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ABRIL DE 2018 
 

 

Da Mesa do Presidente 
 

 

 

CONTINUA REPERCUTINDO A ABERTURA DO ANO SÓCIO 
CULTURAL DA NOSSA ACADEMIA 

 

Com a palavra do ilustre imortal da Academia Brasileira de Letras, Acadêmico 
Evanildo Cavalcante Bechara, cadeira nº 33 da ABL. 

Professor Bechara, gramático, escritor com elevadíssima qualidade intelectual, 
é autor conhecido e respeitado nacional e internacionalmente encantou-nos a todos. 

 

 

COMUNICADO DA DIRETORIA: QUADRO DE INADIMPLÊNCIA 2017 

 

Como estamos completando um ano de implantação do sistema de “Boleto Simples” para a 

arrecadação das contribuições financeiras de todos os Acadêmicos ( Titulares, Eméritos e Correspondentes ), 
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recebemos da empresa que operacionaliza o sistema um quadro completo da situação de inadimplência neste 

primeiro ano de implantação (Jan a Dez 2017). 

 Por este quadro verificamos que 44 de nossos contribuintes estão com alguma pendência de 

pagamento referente ao período acima, totalizando um valor global de R$ 15.331,28 que deixou de entrar em 

nosso Caixa trazendo-nos alguns problemas para o fechamento de nossas contas mensalmente. 

 Assim, solicitaríamos a todo o quadro social que verificasse os seus controles financeiros 

pessoais de forma que, constatando algum possível atraso em sua contribuição mensal, entrasse em contato 

com a nossa Secretaria (Sra. Aleksandra – 98270-7035) ou, se preferir, com um dos nossos Diretores 

Financeiros (Acad. Erlie Lenz César Filho (21) 99789-2921, ou Josué Ebenézer de Souza Soares (22) 99821-

6640 ou (22) 2527-4389, a fim de regularizar tal situação de acordo logicamente com a sua disponibilidade, 

o que desde já, reconhecidamente agradecemos. 

 

PENSAMENTO DEVOCIONAL COM O ACAD. ANDERSON CALLEB 

    

Autor do livro “CREIO: LOGO NÃO CREIO” – SER CRENTE NÃO É CRER 

EM TUDO”. A obra é um chamado ao discernimento.   

 

 

RENOVAÇÃO DO TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA DA AELB, NA QUINTA-FEIRA, 
DIA 5 DE ABRIL, ÀS 10:00 

 

Foi o que nos informou a Assistente Social, Rosângela Cruz. 

A Prof.ª Ismênia de Lima Matias do CRAS deverá estar em nossa sede na 5ª – feira, dia 5/4, às 10horas, 

no 8º andar. DEUS SEJA LOUVADO! 

 

PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 

A nossa Carta de Notícias, destaca duas excelentes contribuições da Acadêmica Bp. Rosanna Ferreira, 

“DEUS SEMPRE TEM AS DIRETRIZES CERTAS”. 
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O SEGUNDO TEXTO É DA GRANDE EDUCADORA Célia Maria Paula de Barros, RELATIVO A 

EDUCAÇÃO CRISTÃ”. A autora conclui:  “Se os nossos alunos não vivem relação entre as necessidades e a 

Palavra, ela produzirá poucos frutos. Se a Palavra estiver neste aprendizado, servirão com mais atenção”.  

 

Gratíssimo. 
 

REV. GUILHERMINO CUNHA 
Seu Presidente 
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Artigo 
“Deus sempre tem as diretrizes certas” 

 

O mundo atual encontra-se repleto de queixas, e as mais variadas opiniões sobre as direções que a vida 
deve ter.  Farei uma pergunta e você a responderá no íntimo de seu coração: 

Qual é a queixa que permeia a sua alma?  Qual  a dificuldade que você tem enfrentado no seu 
cotidiano? Quais têm sido as impossibilidades que pairam na sua mente? 

Diariamente cresce a necessidade do ser humano em ser orientado no que tange às questões da 
vida;  para que possa viver melhor, mais estável, mais equilibrado, e consequentemente, mais feliz.   
Hoje em dia, muitas são as vozes que se levantam a fim de direcionar e dirigir a vida das pessoas. Quanto 
mais vozes chegam  aos ouvidos,  maior é o sentimento de insegurança, e dúvidas no que fazer, e qual o 
caminho a seguir; alguns chegam a se sentir completamente perdidos.  Os filhos de Deus precisam de uma 
única voz que lhes indique o caminho:   A voz do mestre, a voz de Cristo!  O cristão não pode  deixar apenas 
a intuição da mente, ou os sentimentos do coração fluírem,  e trazerem diretrizes para o seu futuro. É necessário 
discernir as situações, orar a Deus, ouví-Lo, é agir segundo a Sua vontade. 

Deus nos dá Espírito de discernimento para que ao ouvirmos  a Sua voz, saibamos a direção certa a 
seguir, Ele é um Deus de  ordem, não de confusões, facções, dissensões ou dúvidas...  Ele não dá respostas 
evasivas para perguntas que afligem as nossas almas. Sua palavra é lâmpada e luz, penetra dividindo juntas e 
medulas; e é através dela, que Ele como guia de nossas vidas, nos diz para prosseguirmos, forte e 
poderosamente.  O caminho de Deus é perfeito; a palavra do SENHOR é provada, e aprovada. Ele é escudo 
para todos os que nele confiam.(Salmos 18:30)   

Comece a  mudar o rumo da sua vida, colocando o Senhor no centro de seus desejos e vontades, 
tornando-O prioridade em sua vida! Você se surpreenderá na forma com as  quais as coisas fluirão, os projetos 
se encaixarão, e haverá equilíbrio emocional, físico e espiritual. 

Nós cremos que Deus vela para que Sua palavra se cumpra.  Jeremias 1:12  “Disse-me o SENHOR: 
Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir”... o Senhor vela para que se cumpram em 
nossas vidas, os Seus planos, e as Suas preciosas promessas. Que coisa linda, maravilhosa!  Ele não nega o 
problema, nós não ignoramos que neste mundo passamos por aflições, muito pelo contrário, nós identificamos 
as situações que surgem,  oramos, cremos,  e trabalhamos em linha com  a palavra do Mestre;  vendo assim, 
se cumprirem as escrituras que afirmam expressamente:  
“Desde toda a eternidade, Eu o Sou; e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar 
algo ou alguém das minhas mãos. Agindo Eu, quem impedirá?” Isaías 43:13, ou seja: 
quando Ele age, tudo se acerta! 

Dê ouvidos à voz de Cristo, e não temas, pois Ele está no controle, e todas as coisas 
cooperam para o bem daqueles que O amam. Graça e Paz!  

 

ACAD. ROSANNA FERREIRA 
Cadeira 12 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
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Artigo 
“Relativo a Educação Cristã” 

 

O ensino e o aprendizado são internalizados com sabedoria. 
 É relevante afirmar que o aprendizado advém de manifestações externas, pois não apresentam 

mudanças reais e frequentes, a não ser que tenham ocorrido internamente. A veracidade de Deus deve assumir 
progressivamente o controle da vida interior. 

Trabalhar com o Senhor para mudar o interior dos alunos, é viável começar por onde a mudança é mais 
necessária, com o que já lhes controla o comportamento. O conceito de necessidade é fundamental na 
educação. A humanidade possui necessidades físicas, e em busca da satisfação fazemos os melhores esforços, 
Emocionalmente, precisamos de afeto, segurança, reconhecimento, libertação da culpa e novas vivências. 

 Em outras culturas, em que os padrões de vida são mais elevados, essas necessidades 
psicológicas motivam a maior parte de nossos atos. No lado cognitivo, precisamos de atividades que permeiem 
os nossos interesses, desafios a serem superados e novas e mais amplas experiências intelectuais. Na vida 
espiritual, carecemos de reconciliação com o Senhor Deus, para que possamos amadurecer nos privilégios e 
nas responsabilidades do viver em Cristo. Agindo criativamente com Ele, é possível compreender para o qual 
fomos alcançados. 

 O Criador nos formou com essas necessidades, para que Ele agisse nessas necessidades, 
segundo suas riquezas, em glória, por Cristo Jesus (Fp. 4.19). Ele se reporta a nós, permanentemente, na 
linguagem que melhor conhecemos. Todos os problemas da vida servem para que busquemos em Deus o 
refrigério. As lições ensinadas por Cristo nos evangelhos começam com essas necessidades pessoais. Os 
mestres poderão ajudar o aluno a perceber e tomar o Senhor como solução dos problemas pessoais, que o 
próprio Senhor determinou. 

 Ao nos prostrarmos diante de Cristo, reconhecendo-o como Rei dos reis e Senhor dos senhores, 
vemos todas as necessidades serem supridas. À medida que Cristo nos alcança, nos liberta do poder do pecado, 
tornando-nos cada vez mais libertos para dedicarmos nossa vida a Ele. 

 Se os nossos alunos não virem relação entre as necessidades e a Palavra, 
ela produzirá poucos frutos. Se a Palavra estiver neste aprendizado, ouvirão com mais 
atenção. Se conseguirmos fazê-los entender como a Bíblia supre uma necessidade, 
empreenderão relevantes esforços para descobrir a resposta que vem de Deus. 

 
 

CÉLIA MARIA PAULA DE BARROS  
Membro Correspondente da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
 
 

 


