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NOVEMBRO DE 2018 
 
 

Da Mesa do Presidente 
 

A Carta de Notícias foi concebida no estilo de uma newsletter, que narra 

o que aconteceu e anuncia o que está planejado. 

. 

 
AGUARDEM AGO E AGE DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Está agendada com carinho e esmero:  

 

ü a) Edital de convocação já está sendo preparado. 

ü b) Relatório Anual da Diretoria 2018, está sendo preparado com carinho pela Presidência e Secretaria 

Executiva. 

ü c) Relatório Financeiro de dezembro de 2017 a novembro de 2018. 

ü d) Apresentação do parecer final do Conselho Fiscal do exercício de 2018. 

ü e) Apresentação do Relatório Anual da Capelania, que está sendo preparado com esmero pelo capelão, 

Acad. Noélio Nascimento Duarte. 
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ü f) Proposta de orçamento preparado pelos Diretores Financeiros, contemplando um reajuste que atenda 

a todos os desafios da AELB para 2019. O nosso Presidente sugere o boleto mensal de R$ 80,00 

(oitenta Reais) para Membros Titulares e de R$ 60,00 (sessenta Reais) para Membros Eméritos e 

Membros Correspondentes. 

 

CELEBRAÇÃO DO 56º ANIVERSÁRIO DA ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO 
BRASIL, REALIZADA NO TEMPLO DA IGREJA METODISTA WESLEYANA 
CENTRAL DE PETRÓPOLIS 

 

 
 
Com a presença de vários acadêmicos e um plenário lotado, comemoramos mais um 

aniversário sob a direção do Presidente, Acad. Guilhermino Cunha. Tivemos apoio total do Acad. Bp. 

Anderson Caleb e líderes da referida e amada igreja. Coro, orquestra, programa impresso e 

infraestrutura na recepção dos Acadêmicos foram às marcas desse encontro. 

Sob a inspiração musical pela orquestra da igreja hospedeira, sob a regência de Raphael Muniz, 

os acadêmicos fizeram a entrada solene e a diretoria assumiu a mesa diretora. Uma palavra de 

acolhimento pastoral foi dirigida pelo Acadêmico Anderson Caleb. 

A Evocação à Academia e ao Patrono foi feita pelo Acad. Bp. Anderson Caleb Soares de 

Almeida. O orador oficial, Acad. Guilhermino Cunha, Presidente da AELB, discorreu sobre o tema 
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“Somos um Povo Livre, Santo e Eleito”. Após, acolhemos um novo Membro Correspondente, Pr. 

Marivaldo França. 

 

SIMPÓSIO SOBRE EUTANÁSIA E SUICÍDIO À LUZ DA BÍBLIA, DA CONSTITUIÇÃO 
E DA ÉTICA (PARCERIA DO IRGC COM O MACKENZIE RIO) 

 
 

Ø 26 de outubro (sexta-feira) 
 

Palestra 1: “Direito a uma Morte Digna” 
Palestrantes: Dr. Eduardo Mayr e Rev. Dr. Wladymir Soares de Brito 

 
Palestra 2: “Como entrar na vida e sair dela”? 

Palestrantes: Rev. Evaldo Beranger e Rev. Renato Porpino 
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Ø 27 de outubro (sábado) 

Devocional: “Eutanásia e Suicídio à Luz da Bíblia, da Constituição da República e da Ética Cristã”  
Rev. Dr. Guilhermino Cunha 

 
Palestra 3: “Reflexões sobre a vida diante da iminência da morte” 

Preletor: Dr. Pérsio Ribeiro Gomes de Deus 
 

Palestra 4: “O Medo de Morrer e Desejo de Permanecer Vivo” 
Preletores: Dr. Élcio Carneiro e Dr. Assuero Silva 

 
Palestra 6: “Eutanásia e Suicídio à luz da Bíblia, da Constituição da República Federativa do Brasil e 

da Ética.” 
Preletor: Rev. Caio Fábio. 

 
ASSUNTOS PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DA AELB (3 DE DEZEMBRO): TODA A 
DIRETORIA DO BIÊNIO 2017 E 2018 ESTÁ CONVOCADA 

 
1. Apresentação do Relatório Anual da Diretoria (2018). 

2. Relatório Financeiro do período: Dez/17 a Nov/18. 

3. Previsão Orçamentária (2019) para o próximo ano. 

4. Relatório do Conselho Fiscal. 
 
ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 2018 

 
O simpático casal Rita de Cássia Marins e 

Acad. Pr. Vanderlei Marins, convida todos os 

Confrades e Confreiras para o almoço de 

Confraternização de Natal da AELB, terça-feira, 4 

de dezembro, em seu sítio. 

Endereço: Rua 39, Quadra 47, Agro Brasil, 
Cachoeiras de Macacu, RJ.  
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A PEDIDO DO CONFRADE ACADÊMICO REV. IZAÍAS DE SOUZA MACIEL:   

SEJA SÓCIO DO PLANO DE BENEFÍCIOS “BOM PASTOR”. 

 
 

OS ARTIGOS SÃO EXCELENTES, LEIA-OS NO SITE E NA CARTA DE NOTÍCIA, A NOSSA 
NEWSLETTER. 

 
 

ü “Afirmação”: momento poético com o Acad. Pr. Noélio Duarte.  
 

ü “O Chamado de Deus é um desafio a servir à maior necessidade da humanidade”, pelo 
Membro Correspondente, Profª. Célia Maria de Barros. 

 
 

Em Cristo Jesus, esperança nossa, 
 
 

Gratíssimo. 
 

REV. GUILHERMINO CUNHA 
Seu Presidente 
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Poema 
“Afirmação” 

 

 
Há um ditado simples, popular, 
Cuja origem e antiga, milenar: 
“Não é bom andar sozinho... 
Mas andando em boa companhia 
Renova-se logo a forte energia 
E motivação haverá no caminho!” 
 
Na vida, isso também acontece: 
Compartilhar sempre enobrece 
E faz-nos dispostos novamente... 
Andar sozinho, vale a pena? 
A vida já é bem curta, pequena... 
Por que abreviá-la tristemente? 
 
Assim, faça amigos onde estiver 
Nas filas, na rua, num lugar qualquer; 
Aproveite, crie os laços da união. 
Em casa, uma mais a sua familha; 
Para que transforma-la numa ilha 
Se isso produz apenas isolação? 
 
No trabalho, lute por uma mudança 
Crie no seu ambiente a esperança; 
Em vez de colegas, faça amigos bons; 
Isso faz com a vivência, o cenário 
Seja a linda soma, o forte corolário 
Não de conversas, mas alegres sons. 
 
Na rua, olhe também para os lados... 
E verá solitários e necessitados 
Clamando por ajuda e atenção; 
A seja a pessoa amiga e solidária, 
O suporte para a pessoa solitária  
Representante real da compaixão! 
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Sim, vale muito a pena relembrar. 
Daquela declaração linda, sem par: 
“Eu com vocês, para sempre estarei”. 
Essa real e grandiosa companhia, 
Traz-nos animo e forte alegria: 
Afinal, temos como amigo, um Rei. 
 
Quem disse isso se comprometeu 
E a sua vida totalmente nos deu 
Exatamente ali na dolorosa cruz... 
Ele tem prazer em estar sempre perto, 
Ele atua no momento mais certo. 
Esse amigo se chama Jesus! 
        
 

ACAD. PR. NOÉLIO DUARTE 
Cadeira 13 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
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Artigo 

“O chamado de Deus é um desafio a 
servir à maior necessidade da 

humanidade” 
 

 
As necessidades do mundo são inúmeras relevantes. Como Deus não é indiferente a nenhuma 

delas, Ele ordenou a seus missionários que sirvam a uma necessidade em particular do mundo, a 

necessidade espiritual. Essa é a necessidade suprema e, se podemos chamar dessa forma, a 

necessidade de todas as necessidades, a causa e raiz de todas as necessidades. O mundo está num 

estado em situação difícil econômica, social, política e moralmente, Esse é, porém, apenas o resultado 

e os sintomas de todas as necessidades espirituais do mundo. 

O ser humano é antes de tudo e principalmente um ser espiritual. Permanece o fato de que, por 

natureza, o homem, em todo mundo, é antes de tudo um ser religioso. O antropólogo cultural irá 

prontamente admitir que a estrutura econômica, social e moral do homem é determinada 

religiosamente e interligada a suas crenças religiosas. Apenas no Ocidente a filosofia moderna 

procurou dividir o homem a fim de atraí-lo para o secularismo e o materialismo. Só aqui a religião é 

estigmatizada como o “ópio do povo”. Esse ardil de todos os ardis está, no momento, recebendo sua 

devida recompensa com a destruição e o caos. 

O missionário que é chamado por Deus deve manter sua ordem divina com clareza e constância 

na mente. Ele é chamado para servir à necessidade espiritual da humanidade. O perigo ameaçador 

que enfrenta constantemente é ser posto de lado e passar a trabalhar pelos sintomas e não pela causa 

de toda a doença. 

Como foi dimensionado antes, não negamos as necessidades multiformes da humanidade nem 

ousamos olhar para elas de forma indiferente. Um missionário, porém, deve aprender a confiar todas 

essas necessidades a Deus e a permanecer consciente de que ele foi chamado para satisfazer uma 

necessidade mais profunda da alma do homem, a necessidade espiritual. Se ela não for satisfeita, 

prosseguirá por toda a eternidade e determinará o destino do homem para o mal ou glória.  
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O Evangelho de Jesus Cristo, como registrado na Bíblia, é o único e suficiente remédio para 

essa necessidade básica. O missionário, portanto, deve permanecer constante na proclamação do 

Evangelho. Só assim ele é fiel e verdadeiro ao chamado de Deus. 

 

    
 

PROF. CÉLIA MARIA DE BARROS 
Membro Correspondente 

 

 
 


