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Da Mesa do Presidente 
 

“Pax Domini et bonum”! 

 

APRESENTAÇÃO E GRATIDÃO 
 

1. Consoante o primeiro ofício que redigi, sob a honrosa responsabilidade a mim confiada, escrevo 

estas primeiras letras para agradecer aos acadêmicos desta magna casa pela confiança em mim 

depositada, quando da eleição à presidência deste biênio1, e, de maneira especial, ao mui querido 

Acad. Guilhermino Cunha, a quem procurarei dar continuidade ao seu excelente, zeloso, modelar 

e tão profícuo trabalho na presidência da AELB, e ao mui estimado Acad. Eurípedes da Conceição, 

por fornecer-me a honra de poder, através de seu convite, participar desta excelsa morada das letras. 

 

SOBRE AS PRIMEIRAS AÇÕES DA DIRETORIA NO PRESENTE ANO 
 

2. Além desta Carta de Notícias, os ofícios desta mesa estão disponibilizados a todos os preclaros 

confrades através do site da Academia, precisamente na página “Sobre nós”. 

3. Foram realizadas duas reuniões da Diretoria Financeira (10 de janeiro e 14 de março) e, nas mesmas 

datas (em horários posteriores), duas reuniões da Diretoria Geral, em ambos os casos seguidas de 

contatos consequentes (telefonemas, mensagens e e-mails), a fim de dar andamento algumas ações 

deliberadas nas mesmas.  

4. De maneira resumida, vos partilho alguns dentre os assuntos que constam nos mesmos sobre 

algumas ações desta diretoria até a presente data: 

o Remodelagem do site da AELB (as biografias estão em fase de atualização). 

                                                        
1 Na AGE de 10 de dezembro de 2018. 
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o Criação de contas no Instagram e Twitter da mesma (@aelb1962). 

o Mudança do dia das reuniões plenárias para o segundo sábado de cada mês pela manhã (às 

10:00), salvo exceções (como no caso da primeira plenária, a ocorrer em um terceiro 

sábado). Importante ressaltar que tais datas estão disponíveis no site, na página “Agenda” 

o Mudança do dia das reuniões da diretoria para as quintas-feiras à tarde, salvo quando o 

volume de assuntos for menor, efetuando-se tal reunião nos sábados, antes das plenárias. 

o Definição do tema do ano para as palestras das reuniões plenárias: “Bíblia: o livro das 

Sagradas Letras”, baseado no texto de 2Tm 3.14-15. 

o Definição dos palestrantes, devocionalistas e poetas de cada uma das reuniões plenárias, e 

elaboração da arte do cartaz referente ao primeiro semestre deste ano, o qual anexamos 

nesta missiva. 

o Definição do local que abrigará a Sessão Magna do 57º aniversário da AELB2 será o templo 

da Primeira Igreja Batista de Alcântara, igreja esta presidida pela Acad. Vanderlei Batista 

Marins. 

o Assuntos administrativos e financeiros foram tratados pela Diretoria Financeira junto ao 

presidente e, a seguir, apresentados à Diretoria Geral, onde foram apresentadas as 

deliberações sobre ações referentes à inadimplência (e propostas para quitação de tais 

dívidas) e, consequentemente, permanência ou não no quadro de membros (depois de vários 

contatos, inclusive com envio de cartas “A.R.”, conforme especificado na ata). Importante 

ressaltar sobre a deliberação da Diretoria Financeira, junto ao presidente, de não haver 

anistia, mas facilitação de tais pagamentos. 

 

SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS BIOGRAFIAS DOS ACADÊMICOS 
 

5. Esta presidência ressalva a importância de os acadêmicos lerem e atualizarem as suas biografias 

que constam no site, pois uma das tarefas da Academia3 é a perpetuação da memória dos membros 

                                                        
2 Dia 23 de outubro, às 19:00. 
3 Art. 38, alínea “H”. 
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que se assentaram nas quarentas cadeiras desta Casa de Letras. Tal tarefa deve ser feita pelos 

próprios acadêmicos e enviada, por e-mail, ao Diretor-Secretário Executivo, Acad. Almir dos 

Santos Gonçalves Júnior, com cópia ao presidente. 

 

SOBRE O ENVIO DE ARTIGOS 
 

6. Esta mesa incentiva a todos os membros desta Casa de Letras a que nos enviem artigos, a fim de 

que os disponibilizemos em nosso site, para edificação de todos os que o acessam. 

 

UM CONVITE PESSOAL 
 

7. Como é de conhecimento desta insigne Casa, pertenço a uma denominação cuja forma de governo 

é regida pelo sistema episcopal (Igreja de Nova Vida). Dito isto, compartilho convosco que fu 

convidado a ingressar ao episcopado da mesma, em celebração a ser realizada na Arena da 

Juventude (na Vila Militar) no sábado, dia 11 de maio (entre 15:00 e 18:00), estando todos os 

nobilíssimos confrades convidados a mais este momento ímpar em minha caminhada ministerial. 

 

ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 
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Reuniões 

Plenárias
1º semestre de 2019
Você é nosso convidado!

Tema do ano:  “Bíblia: o Livro das Sagradas Letras”

Rua Buenos Aires, 135 / 8º andar, Centro (metrô “Uruguaiana”), Rio de Janeiro

Poesias: Acad. Noélio Duarte (Cad. 13), Eliúde Lima (Cad. 32), Ademar Carneiro (Cad. 36), Ruth Vianna (Cad. 39) e Célia de Barros (Corresp.)

Sábado, 16 de março, 10:00: “Bíblia: o Livro Suficiente”

Palestrante: Acad. Antônio José do Nascimento Filho (Cad. 09)

Devocionalista: Acad. Noélio Duarte (Cad. 13)

Sábado, 13 de abril, 10:00: “Bíblia: o Livro da Unidade”

Palestrante: Acad. Anderson Caleb (Cad. 15)

Devocionalista: André Luiz da Silva de Mello (Membro Correspondente)

Sábado, 11 de maio, 10:00: “Bíblia: o Livro da Sabedoria”

Palestrante: Luciano Vergara (Membro Correspondente)

Devocionalista: Acad. Rubens Teixeira (Cad. 37)

Sábado, 8 de junho, 10:00: “Bíblia: o Livro da Oração”

Palestrante: Acad. Germano Soares Silva (Cad. 28)

Devocionalista: Daniel Aguiar (Membro Correspondente)

www.aelb.org @aelb1962

Academia Evangélica de 
Letras do Brasil
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Poema 
“O que eu posso lhe dizer?” 

 

 

“O que eu posso lhe dizer 

é que a poesia acaba onde começa o rancor, 

onde finda o pensamento e vigora o palavrão, 

onde a ordem do xingamento já encontrou o seu chão. 

 

 

A poesia é frêmito que precisa se expressar, 

tem sol, brilho e cor e tem raio de luar, 

tem filho, mãe, criança e um fio de esperança 

tem palavra em profusão... 

Poesia é verve de vida e pepita do coração. 

 

 

Sei que a morte trabalha constante 

pra matar relacionamentos e acabar com a expressão; 

impedir os sentimentos e extinguir a comunhão. 

Sei que a morte é uma espada que atravessa a poesia 

e a morte do idioma – não expressar, nada dizer – 

é outra forma de aniquilamento que propõe outro sofrer. 
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A poesia começa onde inicia o amor 

gira forte pela cabeça e renasce como a flor 

a poesia transpassa a folha de papel branco 

inscreve na cultura de um povo: sua luta, seu sonho, ideal 

desentranha valores sagrados de alcance universal”. 

 

 

ACAD. JOSUÉ EBENÉZER SOUZA SOARES 

Cadeira 24 
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Artigo 
“Gaio, Diótrefes e Demétrio” 

 

 

Perfis e anti-perfis de liderança na literatura joanina 
 

As epístolas joaninas são extremamente ricas em doutrinas e ensinos. Mas 3 João nos traz algumas 

lições sobre perfis de liderança. Uma das menores cartas, 3 João é riquíssima. Pelo fato de nesta epístola João 

se identificar como “presbítero” alguns estudiosos imaginam se tratar de outro João mencionado na literatura 

patrística e não do Apóstolo. Mas como o estilo é o mesmo da primeira epístola conclui-se ser mesmo o 

apóstolo João seu autor. Ele se refere a três líderes distintos: Gaio, Diotrefes e Demétrio. Quero refletir sobre 

cada um com você. 

 

GAIO 

A carta é dirigida a este irmão Gaio. Não temos bases sólidas  para identificar este Gaio ao de Atos 

19.29  ou Romanos 16.23. Gaio aqui é um obreiro que recebe elogios de João, vejamos alguns: 

Gaio é um líder de quem a igreja, “os irmãos” dão testemunho. Versículo 3. ” T estificaram…como tu 

andas na verdade”. Sendo assim Gaio é o exemplo dos que “andam” na verdade e não somente pregam, crêem 

ou ensinam a verdade. Gaio é exemplo de coerência num mundo de incoerências. Porque falta tanta coerência 

entre líderes? Sejamos coerentes amados. Discurso, sermão e vida precisam ser coerentes. Essa era a alegria 

do apóstolo: ” Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade”. Nossa 

coerência alegra o coração dos nossos irmãos. 
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DIÓTREFES 

Diótrefes era o tipo despótico de líderanca. No versos 9 e 10 desta epístola, João se refere a ele. 

Diótrefes buscava a “primazia”, era obcecado pelo poder etc, vejamos suas características listadas por João: 

1. Procurava a primazia,  2. Não recebia o apóstolo, 3.Falava mal do seu líder, do apóstolo João, 4. Não recebia 

os irmãos estrangeiros e impedia os que queriam hospeda-los, 5. Lançava os irmãos para fora da Igreja, sendo 

que devia acolhe-los.                                               

Ao olhar a minha volta fico perplexo ao perceber como o ambiente religioso e especialmente o 

evangélico é tão propício a produzir ” Diótrefes”, gente que ama a primazia e o  poder, Fico então a me vigiar, 

afinal qualquer de nós que lida com o poder é tentado por ele. O poder se não for bem administrado dentro de 

nós nos transformará em déspotas e nos afastará das pessoas, ou como alguém disse, apenas revelará quem 

nós somos. O poder seduz, vicia domina e isola. Quando sabemos depositar nossas coroas e títulos aos pés do 

Cordeiro, quando lembramos que não somos celebridades, mas servos, recebemos graça para lidar com isso. 

 

DEMÉTRIO 

Mas nem tudo está perdido. Nesta carta encontramos tanto a. Gaio como a Demétrio como líderes 

piedosos e coerentes, o Diótrefes é minoria. Demétrio também tem um bom testemunho dos irmãos e como 

João afirma no verso 12,  ” até a mesma verdade” testifica a favor de Demétrio. Ou seja a Palavra, o evangelho 

testemunhava a favor desse líder. Mais um exemplo de coerência entre a vida e a verdade. Nossa verdade não 

é nosso discurso, é nossa vida. 

 

GAIO e DEMÉTRIO são bons modelos de liderança coerente e serva, mas Diótrefes, que Deus nos 

livre dele! 

 

 

ACAD. ANDERSON CALEB  

Cadeira 15 
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Artigo 
“Bem-aventurados os pobres de espírito...” 

 

 

O evangelista Mateus narra com maestria os ensinamentos de Jesus Cristo. De modo didático, o 

escritor do primeiro Evangelho narra a parte inicial do sermão do Filho de Deus, conhecido como o Sermão 

da Montanha (ou do monte), que abrange os capítulos 5 – 7, cuja parte inicial é denominada de "Bem-

aventuranças" ou "Beatitudes" (cap. 5.1-12). 

Neste contexto, Cristo orienta a conduta dos seus servos contrapondo o sistema vigente e sua época. 

Tais orientações visavam fazer com que os homens agradassem a Deus em seu modo de viver. 

Ao se deparar com a multidão reunida, o Mestre se encontrava diante do momento ideal para iniciar a 

sua pregação e, em todos os tópicos abordados nesse sermão, Ele sempre inicia com a frase: “Bem-

aventurado”. 

Tal termo tem origem no grego makarios que significa feliz. Segundo o historiador Homero, tal 

expressão fala sobre os felizardos. Compreendemos por este contexto que ao iniciar tais versículos com a 

expressão "Bem-aventurados" Cristo estava dizendo: “Felizardos sejam”. 

A primeira parte abordada pelo Messias em sua preleção é dirigida não à elite da sociedade do primeiro 

século da era Cristã, mas a uma classe que Ele denomina como "pobres de espírito". 

Esta frase tem sido muito mal interpretada ao longo dos anos pela famosa eugesese (termo popular que 

significa interpretação livre e pessoal), mas vamos compreendê-la diretamente à luz da linguagem bíblica 

neotestamentária. 

Vale salientar que no hebraico, língua em que foi escrito o Antigo Testamento, pobre não era aquele 

indivíduo sem privilégios econômicos, mas os que necessitavam e buscavam o auxílio divino. Já no grego, 

língua original do Novo Testamento, tal palavra vem de ptochos, que significa grande pobreza, oriundo de 

rastejar ou se ajoelhar, atos praticados comumente por pedintes, mendigos (Lucas 18.35; Atos 3.2,3). 

Vale destacar também que o vocábulo "pobres" possui um complemento, “pobres de espírito”, o que 

demostra a riqueza da mensagem de Jesus, pois assim como pobre (na raiz do grego e hebraico) representa 
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dependência total de outrem, “pobres de espírito” fala sobre aqueles que dependem exclusiva e totalmente de 

Deus, e recorrem a Ele em busca de socorro. 

Compreende-se que “pobres de espírito” refere-se a um grupo seleto que reconhece que nada tem e 

conseguirá sem a contribuição divina. São os humildes, não os altivos. São aqueles que agem como o 

publicano e não como o fariseu da oração no templo (Lucas 18.10-14). Aqueles que, como o Apóstolo Paulo, 

reconhecem que são miseráveis em sua natureza pecaminosa (Romanos 7.24) ou como Davi, que não oculta 

o seu pecado, mas o reconhece e clama ao Senhor em busca de misericórdia (Salmo 51). 

Tal ação aproxima Deus do homem: 

“Porque está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito.” (Salmo 

34.18). 

Tal ação faz com que Deus jamais se ausente de nós: 

“Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não 

desprezarás, ó Deus.” (Salmo 51.17) 

Que a cada dia possamos desenvolver a nossa contínua e completa dependência do Senhor. 

Reconhecermos que sem Ele nada somos e nada temos, pois a recompensa já foi declarada por Cristo: 

“[...] deles é o reino dos céus” 

 

 

PR. DANIEL AGUIAR 

Membro Correspondente 

 

 

 


