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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA 
 
DE 5 DE SETEMBRO DE 2019 
 
 
 

Ata da reunião plenária da Academia Evangélica de Letras do Brasil, realizada em sua sede 

à Rua Buenos Aires, 135, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro. No dia cinco de setembro de dois mil e 

dezenove, às 15h o Presidente Acadêmico Martinho Lutero Semblano iniciou a reunião convidando 

para compor a mesa, Acadêmico Almir dos Santos Gonçalves Junior, responsável pela devocional, 

a Secretária, Acadêmica Nancy Gonçalves Dusilek e Acadêmica Antonieta Rosa, responsável pela 

Tertúlia. 

O Presidente agradeceu a todos os presentes incluindo Acadêmicos e visitantes e convida o 

Acadêmico Damy Ferreira para uma oração. Comunica, também, que após esta Plenária teremos a 

Extraordinária para ouvir o Parecer da Comissão de Admissão e Demissão de Membros. 

A Acadêmica Ruth Vianna (Cad.39), apresentou o Momento Poético declamando 

“Independência” de sua autoria, em comemoração ao 7 de setembro data da Independência do 

Brasil. O Presidente ressaltou a presença do ex-presidente, Acadêmico Guilhermino Cunha 

justificando suas ausências em nossas reuniões por ter sido eleito Governador do Rotary Club, em 

uma de suas secções e por isso impossibilitado de estar presente em nossas. O mandato venceu no 

dia 30 de junho p.p. O Presidente agradece a presença do ilustre Acadêmico e explicou que a Carta 

de Notícias de agosto e setembro não foi apresentada devido à mudança das datas das reuniões de 
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sábados para quintas-feiras. A votação da mudança das datas foi feita pela Diretoria e aprovada 

pelo plenário. As reuniões serão sempre nas primeiras quintas-feiras de cada mês às 15:00. 

Momento Devocional – O Acadêmico Almir Gonçalves Junior, baseia sua palavra em 

Oséias 6.3 “Conheçamos e Prossigamos em conhecer o Senhor” utilizando-se de ilustrações em 

Power Point. A Tertúlia, sob o tema “Bíblia, o Livro da Libertação”, foi conduzida pela Acadêmica 

Antonieta Rosa (Cad. 34). Agradeceu a oportunidade e discorreu sobre o assunto começando a citar 

“como falar do livro sem falar do autor dele?”. O texto anexo (1) foi acrescentado de experiências 

pessoais vividas pela oradora e citadas durante sua palavra. Ao final uma salva de palmas 

manifestou a alegria e agradecimento dos participantes. 

O Presidente prestou informações necessárias sobre a comemoração do aniversário da 

Academia no dia 23 de outubro, que será realizada na Igreja Batista do Alcântara, Niterói, RJ. 

A reunião foi encerrada com a oração conduida pelo Pr. Acyr de Gerone. Cinco minutos 

foram disponibilizados para o início da Assembleia Geral Extraordinária. 

Para que tudo fique registrado lavro esta ata e assino junto com o Presidente. 

 

ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 

 

ACAD. NANCY GONÇALVES DUSILEK (Cad. 08) 

Diretora Secretária 
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