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Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2019.  

 

 

CONVITE À  INTEGRAR A AELB  
AO SR. D.D. CANDIDATO A MEMBRO CORRESPONDENTE DA ACADEMIA EVANGÉLICA 

DE LETRAS DO BRASIL 
 

“Pax et bonum”! 

 

É com grande satisfação que informamos que a Diretoria desta Casa de Letras, tendo 

apreciado o parecer da “Comissão de Admissão e Desligamento de Candidatos” (CADM), 

aprovou o seu nome para compor o quadro de Membros Correspondentes de nosso sodalício. 

Deste modo, queremos parabenizá-lo pela conquista e dizer que, para nós, da AELB, será uma 

grande honra tê-lo em nossa Academia. 

Uma vez que o Membro Correspondente passa a fazer parte do vestíbulo da Academia, 

havendo vaga, ele se torna um potencial candidato a assumir uma das 40 Cadeiras de Membros 

Titulares, bastando candidatar-se e submeter-se a um novo processo de exame e seleção, quando 

surja tal vaga. Em caso de empate com outro candidato, o Membro Correspondente, em pé de 

igualdade, terá a preferência. 

A Sessão Solene de Acolhimento ocorrerá na quarta feira, dia 23 de outubro de 2019, às 

19:00, por ocasião do 57º aniversário da AELB, em culto a ser realizado na Primeira Igreja 

Batista de Alcântara (Estrada Raul Veiga, 330, São Gonçalo), presidida pelo Acad. Vanderlei 

Marins, Diretor de Comunicação desta Casa. 
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Os novos Membros Correspondentes serão acolhidos com o Diploma Oficial e receberão o 

pin da Academia, sugerindo nós que esteja acompanhado de ao menos um membro de sua família. 

Por oportuno, lembramos aos novos Membros Correspondentes que, nos termos do 

Estatuto da AELB, a anuidade dos Membros Correspondentes é de R$ 480,00, podendo tal valor 

ser pago de forma mensal, trimestral, semestral ou anual, pelo sistema do Boleto Simples, que lhe 

enviará, após comunicada sua preferência à nossa secretária (Sr.a Aleksandra Muniz), por e-mail. 

Desejosos de encontrá-lo não somente na Sessão de Acolhimento, mas sempre que lhe for 

possível, em nossas reuniões plenárias, cuja agenda pode ser observada no site www.aelb.org, 

Com nossas cordiais estimas e boas-vindas, 

Receba nosso fraternal abraço! 

Atenciosamente,  

 

 

Acad. MARTINHO LUTERO SEMBLANO  (Cad. 25)        

Presidente 

 

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

Diretor-Secretário Executivo 
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