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Ata da reunião plenária da Academia Evangélica de Letras do Brasil, 
realizada em sua sede à Rua Buenos Aires, 135, Centro, Rio de Janeiro, aos 
dezessete dias do mês e agosto de dois mil e quinze. Às 10h05 o presidente, 
Acadêmico Martinho Lutero Semblano dá início à reunião compondo a mesa 
com os Acadêmicos Almir dos Santos Gonçalves Junior, Nancy Gonçalves 
Dusilek, Damy Ferreira e Moisés de Carvalho Martins, estes dois serão os 
preletores da Plenária. Ora o presidente. Em seguida, o Acadêmico Almir 
Junior apresenta relatório sobre o preparo da revisão do Estatuto e 
Regimento Interno que está em andamento e será apreciado na reunião de 
setembro e em dezembro votado em reunião extraordinária para aprovação 
final. O presidente apresenta a Carta de Notícias e destaca o primeiro item: 
Novo dia e horário das reuniões da Diretoria e Plenária da AELB. Depois de 
fazer uma pesquisa entre os membros da Diretoria. Através do grupo de 
WhatsApp onde dos nove componentes, sete votaram pela mudança, além 
de considerar a dificuldade de muitos Acadêmicos estarem presentes em dia 
de sábado, é aprovado que as reuniões, a partir de setembro, sejam realizadas 
nas primeiras quintas-feiras de cada mês, às 14h para Diretoria e 15h 
plenária. Todos os presentes a esta reunião apoiam. Comissão de Admissão 
e Desligamento de Membros comunica que há duas vagas para Membro 
Titular e três candidatos. A comissão se reunirá na próxima semana para o 
preparo do relatório que será apresentado na reunião Plenária de setembro. 
O Acadêmico Isaias de Souza Maciel comunica sobre suas dificuldades em 
comparecer às reuniões dessa comissão. Também nessa reunião serão 
apresentados os candidatos a Membros Correspondentes. Outro assunto 
apresentado pelo presidente é uma sugestão de que apenas os membros 
adimplentes tenham direito a voto nas reuniões. Este assunto fica pendente 
até a aprovação do Estatuto e Regimento Interno. Encerrado este momento 
de decisões, o presidente passa a palavra a Acadêmica Ruth Pessanha Vianna 
que declama o poema de sua autoria “Sou poeta” inclusa na Carta de 
Notícias. Devocional e Tertúlia - O Acadêmico Moisés de Carvalho Martins, 
da Cadeira 11 apresenta nesta parte devocional, “Os desafios da igreja cristã 
no contexto da era (pós) moderna” (Texto na Carta de Noticias e Anexo 01 
desta ata). O presidente agradece o rico texto e explanação do orador. Em 
seguida, o presidente apresenta o acadêmico Damy Ferreira, Cadeira 19 que 
apresenta a Tertúlia sob o título “Bíblia: O Livro da Direção”. (Texto na 
Carta de Notícias e Anexo 02 desta ata). Ao encerrar sua palavra comunica 
a todos que este é o seu 1352 dos sermões além das mil ilustrações que tem 
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produzido em sua caminhada cristã e pastoral. O presidente agradece a 
ambos os oradores e as ricas mensagens deixadas para todos os presentes e 
que serão circuladas na internet através da página da AELB. Diante da 
exaltação da Palavra de Deus, a acadêmica Ruth Vianna dá seu testemunho 
de que num acidente em sua casa onde o fogo se alastrou em uma madrugada, 
apenas uma Bíblia de estimação que estava no quarto é que não sofreu 
qualquer dano. Todos se emocionam com essa experiência. Para setembro, o 
presidente comunica que o assunto será Bíblia, o Livro da Libertação. Sugere 
que o missionária na Turquia que está no Brasil, Levy Castro, seja o 
responsável pela Devocional. A reunião é encerrada pelo presidente que 
convida a todos para a próxima que será no dia cinco de setembro próximo, 
às 15h. Ora o Membro Correspondente Orli Bernardes Rodrigues encerrando 
a reunião e lembrando especialmente do missionário Levy Castro que 
aguarda visto para entrar na Turquia já que sua esposa se encontra lá. São 
11h30 e a reunião se encerra com uma confraternização em sala anexa. 
Para constar, lavro esta ata que é por mim e pelo presidente assinada. 

 
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2019. 
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