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ABRIL DE 2017 
 

Da Mesa do Presidente 
 

A Carta de Notícias traz sempre, uma resenha dos fatos mais 

relevantes da AELB. O recesso da nossa Academia foi altamente produtivo. 

Dois fatos se destacaram, primeiro a implantação do Boleto Simples junto ao 

Bradesco; e o segundo, o requerimento para atualização do nosso Título de 

Utilidade Pública Municipal. 

 

I. A ABERTURA DO ANO SÓCIO CULTURAL DA  

ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL 

 

Foi feita no “Auditório Bolivar Pinto Bandeira”, na nossa sede, no 8º andar do Edifício da 

Bíblia na Rua Buenos Aires, 135. O orador oficial foi o digníssimo Presidente da Convenção Batista 

Brasileira, Pr. Vanderlei Marins, ele foi brilhante e nos abençoou grandemente. A solista foi nossa 

irmã Rute Santos Villela, cantora do Teatro Municipal e uma das solistas do Coral Canuto Regis da 

Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. A primeira dama do Município, Sylvia Jane Crivella, esposa 
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do Prefeito Marcello Crivella – ambos são Membros Correspondentes da Academia –, saudou a todos 

com uma palavra agradável. Foi feito o lançamento do livro Relações Perigosas de sua autoria e da 

Eliana Ovalle, também Membro Correspondente da AELB. Doaram o produto do lançamento para a 

AELB. Agradecemos “ex-corde”. 

 

II. O SISTEMA DE COBRANÇA “BOLETO SIMPLES” FOI IMPLANTADO POR 
DECISÃO DO NOSSO PLENÁRIO 

 
Os Acadêmicos Martinho Lutero Regis N. Semblano, Almir Gonçalves Júnior e Guilhermino 

Cunha, acompanharam de perto todo processo conduzido pelo nosso irmão Israel Danon e pela 

secretária da AELB, nossa irmã, Aleksandra Muniz. A Diretoria aprovou na reunião da segunda-feira, 

dia 03 de abril. O sistema é simples e prático. Receberemos, por e-mail, o boleto e pagamos no 

Bradesco, agência 0471 e conta corrente 68750-2. Que Deus muito nos abençoe, sejamos bênçãos 

ainda maiores! 

 
 

III. VEM AÍ A BIBLIOTECA DA ACADEMIA PARA ESTIMULAR A LEITURA E A 
PESQUISA 

 

IV. A DIRETORIA CANCELOU UMA LINHA TELEFÔNICA FIXA, QUE FUNCIONOU 
COM O FAX. O NÚMERO FIXO DA AELB CONTINUA SENDO (21) 2252-1051. FOI 

MAIS UMA MEDIDA DE CONTENÇÃO DE GASTOS 

 

V. TRÊS MAGNÍFICOS ARTIGOS ASSINADOS, ENRIQUECEM NOSSA CARTA DE 
NOTÍCIAS, E O NOSSO SITE. SÃO ELES: 

 
a) “A CRUZ ESTÁ VAZIA!” (Acad. Ruth Vianna). Cristo já ressuscitou... sobre a morte 

triunfou! Tudo consumado está. Salvação de graça dá, aleluia! 
 

b) “A PRÁXIS NO LETRAMENTO” (Autora: Célia Maria Paula de Barros). A autora traz o 
ensino de Paulo Freire sobre o letramento que estabelece uma relação operacional entre 
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alfabetização e a formação da cidadania, “cujo foco é orientado pela formação humana, como 
ser social e crítico.” 

 

c) “CONTAGEM REGRESSIVA” (Acad. Moisés Martins). O autor nos faz lembrar que “a 
Teologia Sistemática é o eixo epistemológico mais fundamental no estudo da Teologia”. E diz 
mais: “Três termos resumem bem o amplo conteúdo filosófico-teológico das Escrituras: 
Geração, degeneração e regeneração”. Boa leitura! 

 
REV. GUILHERMINO CUNHA 

Seu Presidente 
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Artigo 
“A cruz está vazia!” 

 

O sepulcro também! Na Bíblia Sagrada está escrito: “Ele não está aqui; porque já ressuscitou, 

como tinha dito” – Mateus 28:6. Faz parte do pacote profético no ato da Criação, descrito no 

evangelho de João: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”.  

Sempre que escrevo sobre a Páscoa não consigo desassociá-la do advento do Natal. Vejo nesses 

dois acontecimentos um elo indissolúvel programado pelo Criador, deixando seu marco diferenciado 

na história da humanidade: na manjedoura estava a promessa de salvação; na Cruz, o preço pago pela 

remissão dos pecados daqueles que escolhessem seguir o Filho de Deus. “Porque o pecado não terá 

domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça”- Romanos 6:14. Em outros 

capítulos há a confirmação dessa promessa de Deus, levando-nos a refletir sobre as cenas do 

sofrimento de Jesus e de seu corpo mutilado no madeiro. 

Todos nós, cristãos, que temos a Bíblia como a Enciclopédia Sagrada que norteia cada um de 

nossos dias, que nos alimenta espiritualmente e nos passa os recados lá do Alto, sabemos que a Páscoa 

é uma das celebrações mais marcantes nas culturas ocidentais. Sabemos também que se trata de um 

costume milenar; e que cada povo tem seu jeito próprio de comemorar; que sua origem mais remota 

vem lá dos hebreus – Pessach – que significa “passar além”, “deixar para trás” a escravidão e seguir 

em liberdade num completo livramento. Esse é o marco da primeira Páscoa: “Portanto, guardai isto 

por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Esta é a ordenança da Páscoa” - Êxodo 12: 

24, 43.  

Para o povo judeu, a Páscoa é a comemoração da saída do Egito, onde durante muitas décadas 

viveram como escravos sob o jugo dos perversos faraós, sofrendo as mais torpes humilhações; sem 

jamais duvidar da promessa de entrar na Terra de Canaã. Vários filmes têm retratado esse êxodo. Para 

nós, cristãos contemporâneos, a Páscoa é o período em que celebramos a ressurreição de Cristo. Nos 

exemplos bíblicos, vemos que as duas formas de celebrar têm a ver com gratidão; sobretudo, com 

liberdade de culto.  
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Os evangelhos retratam a última Páscoa com Jesus celebrando a Santa Ceia numa linguagem 

tão autêntica que nos imaginamos presente naquele momento sagrado. Lendo-os, temos a sensação 

de estarmos seguindo os passos de Jesus na sua Via Dolorosa, contemplando seu último olhar no 

Calvário. Mas nos transporta também às cenas mais grandiosas: ressurreição e ascensão: “... foi 

elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu” – Atos 1:9.  

Segundo as profecias, que vem se cumprindo uma por uma através dos tempos, só haverá outra 

tão grandiosa quanto essa na volta do Filho de Deus. Dessa vez, não mais como redentor, e sim como 

Juiz. 

 Durante as comemorações o que deve prevalecer para nossa reflexão é esta porção da Palavra: 

“Vigiai e orai!”... Não podemos confundir valores espirituais com o consumismo desvairado tão 

comum nessa época. Que as costumeiras guloseimas expostas nas vitrines não tenham um significado 

maior que a Mensagem da Cruz!  

O alimento físico é perecível; mas o que alimenta a alma não perde nunca a validade, porque 

vem da Fonte Celestial. 

 

ACAD. RUTH VIANNA 

Cadeira 39 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
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Artigo 
“A práxis do letramento” 

 

Se o letramento freiriano, mesmo que minimamente possa fazer uma ligação entre o conceito 

de alfabetização, que é observado nas novas tendências alfabetizadoras, como é possível incorporá-las 

nas práticas de ensino/aprendizado? 

È pertinente que as palavras de Freire ecoem, para tentar refletir sobre o assunto. Observar a 

maneira pela qual se combinam ou relacionam os termos da frase, em que a conjunção como, valendo 

enquanto, na qualidade de, estabelece uma relação operacional entre alfabetização e formação de 

cidadania. Isso mostra que qualquer ensino prático deve ter acesso à sua estrutura o foco orientado 

pela formação humana como ser social e crítico. 

 Nesse sentido, o Letramento, de acordo com Ângela Kleiman, é “um conjunto de 

práticas sociais” que tenham como “função e prática social da escrita”. Ou seja, funcionam ambas pela 

vertente de trabalhar com o sujeito em suas tarefas comunicativas, imerso em sociedade. Por isso, 

tanto se preza pela ação conjunta dessas práticas em meio às leituras, que tanto traz de enriquecedor 

para a atividade em sala de aula. No entanto, é sempre lembrando as considerações de Paulo Freire, 

de que o indivíduo é um sujeito histórico cuja historicidade de se fazer no ato presente. 

 Igualmente, mesmo que alfabetizar ainda dirija atenção às habilidades de leitura e 

escrita, Paulo Freire nunca deixou de mencionar o cunho decisivo dessa história: consciência crítica. 

 Essa consciência é parte do assunto retratado no Letramento explicado por Magda 

Soares, da seguinte maneira: “È preciso promover a reflexão sobre a crítica para que seja 

compreendida nos usos e nas funções sociais presentes no cotidiano”. É claro que queremos aqui 

elucidar as considerações de Freire em relação ao Letramento e não a antiga alfabetização, para 

mostrar que, mesmo no tempo de Freire, havia consciência do primeiro termo, mas que não era 

realizado no modo de alfabetizar. Ou seja, o conceito se valia antes da existência da palavra, mas tanto 
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antes como após a terminologia, aparece pouca repercussão no ensino. Enfim, o que se quer dizer é 

que, nos anos 60,70 e 80, o país sofreu com as práticas desajustadas de ensino em língua portuguesa, 

pois a alfabetização não proporcionava bons resultados ao ensino. 

 Entretanto, a vinda dos parâmetros educacionais, do Novo Conceito de Letramento e 

de um aumento nas produções teóricas dos estudos nas universidades nos anos 80 e 90 até hoje, ainda 

não dimensionam em melhorar a realidade das práticas educativas das salas de aula. Isso tem sido 

mostrado nos estudos etnográficos voltados à educação, em que se pode utilizar o material das 

narrativas (auto) biográficas como forma de aproximar o leitor da realidade dos 

educandos/educadores na sala de aula.  

 

Deus, Palavra Suprema!! 

 

CÉLIA MARIA PAULA DE BARROS 

Membro Correspondente da Academia Evangélica de Letras do Brasil 

Mestre em Educação, especialista em Língua Portuguesa e teóloga 
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Artigo 
“Contagem Regressiva” 

 

 

 A Teologia Sistemática é o eixo epistemológico mais fundamental no estudo da 

teologia. E a cristologia, com a escatologia, são os tópicos mais desafiadores e decisivos da teologia 

Sistemática. Ou seja, saber com exatidão quem é Cristo, sua missão, significado de suas palavras e 

morte expiatória, assim como saber sobre seu retorno para a igreja (arrebatamento) e com a igreja 

(aparição gloriosa), é imprescindível para uma fé sólida e coerente. Se alguém ignorar o que é a 

escolástica medieval ou errar a data do surgimento do puritanismo, isto não é um problema capaz de 

afetar o dinamismo e a essência da fé. Mas errar quanto a divindade de Jesus e desconsiderar a 

doutrina de seu retorno, é anular, mutilar, o valor pleno da fé. Definitivamente, são coisas diferentes. 

Um dos pontos é de centralidade absoluta, e o outro, é apenas uma questão do grau de erudição do 

fiel. Não muda nada quanto a autenticidade de uma ortodoxia compatível com fé submissa as 

Escrituras. Embora seja relevante como questão acadêmica, é claro. 

 Três termos resumem bem o amplo conteúdo filosófico-teológico das Escrituras. Geração, 

degeneração e regeneração. Ou seja, Deus fez tudo com perfeição, o pecado deformou tudo 

significativamente e Jesus iniciou, prossegue e ilumina o processo irreversível de restauração. À 

escatologia – ciência dentro da ciência teológica – cabe o papel de descrever os atos divinos da 

regeneração plena de tudo que é passível de tal processo. Atos que se aproximam cada vez mais.  

 Nenhum século compara-se ao século XX – que cobre com sua sombra magistral o século 

XXI – em dimensão apocalíptica. A carnificina de duas guerras mundiais (e os rumores de guerras). 

A escalada da delinquência de adolescentes e jovens e a apologia cínica desse mal na indústria 

cinematográfica. A execrável presença de pedofilia até em contextos eclesiásticos. As heresias 

religiosas do movimento internacional dos falsos profetas (teologia da prosperidade, teísmo aberto, 

etc.). O avanço tecnológico sem precedentes (a multiplicação do saber, como disse o profeta Daniel). 

A escalada do ateísmo, nos regimes governamentais de face marxista e nos discursos de intelectuais 
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hostis a herança judaico-cristã do ocidente. O terrorismo Islâmico abalando o coração do ocidente. E 

outras inúmeras questões inquietantes.  

 Que análise melhor compreende o cenário de ansiedade, caos e barbárie de nosso mundo? O 

discurso - desafiado por sua própria experiência histórica de irracionalidade - do marxismo? Histerias 

anarquistas ou niilistas? A fuga do pensamento psicanalítico em direção a introspecções alienantes? 

O humanismo agnóstico-ateísta e suas utopias de salvação através de uma casta de políticos ungidos? 

A melhor análise é a profecia bíblica. Tudo vai acontecer como diz a Bíblia. Israel voltou a ser uma 

nação constituída em seu território. A Europa caminha rumo a um processo de tentativa de unificação, 

confuso, mas notório. Catástrofes naturais e eventos surpreendentes. Tudo que foi dito pelo 

Onisciente Criador. A questão é saber se Deus erra ou não. Se a bíblia é verdadeira ou não. É decidir, 

em nossa consciência, se a falibilidade humana ou a infalibilidade divina – qual delas - vai conduzir 

a conclusão da história.  

 A reflexão sobre as questões escatológicas aproxima – ou deveria aproximar - a Bíblia, do 

cotidiano histórico das civilizações. Reforça o esforço comprometido da ação ética que prestará contas 

no dia do Juízo Final. Amplia a visão do reino em sua dinâmica de passado, presente e futuro. Tira a 

consciência humana pagã do conforto ilusório de que não existe uma eternidade dividida entre céu e 

inferno. Aprimora a dinâmica de santificação individual e coletiva. Portanto é imprescindível. Sem 

refletir esse universo de ideias da escatologia, a fé corre risco de tornar-se apenas um olhar sociológico 

reducionista (como na Teologia da Libertação) ou uma postura de formação de caminhos para 

benefícios materiais imediatos (como na Teologia da Prosperidade) ou qualquer outra deformação 

neste sentido. Mas a fé Cristã, autêntica, começa e termina, como fenômeno que transcende a história. 

E é disso que o mundo mais carece, de um sopro renovado de transcendência, de olhar mais para além 

de si mesmo (rompendo com nosso narcisismo doentio), de uma esperança que seja mais forte do que 

a corrupção política e suas inúmeras ruínas. Uma esperança que traz ecos da eternidade santa para 

fazer cessar os ruídos da indecência macabra de uma civilização planetária decadente e reafirma o 

sentido supremo que a vida virá alcançar. O retorno de Cristo é a certeza de que isto é fato e não 

ilusão. Consideraremos a segunda vinda de Cristo uma experiência histórica real e inevitável ou um 

roteiro de ficção científica?  
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 O discurso escatológico da fé cristã, confere ao ser humano a medida correta do que ele é. Não 

é verme e nem é Deus. Somos seres morais, com vocação espiritual, inseridos entre dois mundos 

concretos. Um que se transforma por causa das limitações humanas e outro fixo em seu mal ou em 

seu bem. A escatologia é um diálogo entre os dois mundos, para concretizar o presente e o futuro. 

Com fé, esperança e amor. A implicação e a intensidade de tal verdade é o que separa o verdadeiro 

cristianismo de suas falsificações. É urgente uma retornada do saber escatológico nos púlpitos e nas 

mentes. 

 Ao Senhor Deus toda glória. O passado, o presente e o futuro estão em suas mãos. Ele que é 

eterno e infinito em sabedoria. Ele que sabe o tempo propício para todas as coisas que ainda não são 

passem a ser. Nossa é a fé, a esperança e a consciência de viver na prática constante do amor a Deus 

e ao próximo. A Ele – Deus – pertence os decretos infalíveis e os atos soberanos. 

  

 

ACAD. MOISÉS MARTINS 

Cadeira 11 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 

 

 


