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Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019. 

 

ATUALIZAÇÃO DAS BIOGRAFIAS 
 

ESTIMADO ACADÊMICO 

 

Saudações em Cristo. 

A Diretoria da AELB, em sua reunião de 14 de março pp, decidiu por unanimidade 

desenvolver um trabalho de revisão e atualização de nosso site no que diz respeito ao acervo 

biográfico de nossos acadêmicos, visando a preservação, com o máximo de exatidão e 

fidedignidade, dos dados biográficos daqueles que já foram contemplados com o título de 

“imortalitatem” da nossa AELB em seus quase 60 anos de existência. 

Para que o preclaro confrade possa fazer uma avaliação do que estamos nos propondo, 

sugerimos que entre em nosso site e acessando ao título “Acadêmicos”, clique o número de sua 

cadeira, para verificar se a sua biografia está devidamente registrada ou carecendo de alguma 

atualização. Deste modo, pedimos-lhe a gentileza de atualizar sua biografia de um modo bem 

simples: basta digitares www.aelb.org/biografia e preencher tais dados. Somente isto. 

A fim de auxiliá-lo sobre sua biografia atual, a anexamos na folha seguinte, para seu próprio 

parecer. 
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Qualquer esclarecimento que precise, favor contatar com a nossa secretaria, irmã 

Aleksandra Muniz, pelos telefones (21) 2252-1051 e 98270-7035 (número este que também 

abrange o WhatsApp), ou pelo e-mail secretaria@aelb.org, fazendo todo o esforço, este é o nosso 

pedido, para que recebamos estes dados no máximo até o dia 30 de junho do corrente, quando 

estaremos dando andamento ao preparo do texto definitivo para inserção em nosso site até a data 

de nosso 57º aniversário a ocorrer em 23 de outubro deste ano de 2019. 

Agradecendo a sua atenção e rogando as bênçãos do Alto para o seu ministério, família e 

igreja, 

 

Atenciosamente, em Cristo, 

 

ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 

 

ACAD. ALMIR DOS SANTOS GONÇALVES JÚNIOR (Cad. 31) 

Diretor-Secretário Executivo 
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