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Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2018. 

 

APRESENTAÇÃO E GRATIDÃO 

“Quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira 

prestação da sua dívida” (Sêneca). 

 

AOS NOBILÍSSIMOS CONFRADES E CONFREIRAS DA AELB 

 

“Káris kai eirene!”. 

 

Escrevo-lhes estas primeiras letras para agradecer-lhes pela magnânima honraria recebida em poder 

ter sido indicado e, a seguir, eleito à presidencia da diretoria desta augusta casa, por ocasião da Assembleia 

Geral Extraordinária realizada no dia 10 do presente mês. De maneira especial, agradeço ao mui querido e 

estimado Acad. Guilhermino Cunha, a quem procurarei honrar, ainda mais, com todo empenho, neste 

período no qual terei o privilégio em dar continuidade ao seu tão profícuo trabalho na presidência da AELB, 

e que, por sua sempre excelente amizade, integrar a diretoria para este biênio, auxiliando-me com o 

compartilhar de seus sapienciais conselhos. 

Também gostaria de externar minha gratidão ao mui querido Acad. Eurípedes da Conceição, por 

fornecer-me a honra de poder participar, primeiramente como Membro Correspondente e, depois, como 

Membro Titular, desta excelsa morada das letras. 
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Tal gratidão se amplifica a todos os mui nobres confrades da amada AELB, os quais têm me 

outorgado, pelo compartilhar de vossas experiências e saberes, grande crescimento, almejando a 

continuidade desta prazerosa comunhão a fim de que logre, dentro de minhas limitações – mas fiado na 

graça divina (2Co 12.9) e rogando ao Senhor pela sabedoria do alto (Tg 1.5) – servi-los da melhor forma 

possível, pautando meus passos no excelente caminho que, com excelência, nos tem, ao longo desta década 

de presidência, o mui querido Acad. Guilhermino Cunha, conduzido. 

Finalizo o registro destas primeiras palavras na presidência, reiterando meus rogos a Deus por sua 

suficiente e abudante graça, sem a qual nada poderia realizar, e meu pedido de que, em vossas orações, 

possam lembrar-se desta casa que, celebrando 56 anos de existência, tem reluzido de forma intensa a luz 

do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 

À vosso inteiro dispor, 

Atenciosamente. 

 

 

 
ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 
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