
Ata da reunião plenária da Academia Evangélica de Letras do Brasil, AELB, realizada 
aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove em sua sede à Rua Buenos 
Aires, 135, Centro, Rio de Janeiro. 

Às 15h10 o Presidente, Acadêmico Martinho Lutero Semblano, compõe a mesa 
convidando os Acadêmicos, Nancy Gonçalves Dusilek, Almir dos Santos Gonçalves 
Junior e Juarez Marcondes Filho a tomarem lugar. O Presidente convida o Acadêmico 
Anderson Caleb para uma oração. Em seguida agradece a presença de todos e lembra 
com gratidão a Deus a recepção feita a esta Academia quando do aniversário em 23 de 
outubro último na Igreja Batista de Alcântara pela sua magnânima acolhida e recepção 
na Sessão Magna do 57º Aniversário da Academia, extensivo à liderança, membresia e 
integrantes do coral e da orquestra. Em seguida são apresentadas algumas fotos da 
cerimônia. Justificam ausências os Acadêmicos Vanderlei Batista Marins e Ruth 
Vianna. A Carta de Notícias é apresentada através do Power Point. 

O Momento Poético é apresentado pelo Acadêmico Ademir Carneiro, Cadeira 36 sob o 
título “A Maravilha do Céu! (Agnus Dei Tollis Pecatu Mundi”. (Anexo 01) 

O Acadêmico Almir dos Santos Gonçalves Junior lê o texto sobre o Acadêmico 
Waldicir da Silva em homenagem feita pelo filho. (Anexo 02) 

O Momento Devocional é apresentado pelo Acadêmico Ricardo Augusto Narciso G. 
dos Santos, Cadeira 16 sob o título “Não há limites para perdoar”, baseado no texto de 
Mateus 18.23-35. (Anexo 03) 

A tertúlia sob o tema “Bíblia, o Livro da Esperança” baseado em Efésios 2.12 foi 
apresentada pelo Acadêmico Juarez Marcondes Filho, cadeira 06. (Anexo 04) 

Declama um de seus poemas a Acadêmica Eliúde Lima. Também uma palavra do 
Acadêmico Eduardo Mayr agradecendo a palavra sobre esperança que foi transmitida na 
tertúlia. 

O Presidente informa sobre a disponibilidade dos vídeos e esboços das palestras de 
hoje, no site, durante a próxima semana, assim como as fotos, no instagram @aelb1962. 
Convida a todos para a próxima reunião da AELB no dia 5 de dezembro de 2019 com o 
tema “Bíblia, o livro da Redenção” na palavra do Acadêmico Josué Ebenézer Souza, 
Cadeira 24 e o devocional pelo Acadêmico Erlie Lenz César, Cadeira 01. 

São 17h e a reunião é encerrada orando a Acadêmica Nancy Gonçalves Dusilek. 

Para constar, lavro esta ata que é por mim assinada bem como pelo Sr. presidente. 

 

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019. 

 

Nancy Gonçalves Dusilek – Secretária 
 
Martinho Lutero Semblano – Presidente  


