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Da Mesa do Presidente

 Caiu um Príncipe no Israel do Senhor: 
Pr. Enéas Tognini, um patrimônio do 

Evangelismo Pátrio
     Completou 100 anos e viveu plenamente os seus dias. Um cidadão do mundo e do 

Reino de Deus. A Família Evangélica Batista sente-se empobrecida. É uma grande 

perda para a Igreja Evangélica Brasileira. A Terra está empobrecida e o céu 

enriquecido. Enéas Tognini, o "Teólogo do Espírito Santo", fez parte da Comissão 

dos Treze nomeados pela Convenção Batista Brasileira que estudou a Doutrina do 

Espírito Santo e, com outros, terminaram aceitando e confessando a 

contemporaneidade dos dons espirituais, marco identificador do Movimento 

Carismático e do Neopentecostalismo, fundando a Convenção Batista Nacional.

      Na SBB foi um grande Presidente, eleito e reeleito. Muitos pensavam que ele não 

daria conta, mas foi muito bem sucedido e surpreendeu a todos. Foi Presidente de 

Honra até a sua partida, que foi na verdade, uma chegada, de volta, à Casa do Pai.

Um grande escritor, professor e líder: Titular da Academia Evangélica de Letras do 

Brasil, foi e é imortal pelas letras e imortal como crente em Cristo. Agora, Pr. Tognini 

pertence aos imortais do céu. Dizemos todos: 

         “O Senhor no-lo deu e o Senhor o levou. Bendito seja o 
nome do Senhor.” (Jó 1.21). 

Com carinho e em oração,

                da Mesa do Presidente.
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53º Aniversário da AELB: Reunião festiva com a 
posse de cinco novos Membros Correspondentes 

e outorga de títulos, diplomas e medalhas 
de benemérito a personalidades que abençoaram 

e abençoam a nossa academia

A AELB comemora seu 53º aniversário e os 450 anos 
da Cidade do Rio de Janeiro: convidados de honra 

da Academia e da irmandade da Igreja da Candelária, 
o Prefeito Eduardo Paes e família

Próximos eventos

A Reunião Festiva será na Faculdade de Teologia Wittenberg, no santuário da Igreja de Nova Vida da Tijuca 

(Rua Conde de Bonfim, 604, na calçada do metrô "Uruguai", saída "D"), do Magnífico Reitor, Pastor e Dr. 

Martinho Lutero Regis Semblano, que é Membro Correspondente da nossa Academia. Oradores: “Evocação a 

Academia”: Acadêmico, Diretor de Comunicação e Arte, e Capelão, Pr. Noélio Duarte; “Evocação ao Patrono 

e Orador Oficial”: Acadêmico Primeiro Vice-Presidente, Dr. Almir dos Santos Gonçalves Júnior. 

Teremos lançamentos de obras de Acadêmicos, que contribuem para o aprimoramento cultural do Brasil.

O Coral Excelsior apresentou o seu 610º Recital de Música Clássica e Sacra. Parabéns à Maestrina Professora 

Delci Bernardes Gonçalves , aos instrumentistas, cantores e cantoras de Deus.

Um dado histórico: O Primeiro Culto Reformado - calvinista-presbiteriano – foi celebrado no domingo 21 de 

março de 1557, 8 (oito) anos antes da fundação da Cidade do Rio de Janeiro por Estácio de Sá, no dia 1º de 

março de 1565. Soli Deo Glória!

A AELB recebeu com júbilo o "Desafio de uma Cruzada Nacional de Alfabetização", apresentado pelo 

Decano e grande educador, Acad. Pr. Ebenézer Soares Ferreira.

MOVIMENTO NACIONAL PRÓ-EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS:

Desafio apresentado pelo não menos competente educador Pr. Dr. Silvino Netto, que é Doutor em Educação 

e Coordenador do Programa Brasil forte de Mãos Dadas pela Educação de Qualidade e para Todos. O desafio 

do grande educador Prof. Silvino Netto, começa com o Evento Tijuca Educadora, uma proposta do Acad. 

Almir Dos Santos Gonçalves, 1º Vice-Presidente da ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO 

BRASIL. A AELB estará presente por sua Diretoria. São iniciativas que merecem o nosso apoio, ocuparão as 

nossas próximas plenárias: A de setembro, dia 14 na nossa sede; e a do dia 9 de novembro, estamos 

convidados para nos reunirmos em Petrópolis, na Região Serrana

Acad. Rev. GUILHERMINO CUNHA

Presidente da AELB



                         “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 

                         mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.” (Gl 5. 22 -23).

                        A ação do Espírito Santo, na existência dos eleitos, é permanente e profunda. A vida é guiada, iluminada e 
impulsionada pelo Espírito de Deus. Ele habita e plenifica os eleitos, tornando-os “espirituais”, porque Ele é vivo e gera vida 
interior. Na caminhada cristã, Ele realiza o processo de santificação, levando o crente ao crescimento espiritual até chegar à 
maturidade. Somente cristãos maduros espiritualmente, que têm uma fé sólida, que não são mais “crianças espirituais”, 
evidenciam o fruto do Espírito Santo. A árvore quando se torna madura frutifica, o cristão quando atinge a maioridade espiritual, 
a maturidade cristã, gera frutos através do Espírito Santo.

          Observando o fruto do Espírito em suas várias virtudes, nos ateremos à bondade e à fidelidade, marcas que são 
determinantes da ação poderosa do Espírito Santo na vida dos salvos. O vocábulo bondade, “agathoshune” no grego, significa, 
também, retidão, prosperidade e gentileza. O uso que o apóstolo Paulo faz do termo é bondade, aquela qualidade de 
generosidade e de ação gentil para com outras pessoas, tudo se originando naturalmente de um caráter intimamente bondoso, 
sob a influência do Espírito Santo. Bondade é benevolência, demonstração de magnanimidade. 

          O vocábulo fidelidade, no original grego “pistis”, significa tanto confiança quanto fidelidade. Ambas as facetas procedem 
do Espírito Santo. É fidelidade a padrões da verdade e no sentido de fidedignidade no trato com outras pessoas. Fidelidade é o 
respeito aos compromissos assumidos com Deus ou com alguém.

            O Espírito Santo produz bondade e fidelidade:

             I) NA ESFERA DOS PENSAMENTOS

                Deus realiza a mudança da natureza carnal para a espiritual, implanta nos eleitos a “mente de Cristo” e o Espírito Santo 

                  trabalha a mente, a psiquê, retirando os pensamentos maus, pecaminosos, gerando pensamentos bons, puros e 

                         santos.  O Espírito Santo promove a renovação da mente: “E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que experimentes qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. (Rm 12. 2). 

          A bondade é implantada na mente gerando bons pensamentos, pensamentos de bem. A mente é inclinada a pensar só 
aquilo que é bom, expressando piedade E compaixão. A mente dilata-se para o bem como fruto da ação do Espírito Santo.

            Paulo nos exorta a termos pensamentos espirituais: “finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é 
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento.” (Fp 4. 8). O Espírito Santo produz na mente pensamentos de fidelidade a Deus e a sua Palavra. 

II) NA ESFERA DOS SENTIMENTOS

“Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. 
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim 
também perdoai vós; acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.” (Cl 3. 12 – 14).

 O apóstolo Paulo retrata o modo de vida que pertence aos eleitos de Deus. O termo eleitos “eklektoi”, expressa a 
verdade de que a pessoa se torna cristã não mediante uma escolha e uma decisão pessoal, mas uma resposta humana à graça de 
Deus que toma a iniciativa para que haja uma resposta à chamada divina.

 São alistadas algumas qualidades morais, alguns sentimentos que são gerados como fruto do Espírito na vida dos salvos. 
Ele produz ternos afetos de misericórdia. “Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, 
se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, 
tendo o mesmo sentimento.”  (Fp 2.1-2).

          A palavra grega “oiktirmos” significa a expressão externa de profundo sentimento na preocupação e ação compassivas. O 
termo composto transmite o senso de uma compaixão profundamente sentida que se estende aos necessitados.

       Bondade e humildade formam um par que acompanha o relacionamento do cristão com os outros e consigo mesmo. A 
fidelidade a Deus e à Palavra dele se manifesta em sentimento profundo e verdadeiro, fruto da ação do Espírito Santo na vida do 

cristão maduro. O Sentimento de perdão se manifesta com intensidade e constância. O amor se manifesta como a roupagem 
distintiva do cristão. É um sentimento pleno que motiva e dá significado ao relacionamento com Deus e  interpessoal. O amor dá 
coesão à vida perfeita ao produzir a comunhão perfeita que deve existir entre os cristãos. 

III) NA ESFERA DAS PALAVRAS

          Jesus afirmou que “a boca fala do que está cheio o coração.” 

       O Espírito Santo, no crente maduro, gera uma linguagem nova, espiritual e abençoadora. 

“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos 
que ouvem.” (Ef  4. 29).

        O Espírito Santo produz uma linguagem sempre pautada na verdade: “ Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade 
com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.”(Ef  4. 25).

         Motiva uma linguagem de adoração e louvor a Deus. “E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do 
Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais.” (Ef  5. 18 – 19).

 Estimula um linguajar de gratidão constante pelas bênçãos recebidas:“E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-
o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.” (Cl 3. 17).

 Uma linguagem bondosa, positiva, equilibrada e que revela profundo amor fraternal e fidelidade a Deus. 

IV) NA ESFERA DAS ATITUDES

           As atitudes e atos dos eleitos de Deus devem ser guiados pelo Espírito Santo; todas as escolhas feitas e decisões tomadas 
devem ser sob a orientação do Espírito Santo de Deus. O cristão maduro tem profunda comunhão espiritual com Deus e com 
Cristo e discernimento no Espírito Santo para fazer escolhas corretas e tomar decisões acertadas. Podemos constatar que a vida 
inteira de Jesus foi uma demonstração de atos de bondade para com os outros. Martinho Lutero declarou: “uma pessoa é bondosa 
quando se dispõe a ajudar àquelas que estão em necessidade”. 

          A bondade na vida do cristão deve ser marcante e constante. A palavra de Deus requer a manifestação da bondade através 
da solidariedade: “alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.” (Rm 12. 15).

         Para que o cristão seja bondoso e se mostre fiel a Deus em quaisquer circunstâncias, precisa contar com o auxílio divino, 
visto que tais qualidades são aspectos do fruto do Espírito que se manifestam no cristão maduro, que vive pela fé, cheio do 
Espírito e que está em plena comunhão com Deus. 

“O cristão é a mente através da qual Cristo pensa; o coração através do qual Cristo ama; a voz através da qual Cristo fala; a mão através da qual Cristo 
ajuda". (Walter Knight).

          Deixe-se invadir pela bondade que vem do coração de Deus para a sua vida e seja sempre fiel ao Senhor.
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ACAD. ISAÍAS CAVALCANTI DA SILVA

Cadeira 16

O Espírito Santo produz
bondade e fidelidade



     Cada um de nós, seres humanos, quer saibamos, quer não, somos administradores e operários de nossa própria vida e de 
empreendimentos de toda sorte com nos ocupamos em nossa caminhada terrena.

     Ao  longo de sua trajetória de mais de sete décadas de existência, o autor dessa matéria, atuando como empregado, técnico 
em eletrônica, técnico em contabilidade e, no Exército Brasileiro,  técnico em armamento leve, há 50 anos, discípulo de 
Cristo Jesus, pastor evangélico batista, professor, preletor e administrador, atuando no Brasil em mais dezessete países, 
ensina e pratica a arte de lidar com NECESSIDADES, OPORTUNIDADES, PROBLEMAS, FRAQUEZAS e 
AMEAÇAS. Temos que ser bons operários e bons administradores em lidar com essas, seja uma, duas ou uma combinação 
de todas elas. 

     O labor humano é classificado com “TrabalhoTécnico” ou operacional e “Trabalho Administrativo” ou gerencial. Faz-se 
trabalho técnico ou operacional quando o resultado final é alcançado pelo esforço pessoal do indivíduo. Faz-se um trabalho 
gerencial ou administrativo, quando o resultado final é alcançado atuando-se “COM” e “ATRAVÉS” de um ou mais 
indivíduos. Por exemplo: Se uma carta precisar ser idealizada, escrita e remetida, e eu mesmo fizer a tarefa, terá sido um 
“Trabalho Técnico” ou operacional. Ao invés, se eu solicitar a um colega ou secretária que redija e envie a carta, terei feito um 
“Trabalho Administrativo” ou gerencial pois, o resultado foi conseguido, trabalhando “COM” e “ATRAVÉS” de alguém. É 
preciso que sejamos bons administradores e bons técnicos.

     “Administrar, gerenciar é Conseguir RESULTADOS previamente definidos, trabalhando “COM” e “ATRAVÉS” de 
pessoas, exercendo, prioritariamente, as FUNÇÕES de PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, LIDERANÇA e 
CONTROLE, funções essas, que se desdobram em vinte e duas ATIVIDADES gerenciais.”

     O ser humano precisa ser bom, ótimo mesmo, em lidar com 
NECESSIDADES, OPORTUNIDADES, PROBLEMAS, FRAQUEZAS e 
AMEAÇAS. No mundo corporativo, quer secular ou religioso, público ou 
privado, há uma ferramenta estratégica chamada, em Inglês – SWOT, em 
Português – FOFO (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Oportunidades). É 
um quadrilátero divido em quatro quadriláteros:

     Nesse artigo, o autor quer demorar-se apenas com a variável AMEAÇA. 
Antes, é bom ressaltar que NECESSIDADE é algo a ser satisfeito no presente. 
PROBLEMA é passado. É uma necessidade que não foi satisfeita, uma 
oportunidade que não foi aproveitada, uma fraqueza que não contornada, uma 
ameaça que se tornou realidade. OPORTUNIDADE e AMEAÇA estão no 
futuro. Ambas exigem PERCEPÇÃO e PREPARAÇÃO antecipadas para 
que, se oportunidade, seja aproveitada. Se ameaça, seja evitada, contornada ou 
minimizada. Todas as quatro variáveis exigem sabedoria e perícia 
administrativa e operacional da parte dos indivíduos. 

     Uma necessidade não satisfeita, se transforma em  PROBLEMA atrás de nós e uma Ameaça ao nosso presente e ao nosso 
futuro. Olhando pelo espelho retrovisor de nossa vida, temos que fazer um inventário de problemas não resolvidos, que 
ficaram para trás e que podem, a qualquer momento, cair sobre nossas cabeças. Olhando o presente e o futuro, pelo pára-
brisa que descortina a estrada da vida, precisamos antever e nos precatar, precaver, prevenir, acautelar contra algo que possa 
atingir a nossa vida pessoal, familiar, ocupacional, social, política, religiosa e ministerial.

     Não deixemos que necessidade vire problema. Que problema ou necessidade virem ameaças. Previnamo-nos contra as 
ameaças para que elas não nos atinjam e, se atingirem, que ajamos de tal maneira que os efeitos delas sejam bem reduzidos ou 
eliminados. Feito isso, preparemo-nos, com antecedência, para aproveitar bem as oportunidades que sempre estão vindo em 
nossa direção, tanto na vida pessoal quanto familiar, social, profissional, 

política, religiosa e ministerial lembrando que, 

“prevenir é melhor que remediar”.
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        A vida de cada um de nós é feita de escolhas. Diariamente nos vemos frente a situações que necessitamos fazer 

   escolhas, algumas delas são escolhas imediatas, que envolvem decisões precisas e  rápidas, isso em relação à família, 

    às finanças, à vida emocional, afetiva, profissional, enfim a vida como um todo. A palavra de Deus nos dá um claro 

    exemplo disso em Deuteronômio 11:26 que diz: "... Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição...". Esta 
passagem deixa claro que nas escolhas da vida, há sempre o certo, a bênção, e o errado, a maldição, a primeira ocorre 
quando optamos por fazer a vontade de Deus, e a segunda opção, quando abandonamos as diretrizes do Senhor.  
Sabemos que a inclinação da nossa carne, leva o homem a optar por aquilo que lhe dá prazer,  suas vontades 

e desejos; em Tiago 1:15: "...Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, 

gera a morte". Ou seja optar pelas obras da carne, leva à morte, de sonhos, famílias, projetos, etc. A Bíblia nos 

ensina quais são as melhores escolhas a se fazer.  Sabemos que as melhores escolhas são aquelas que nos 

levam a obedecer à Vontade de Deus.  Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, diz que nos conduz em 

triunfo, em 2 Coríntios 2:14 ... E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós 

manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento... Então o que fazer para triunfar na vida, por 

ter bom êxito e tomar as melhores decisões?! Buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a 

sua justiça, convivendo diuturnamente com Jesus, orando, louvando, e esperando o melhor d'Ele para 

cada escolha que venhamos a fazer.  Logo, se buscarmos o Senhor antes de tomar decisões, antes de 

optar pelos apelos deste mundo, teremos bom êxito e alcançaremos a bênção do Senhor. Esta bênção que 

enriquece e não traz desgosto. Crie o hábito de antes de tomar qualquer decisão, perguntar ao Senhor qual 

é a Sua vontade, e dando ouvidos à voz de Deus, ter uma vida bem sucedida, feliz e estruturada. Lemos em 

Filipenses 4:11 "aprendi a viver contente em toda e qualquer situação" ... Que grande ensinamento 

temos nessa maravilhosa passagem. O apóstolo Paulo deixa claro que ele tanto sabe viver humilhado como 

honrado, tanto na fartura, como na fome, tanto na abundância como na escassez... Ele deixa claro que 

aprendeu a viver... Significa dizer que as situações da vida, nós ensinam a viver, nós capacitam a 

termos paz, equilíbrio e constância. Saber viver contente, é saber viver satisfeito, repleto de felicidade 

e alegria, em toda e qualquer situação.  A passagem ressalta que nós temos que aprender a estarmos 

felizes tanto no muito, como no pouco, nas boas situações, ou nas menos boas. Temos uma 

chave que nos faz adquirir este estágio de vida espiritual, que é refletida na vida humana, e isso lemos 

no v. 13, que diz: "tudo posso naquele que me fortalece" Quando aprendemos que o Senhor está no controle, 

que Ele é um Deus soberano, que cuida daqueles que o amam, há paz, aprendizado e suficiência nEle, há um estágio 
de "estar contente", em toda e qualquer situação.O nosso Deus cuida de cada um de nós, nada passa aos Seus 

olhos que não seja percebido. Deus cuida de nós, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Desta 
forma, cabe nos a nós, viver bem em toda e qualquer situação. Vamos aprender diariamente a 

confiar naquele que nos fortalece, e saber viver contente sempre. Graça e Paz

Acad. ROSANNA COSTA T. S. FERREIRA

Cadeira 12

percepção e precaução
Ameaças:

PR. JOAQUIM DE PAULA ROSA

Membro Correspondente

A vida é feita de escolhas


