEUS NA 

HORA DA TROCA DAS ALIANÇAS 

EMOCIONOU-NOS A TODOS NA 

CATEDRAL. FORAM SANTAS EMOÇÕES. 
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A IGREJA ABENÇOANDO A FAMÍLIA PASTORAL 

 

O SISTEMA DE RECEBIMENTO DAS MENSALIDADES POR BOLETOS SIMPLES 
ESTÁ APROVADO E CONSAGRADO: SERÁ ASSIM DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 
CADA ANO. 

 

A LISTA DE INADIMPLENTES DE 2017 É GRANDE, SÃO MAIS DE QUARENTA 
ACADÊMICOS E MEMBROS CORRESPONDENTES. ESTÃO TOSOA LISTADOS E 
NÃO QUEREMOS PUBLICAR A LISTA 

 

Por favor, leia o que diz o Estatuto e o Regimento Interno da Academia. Art. 15, 16 e 18 do estatuto 

e Art. 8º do Regimento Interno. Somos imensamente gratos por seu esforço para se tornar adimplente. Os 

Diretores Financeiros querem ajudá-los com todo o parcelamento possível. 
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

É bom saber e valorizar o que se sabe sobre a Origem do Dia Internacional da Mulher (Portal da 

Família). 

Origem: O dia 8 de março é, desde 1975, comemorado pelas Nações Unidas ( ONU ) como Dia 

Internacional da Mulher. É comemorado em vários países do mundo, como Albânia, Argélia, Armênia, 

Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Camarões, China, Cuba, Equador, Geórgia, Itália, 

Israel, Laos, Cazaquistão, México, Moldávia, Mongólia, Montenegro, Polônia, Romênia, Rússia, Sérvia, 

Ucrânia, Vietnã e outros. 

Em 1913, as mulheres russas observaram seu primeiro Dia Internacional da Mulher no último sábado 

de fevereiro ( pelo calendário juliano usado na Rússia). 

O Dia Internacional da Mulher foi declarado feriado nacional na Rússia Soviética em 1917, e depois 

alguns outros países comunistas como China e Cuba. 

As Nações Unidas (ONU), designaram 1975 como Ano Internacional da Mulher, e começaram a 

patrocinar o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março entre os Estados-membros. 

Neste dia, é costume os homens darem às mulheres de suas vidas – amigas, mães, esposas, avós, 

namoradas, filhas. Colegas etc. – flores e pequenos presentes. As mulheres também às vezes recebem 

presentes de seus empregadores. Os alunos muitas vezes também trazem presentes para suas professoras. 

 

Gratíssimo. 
 

REV. GUILHERMINO CUNHA 
Seu Presidente 
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Artigo 
“Mulher” 

 
 

 
 
 

  



 

CARTA DE NOTÍCIAS 
ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL 

Março de 2018 
 

 
www.aelb.org 6 

 

Artigo 
“A batalha espiritual do cristão” 

 

Nossa guerra espiritual de cada dia é uma estratégia primeiramente, a nível pessoal, para a nossa própria 

vida, para nós mesmos para nossa vida de oração e adoração. Ela também é fundamental para a atuação no 

principal foco que é a salvação de vidas, no acompanhamento, no discipulado pela Palavra e na transformação 

no caráter de Cristo. Consequentemente, ela se torna a maior estratégia para transformação nas ruas, bairros, 

cidades e nações. O foco principal de vê a salvação sempre estar nas vidas. Jesus, o Filho do Homem, veio 

buscar e salvar o homem perdido, como no exemplo clássico da ovelha perdida (Mt 10.6; 15.24), do Filho 

Pródigo (Luc 15.32), e no desejo de Zaqueu (Lc 19.10). Portanto, a transformação da sociedade, as conquistas 

e, por extensão o domínio, não acontecem isoladamente, mas são consequências naturais da atuação sobre o 

foco principal, isto é, o resgate de vidas. Essa guerra é contra Satanás, o tentador (1Ts 3.5), identificado pelo 

Senhor como “pai da mentira” (Jo 8.44), o ladrão que veio roubar, matar e destruir (Jo 10.10). Isto é roubar a 

nossa alegria e paz, asfixiar e matar a nossa comunhão com Deus, e se possível destruir a nossa fé em Jesus 

Cristo, o bom Pastor, que deu a sua vida por nós (Jo 10.11). 

Essa guerra espiritual é combatida com as nossas orações, com atos proféticos, com a nossa vida diante 

do altar de adoração e santidade, e com a firme postura de testemunhar e proclamar o evangelho do Senhor 

Jesus. Toda guerra é uma tarefa muito séria e precisa ser realizada com cautela. Paulo passou por séria oposição 

na cidade de Éfeso (At 19.26), ele saiu vitorioso como todo aquele que está no Senhor e não deu legalidade 

alguma ao império das trevas (Tg 4.7). Há uma hierarquia nas hostes satânicas, e não se pode ignorar isto, nem 

também as suas maquinações malignas, para que satanás não alcance vantagens sobre nós (2Cor 2.11). Devemos 

sim tomar diariamente toda armadura de Deus, sobretudo o escudo da fé para que depois de termos vencido 

permanecermos inabaláveis (Ef 6.13,16). Saber que esta hierarquia se constitui de demônios, que são anjos 

rebeldes e que foram desalojados e expulsos do céu, juntamente com o destituído príncipe deles Lúcifer (Is 

14.12; Ez 28.14). Esta hierarquia se constitui basicamente no que declara (Ef 6.12): Os Principados – Os 

príncipes, os magistrados e poderosos do primeiro escalão dominados por Satanás. Exerce a função de dominar, 

desestabilizar, aterrorizar territórios, cidades, nações. Também dominadores das feitiçarias, bruxarias, 

ocultismos, idolatria, e crenças pagãs das trevas. As Potestades – Autoridades executivas que permitem ou 

impedem com isso, a fim de desestabiliza, controlar e influenciar áreas fundamentais das cidades e países 

atuando na política, administração, economia e segurança. Os Dominadores – Foca a sua atuação sobre 

governos, senhores do mundo, exercendo autoridade sobre sistemas mundiais para lutarem contra a verdadeira 

luz, cegando as mentes dos homens conduzindo-os à escuridão das trevas. Dominando e corrompendo e 
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prostituindo as massas através da imoralidade reunidas em máfias. As Forças espirituais do mal – são as 

fortalezas constituídas e fortificadas pelo mal que executam atividades malignas e demoníacas na vida da 

humanidade através da violência, da maldade, da rebeldia, da depravação, comércio ilegal, tráficos de armas, 

drogas, suborno tudo aquilo que está infiltrado como legitimo no seio da sociedade. Estas hostes de espíritos 

rebeldes e caídos são em grande número a terça parte de todos os anjos celestiais (Ap 12.4) agem como um 

exército dominando e influenciando o mundo e o que vemos são estratégicas situações quase que ao mesmo 

tempo. Contudo, precisamos considerar que da parte de Deus temos Jesus Cristo, o Senhor vitorioso, intercessor 

e advogado (1Jo 2.1); O Espírito Santo, o Ajudador e Consolador (Rm 8.26); e ainda o dobro de anjos e o 

arcanjo Miguel e os dois terços de anjos que permanecem fiéis ao Senhor e são enviados como anjos 

ministradores da parte de Deus para servir e agir em favor daqueles que hão de herdar a salvação (Hb 1.14). 

Finalizando, devemos lembrar sempre que se Deus é por nós quem será contra nós? Somos mais que vencedores 

por meio daquele que nos amou (Rm 8.31,37). Lembra ainda que nossa adoração de guerra, a intercessão, a 

oração profética são as armas de nossa militância em Deus e são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza, 

anular sofismas, e todo argumento e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo a 

obediência em Cristo cada um dos nossos pensamentos (2Cor 10.4-5), exerça sua fé pensando sempre nas coisas 

lá do alto onde Cristo está assentado à destra do Pai das Luzes (Cl 3.2) de onde há de vir um dia para estabelecer 

o seu Reino e julgar os vivos e os mortos.  

 

ACAD. ADEMIR CARNEIRO DE OLIVEIRA 
Cadeira 36 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
 
 

 
 


