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Da Mesa do Presidente 
 

CONFIRMADO O ORADOR OFICIAL PARA ABERTURA DO ANO-SÓCIO CULTURAL DA 
AELB. 

• É o Pastor Presidente da Convenção Batista Brasileira, PR. VANDERLEI MARINS. 
• Seu tema será: “O VALOR DA PALAVRA ESCRITA PARA O PREGADOR DA PALAVRA”. 
• Agradecemos ao nosso digno 1º Vice-Presidente, Acad. Almir Gonçalves Júnior por mediar este 

nosso Convite Oficial. 

A DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2.017/2.018 ESTÁ ENRIQUECIDA COM NOVOS VALORES. 
VAMOS QUE VAMOS! TOME NOTA: 

• DIRETORIA 
o PRESIDENTE: ACAD. GUILHERMINO CUNHA  
o 1º VICE-PRESIDENTE: ACAD. ALMIR DOS SANTOS GONÇALVES JÚNIOR 
o 2º VICE-PRESIDENTE: ACAD. MIGUEL ÂNGELO  DA SILVA FERREIRA 
o DIRETOR-SECRETÁRIO EXECUTIVO: ACAD. CELSO ALOÍSIO  SANTOS 

BARBOSA 
o DIRETOR- SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO – ACAD. MARTINHO 

LUTERO SEMBLANO  
o DIRETOR FINANCEIRO: ACAD. ERLIE LENZ CÉSAR FILHO 
o DIRETOR FINANCEIRO ADJUNTO: ACAD. JOSUÉ EBENÉZER SOUSA SOARES 
o DIRETORA SECRETÁRIA: ACAD. NANCY GONÇALVES DUSILEK 
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o DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: ACAD. NOÉLIO DUARTE 
 

• SUPLENTES DA DIRETORIA DA AELB 
o ACAD. ANDERSON CALEB S. DE ALMEIDA 
o ACAD. GERMANO SOARES 
o ACAD. RUTH PESSANHA VIANNA 

 
• CONSELHO FISCAL DA AELB DO BIÊNIO 

• ACAD. ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO - PRESIDENTE 
• ACAD. RUBEN AZEVEDO QUARESMA 
• ACAD. DAMY FERREIRA 
• SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 
• ACAD. RUBENS TEIXEIRA 
• ACAD. WILLIAM DOUGLAS 
• ACAD. LUIZ FERNANDO GEVAERD 

 
 
 
 
A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BOLETO SIMPLES, FACILITA E NÃO ENCARECE: A SUA 
MENSALIDADE CONTINUA A MESMA. 

 
• Agradecemos aos Acadêmicos Martinho Lutero Regis Semblano e seu competente genro, nosso 

irmão Israel Danon pela eficiente ajuda na implantação inicial do Sistema Boleto Simples. O 
Acadêmico Maurício Melo de Meneses como Membro do Conselho Deliberativo do Mackenzie 
conseguiu aprovar mais funcionário da área que dará apoio à secretaria da AELB na implantação do 
sistema. Estamos abençoados duplamente,  louvado seja o nome do Senhor. Teremos máxima 
eficiência na implantação e manutenção do Sistema. Sem ônus para a AELB, mas com muita honra e 
muitas bênçãos de Deus. 

• APESAR DE TODA CRISE FINANCEIRA DO PAÍS, A AELB MANTEVE A 
MENSALIDADE NOS MESMOS NÍVEIS DE 2.015 E 2.016: POR FÉ E PELA GRAÇA. 
CONTAMOS COM A PONTUALIDADE DE TODOS. “JEOVAH  JIRÉH!” 

 
AGENDA 

 
• PASSE PARA SUA AGENDA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, QUE RECEBERÁ SUAS 

IDEIAS E SUGESTÕES; E DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, NAS QUAIS PRECISAMOS DA 
SUA PRESENÇA VOCÊ E EU, NÓS SOMOS A ACADEMIA. 
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CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIAS NA SEDE  

SEMPRE ÀS 15 HORAS 

 MESES  REUNIÕES DA DIRETORIA REUNIÕES PLENÁRIAS  

DO ANO      1ª Segunda Feira do Mês   2ª Segunda-Feira do Mês 

MARÇO   Dia 06     Dia 13 

ABRIL   Dia 03     Dia 10 

MAIO    Dia 02 (*)    Dia 08    (1) 

JUNHO   Dia 05     Dia 12 

JULHO             Recesso Acadêmico 

AGOSTO   Dia 07     Dia 14 

SETEMBRO   Dia 04     Dia 11 

OUTUBRO   Dia 02     Dia 23 (*)   (2) 

NOVEMBRO  Dia 06     Dia 13 

DEZEMBRO   Dia 04     Dia 11 

 
 
OS ARTIGOS SÃO EXCELENTES, LEIA-OS NO SITE E NA CARTA DE NOTÍCIA 

 
• “A MULHER NO MUNDO DE HOJE” - HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER 08 MARÇO – ACAD. NANCY DUSILEK 
• “MULHER 2017” – ACAD. RUTH VIANNA 
• “GENEROSIDADE, O AMOR EM AÇÃO” – ACAD. REV. HERNANDES DIAS LOPES. 
• “ISTO É UMA VERGONHA!...”. ACAD. EMÉRITO PEDRO LUÍS DE ARAÚJO BRAGA. 
• “Q.I. e Q.S.” – ACAD. REV. EURÍPEDES DA CONCEIÇÃO. 
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SOMOS SERVOS, 

                          SALVOS PARA 
                                    SERVIR. 

 
Gratíssimo! 

 
 

 
 

REV. GUILHERMINO CUNHA 
Seu Presidente 
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Artigo 
“A Mulher no mundo de hoje” 

 

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8 de março) 

 

Como era o mundo de nossas mães e avós? Como será o mundo de nossas filhas e netas? Não 

há como comparar. Cada época tem suas características. A única diferença é a velocidade. As 

mudanças de nossos dias correm mais rápido do que das gerações anteriores. E a tendência é que esse 

aceleramento se agrave nas gerações que veem pela frente. A era da tecnologia e dos relacionamentos 

virtuais mudaram nossa maneira de ver o mundo. Cito algumas situações em que a mulher se viu 

obrigada a entrar nessa velocidade de mudanças. 

 

Primeiro - A mulher e o preparo intelectual hoje - Cada vez mais as mulheres estão se 

preparando, estudando. As universidades têm, em sua maioria de matriculados, mulheres. Em todas 

as áreas, mesmo as mais tradicionais como engenharia, química, também há mulheres. Preparadas 

profissionalmente acabam não ficando em casa como suas mães e avós. Saem para o trabalho. 

 

Segundo - A mulher e o mercado de trabalho - É inegável a mudança em nossa sociedade onde 

a mulher tem ocupado, praticamente, todos os espaços no mercado de trabalho. Mesmo com formação 

acadêmica e competência profissional ainda os salários são diferenciados simplesmente por ser 

mulher. Uma das conquistas em administração, é que vários professores têm sugerido que haja 

mulheres nas equipes decisórias das empresas por causa da intuição.  

 

Terceiro - A mulher e a segunda jornada de trabalho - Embora seja uma conquista o espaço de 

trabalho secular e profissional, a casa ainda gira em torno da mulher. Mesmo sendo excelente 

profissional lá fora, é ela quem gerencia a casa. Quando pode contar com auxiliares, a carga diminui, 

mas a maioria das vezes, essa realidade não existe. É chegar em casa e ainda preparar alimentação 
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para a família, ajudar filho nas tarefas de casa. O que tem acontecido é que a nova geração de maridos 

tem ajudado nessa tarefa. Mas, nem todos. 

 

Quarto - A mulher como mãe e pai - uma dupla carga - Cresce assustadoramente o número de 

mulheres sozinhas que trabalham e criam seus filhos. O número de separações no casamento invade 

nossa sociedade e consequentemente a igreja e vemos muitas lutadoras com filhos pequenos ou 

adolescentes e sozinhas para educá-los. Sendo pai e mãe, que eu chamo de “pãe”; 

 

Quinto - A mulher como objeto – desvalorização do corpo e da moral. Veja algumas 

propagandas que apelam para o corpo da mulher quando não tem nada a ver com ela. Só para chamar 

a atenção e tentar induzir o comprador.  

 

Essas novas realidades que a mulher enfrenta no dia-a-dia são comums a todas, quer cristãs-

evangélicas ou não. A diferença é que a mulher cristã-evangélica tem Jesus como seu amigo e em 

quem pode se agarrar para enfrentar a realidade. Como vivemos em sociedade é natural que essas 

mudanças me afetem. Como devo reagir, então? Enumero três áreas para você pensar. 

 

Filhos – Ter filhos é a maior graça que uma mulher poder receber. Ter a grande chance de estar 

criando a nova geração é desafiante. Não terceirize a educação de seus filhos. Somos responsáveis 

diante de Deus por eles. É nossa responsabilidade e intransferível. Filhos são emprestados a nós. Eles 

vêm e vão. Devemos aproveitar esse tempo que estão conosco. 

 

Trabalho - Os meus colegas sabem que sou cristã? A grande comissão é responsabilidade 

minha diante de meus colegas de trabalho. Como encaro o trabalho? Que tipo de empregado ou 

funcionário eu sou? 

 

As fases da vida - Qual a melhor fase da vida? É aquela em que estamos.Todas as fases têm o 

lado bom e o não tão bom. O Importante é alistar as coisas boas e ruins e aproveitar o melhor da fase. 

É a jovem solteira com sonhos profissionais e de casamento. É a jovem mãe com filhos pequenos, 
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casa, trabalho. É a fase com filhos adolescentes e as crises que eles passam e nós juntos com eles. É 

a de filhos se casando e deixando o ninho. É a velhice ou a viuvez. Seja qual a fase em que você está, 

analise os pontos positivos e viva intensamente cada um deles. 

 

Os desafios são muitos, a realidade não esconde. Mas temos um Deus que nos oferece 

condições para vencermos cada etapa, cada situação. Gosto do texto de Paulo a Efésios 6.10 “Quanto 

ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder.” Um texto tão antigo e tão atual para 

nós mulheres que enfrentamos os desafios do mundo de hoje. Que para tanto Deus nos fortaleça para 

vivermos este tempo certas de que o Senhor caminha lado a lado conosco dia a dia. 

 

ACAD. NANCY GONÇALVES DUSILEK 

Cadeira 08 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
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Artigo 
“Mulher: Poema de Deus” 

 

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8 de março) 

 

Fico imaginando o momento supremo da Criação, aquele instante em que Deus, no auge de 

sua inspiração, criou a mulher.  Contemplando sua obra-prima, observou cada detalhe e exclamou: 

“Esta é a expressão mais linda do poema que trago dentro de mim!”. 

Sendo parte viva desse universo feminino, sinto-me bem à vontade pra falar sobre o que essa 

força representa no contexto mundial; sobretudo, neste milênio. Até porque, nesta data, a cena 

imaginária que acabei de descrever se faz real no meu coração; e só consigo ver a mulher assim, coroada 

pelo Pai, pronta para cumprir a missão que lhe foi confiada. Ou seja: fiel ajudadora no papel de esposa 

e mãe; dotada de um amor incondicional capaz de suprir as carências da família, mantê-la unida e ser 

uma espécie de porto seguro em todas as gerações. Não é por acaso que esta frase corre o mundo: “Ao 

lado de um grande homem há sempre uma grande mulher”. 

Vejo também que no coração de Deus já estava escrito que a mulher ostentaria um crachá 

único no processo da Criação, desenhado por Ele, contendo as regras celestiais que a levariam ao mais 

cobiçado pedestal: “... a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada”. A Bíblia fala que o Pai, após 

criar o homem, disse: “... far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea”. Isso prova que alcançar esse 

pedestal é um desafio pra cada uma de nós. 

 Buscamos sempre a sabedoria do Alto para sermos aquela companheira ungida por Deus, que 

passa às páginas da História Universal como exemplo da mão que embala o berço e governa nações; 

que se faz ponte e nunca abismo; que se vê como expoente máximo da Criação ao contemplar sua 

silhueta no espelho das águas de um rio, ou no espelho da própria alma. Bela por natureza desde os 
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tempos mais remotos, a mulher é emoldurada em prosa e verso nas passarelas da vida; vestida de seda 

ou de chita, com manto real ou capa de sisal, morando em palácios ou sobre palafitas. 

Mulher, assim é você! Inspiração divina modelada em versos. 

 

ACAD. RUTH VIANNA 

Cadeira 39 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
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Artigo 
“Generosidade: O amor em ação” 

 

“Mais bem-aventurado é dar do que receber” (At 20.35). 

 

 Antes de falar sobre a generosidade precisamos entender algumas verdades importantes: 

de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo? A Bíblia diz que fomos formados do pó, 

somos pó e voltaremos ao pó. Nossa origem é pó. Nosso destino é pó. Nosso presente é pó. Em nossa 

origem não tínhamos nada. Para a sepultura não levaremos nada. Consequentemente, tudo o que 

ajuntamos entre o pó que fomos e o pó que seremos não é nosso. Nada tivemos e nada teremos. Nada 

trouxemos e nada levaremos. Somos apenas mordomos daquilo que é de Deus. Se estamos tomando 

conta daquilo que pertence a Deus, precisamos perguntar: que princípios Deus estabelece para 

usarmos os recursos dele que estão em nossas mãos? 

 Em primeiro lugar, Deus requer de nós uma atitude de generosidade com o próximo. A 

generosidade é uma expressão da graça de Deus em nós e um transbordamento da graça de Deus 

através de nós. A generosidade de Deus é o exemplo que devemos seguir. Deus amou-nos e deu-nos 

o seu Filho. Jesus nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nós devemos amar o próximo a dar 

nossa vida por ele. Deus sempre nos dá mais do que precisamos e isso não é para retermos com usura, 

mas para repartirmos com generosidade. Temos mais sementes do que conseguimos comer. Portanto, 

seria falta de amor guardar só para nós as sementes que estão sob nosso poder quando pessoas à nossa 

volta carecem de socorro. Devemos repartir com generosidade, pois quanto mais semeamos, mais 

Deus multiplica a nossa sementeira. A palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Quando 

damos ao pobre, a Deus emprestamos. Deus socorre os necessidades pelas nossas mãos. Os recursos 

de Deus estão sob nossa administração e Deus requer de nós fidelidade nessa administração. 

 Em segundo lugar, Deus requer de nós uma motivação pura no exercício da 

generosidade. A generosidade cristã é diferente de filantropia. Suprir as necessidades do próximo não 

é tudo o que Deus requer de nós. Ele se importa, sobretudo, com a nossa motivação. Há muitos que 
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contribuem, de forma farisaica, apenas para serem vistos e aplaudidos pelos homens. Há outros que, 

por ganância, abrem a mão ao necessitado numa espécie de barganha com Deus. A generosidade 

precisa ser espontânea, altruísta e frequente. O vetor que move a alma generosidade é a glória de Deus 

e o amor ao próximo. Deus ama a quem dá com alegria. A contribuição cristã não é um favor que 

fazemos ao próximo; é uma graça que Deus concede a nós. Antes de dar uma oferta a alguém 

precisamos dar a nós mesmos a Deus e ao próximo.  

 Em terceiro lugar, Deus requer de nós constância e  proporcionalidade no ato da 

generosidade. A contribuição precisa ser planejada, regular e proporcional. Não é um ato esporádico, 

é uma prática constante. Não é um pico de emoção, mas  uma ação permanente. Cada um deve 

contribuir segundo as suas posses. Não dá com generosidade quem não dá proporcionalmente. Não 

dá com amor, quem só dá esporadicamente. Assim como Deus é constantemente generoso conosco, 

devemos, também, expressar ao nosso próximo nossa constante generosidade. 

 Em quarto lugar, Deus promete aos generosos uma recompensa eterna. A generosidade 

demonstrada aos homens, traz não apenas alívio ao próximo, mas, também, glória ao nome de Deus. 

Aquilo que fazemos em nome de Cristo na terra, reverbera no céu. Até um copo de água fria que 

damos à alguém, em nome de Cristo, não ficará sem galardão. Jesus foi enfático ao dizer que mais 

feliz é aquele que dá do aquele que recebe. Quanto mais generosos somos, mais nos tornamos 

parecidos com o Pai Celestial. Quanto mais generosos somos, mais Deus é glorificado em nós e mais 

nós nos deleitamos nele. Que aprendamos com Deus a sermos generosos! Que nosso coração, nossas 

mãos, nosso bolso e nossa casa se abram para o exercício da generosidade!  

 

ACAD. HERNANDES DIAS LOPES 

Cadeira 10 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 

 

 


