IGREJA EM FESTA
Na frente do templo em festa afasto o frio.
Na frente do breve culto canto canções.
Por trás da esquina da comunhão da adoração
agiganta-se um louvor
que promete aquecer corações
na suavidade da música
e os meus dedos balançam em mãos que adoram.
Não peço a Deus nenhuma voz espetacular.
Apenas brinco de cantar
e no lúdico momento de culto,
da Festa do Povo de Deus,
o templo estremece
a frente do templo se enriquece
de gente que se concentra pra refazer o tempo
remir-se dos contratempos
entrando pelo arco do triunfo
das vozes que se unem em adoração.

Josué Ebenézer de Sousa Soares
Membro Titular da AELB - Cadeira nº 24
Bacharel em Teologia e em Comunicação Social. Jornalista, Poeta, e
Escritor, é Pastor da Igreja Batista do Prado, em Nova Friburgo, RJ.
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DA MESA DO PRESIDENTE
A Carta de Notícias traz a resenha do que já aconteceu e, também, do que acontecerá: olhamos o
passado com gratidão e o futuro com esperança! A Carta é eletrônica e o nosso site publica artigos
de ilustres acadêmicos. Cada matéria ou artigo é de responsabilidade dos seus autores.

O recesso da aelb foi útil e abençoador
A secretária Aleksandra saiu de férias no mês de julho; todavia, não recebeu o seu justo e merecido
salário (acrescido de um terço), assim como tampouco não recebeu o mês de junho. Também por isso,
há um apelo feito pela diretoria a todos do quadro associativo (Eméritos, Titulares e Membros Correspondentes), cujo texto foi escrito com o coração e por seis mãos pelos acadêmicos Almir Gonçalves
Júnior, Josué Ebenézer Sousa Soares e Guilhermino Cunha.

Mais um recital histórico do coral
excelsior no domingo dia 25 de
setembro, às 16 horas
Celebraremos o 54º Aniversário da AELB tendo o prazer de contar com o Coral Excelsior, uma das mais
eloquentes expressões da música sacra no Brasil. Serão músicas clássicas e sacras. Além desta proeminente
participação, teremos um momento poético por um dos ilustres poetas da AELB, além da palavra de
saudação do Presidente da Academia.

O acadêmico Jesaías dos Anjos
alcançou a imortalidade
plena em cristo
Já está com o Senhor Jesus, que foi preparar-lhe lugar e enviou os seus anjos para
conduzi-lo para o seio de Abraão e para as moradas celestiais, como nos ensina
Jesus em João 14.2-3 e 6 e também em Lucas 16.22-31, o ilustre pastor da Igreja
Congregacional do Brasil, oficial do Exército Brasileiro, pregador ungido e
escritor de alma sensível, Dr. Jesaías dos Anjos. À sua família querida e saudosa,
o carinho de nós da AELB, assim como a família congregacional do Brasil, a
denominação evangélica mais antiga do país. Como já dizemos nós: “O Senhor
o deu e o Senhor o levou bendito seja o nome do Senhor” (Jó 1.21).

Acad. Rev. Guilhermino Cunha
Presidente da AELB

Temos duas vagas
Já temos cinco candidatos inscritos para a vaga de Membro Titular e dois inscritos para as vagas de Membros Correspondentes. Transcrevemos abaixo as exigências estatutárias e regimentais, lembrando que os próprios candidatos receberão a sua
ficha de inscrição, sendo o prazo para a entrega das mesmas encerrar-se no dia 15 de agosto.
Todos os CANDIDATOS precisam saber de dois deveres importantes:

ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL
RUA BUENOS AIRES, 135 - 8º ANDAR – CENTRO – RIO DE
JANEIRO – RJ
E-MAIL: contatoaelb@gmail.com
CNPJ 28.718.880/0001-55

• Frequência às plenárias mensais
• Contribuição mensal de R$ 50,00 para os Acadêmicos Titulares e de R$ 25,00 para Membros Correspondentes.
O não cumprimento destes deveres pode gerar a suspensão dos privilégios e, até mesmo, a eliminação do rol de membros,
além do dever de pagar os valores atrasados. Quem não cumpre os seus deveres, não tem o direitos a exigir.
A todos os candidatos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus!

Ref.: Carta Pessoal de Apelo
Prezado Confrade.
Saudações cristãs.

O IRGC (INSTITUTO REVERENDO GUILHERMINO
CUNHA) PROMOVERÁ UMA VIAGEM / PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA. VAMOS ANDAR POR ONDE
JESUS ANDOU. OS GUIAS ESPIRITUAIS SÃO O REV.
GUILHERMINO CUNHA E O PASTOR E CANTOR
PROF. CLÁUDIO ARAGÃO. A CARAVANA DA GRAÇA
SAIRÁ NO DIA 14/10 E RETORNARÁ NO DIA
02/11/2016.
Garanta já a sua vaga. Inscreva-se na Karistravel Viagens e Turismo Ltda. através dos telefones (21) 3064-0964, 2622-6524 e
98717-7378, com os nossos irmãos Daniel e Sidney. O preço por pessoa é de US$ 5.745,00 (além das taxas de embarque).
Queremos ressaltar que você pode parcelar em até 3 vezes sem juros (agosto, setembro e outubro), quitando a mesma até 10
dias antes do embarque.

Em decorrência das medidas que começamos a tomar, após recomendação expressa do Conselho Fiscal na
última AGO da AELB, para ajustar o nosso fluxo de caixa, temos que entrar em contato com o nosso quadro
associativo a fim de encontrar uma solução emergencial para a presente situação financeira de nossa Academia
Em função deste problema, a Diretoria reunida nesta data resolveu fazer um apelo a todos os nossos
confrades e confreiras no sentido de contribuírem espontaneamente para sanar esta situação de um saldo
negativo de R$ 9.760,54 nesta data de 01.08, referente a contas vencidas de Junho e Julho e vincendas
imediatamente neste início de agosto.
O envelope que estamos enviando em anexo contém os dados da conta de nossa Academia (BRADESCO
– AG: 0471 – CC: 68750-2), ficando o valor da contribuição ao seu critério, sendo que ele será então
creditado como adiantamento de sua anuidade futura ou de abatimento parcial ou total de sua situação de
débito, segundo o seu caso. Favor informar à secretária da AELB o valor depositado.
Isto acontecendo durante o transcorrer deste mês de agosto, no início de Setembro enviaremos uma nova
circular manifestando a nossa gratidão pelo seu gesto de cooperação e ajuda à nossa situação financeira, bem
como retratando individualmente para todo o nosso quadro de associados a situação final de sua adimplência
ou inadimplência. Estaremos então, se for este caso, apresentado uma forma de pagamento para quitação
parcelada de seu débito.
Para quaisquer esclarecimentos ou outras informações disponibilizamos o e-mail do Diretor Financeiro
Adjunto, Pr. Josué Ebenézer: josuebenezer@hotmail.com
Sendo o que temos para o momento.
Em Cristo Jesus, esperança nossa.

Pela Diretoria

Acad. Rev. Guilhermino Cunha
Presidente

Acad. Almir dos S. Gonçalves Jr.
Primeiro Vice Presidente

Acad. Pr. Josué Ebenézer
Diretor Financeiro Adjunto

CHEGARAM AS OLIMPÍADAS 2016!
Começa o maior evento esportivo da história do país! Sabemos que o sucesso no esporte vem de várias
modalidades, e para alcançá-lo é preciso estar em forma. Porém, o sucesso na vida real e espiritual é mais do que
isso. “O exercício na verdade tem o seu valor, mais o exercício espiritual é mais proveitoso porque o seu resultado é vida, tanto agora como no futuro” (1Tm 4.8). Pois mesmo estando em excelente condição física, o corpo
não dura para sempre (Sal 89.48). No entanto, Deus nos oferece uma vida abundante em uma nova dimensão
( Jo 10.10). Assim como o esporte exige dedicação, determinação e coragem, essa vida requer que não percamos
de vista o objetivo a ser alcançado (1Cor 9.24-27). Viver para Deus significa viver de uma forma diferente.
Corpo, alma e espírito são submetidos a uma nova disciplina, ou seja, vida submissa, dependente de Deus. Um
novo estilo de vida que nos dá o verdadeiro sucesso. Sua vida está em forma?
Muito tem se falado hoje na velocidade que as coisas acontecem. O que você fazia com dez minutos, há
cinco anos, hoje você faz em questão de segundos. Só para exemplificar, lembra o tempo em que demorava se
comunicar enviando uma carta a alguém? Hoje, envia-se um e-mail. É possível receber telefonemas em qualquer
lugar deste país e do mundo através do celular. Muito bom mesmo!
Porém, desejo alertá-lo sobre algo que vai acontecer muito rápido, num piscar de olhos: a volta de Jesus.
Muitos perguntarão: O que é isso? A volta de Jesus? Que papo é esse? Pois assim como Ele esteve aqui há mais
de 2000 anos, Ele voltará e já está se aproximando esse dia, pelos sinais dos tempos em que estamos vivendo.
Não espere esse acontecimento dormindo, despercebido como os demais. Encontre-o ainda nesta vida! Você
pode até viver sem Ele, mas morrer sem Ele é uma eternidade de dor e sofrimento. Feche a porta do seu quarto,
ninguém precisa ver este ato seu. Tem até uma música de uma artista popular que diz: “Para falar com Deus,
feche a porta do seu quarto...” Aliás, pegou esta fala da Bíblia.
Aos olhos de Deus, todos são desqualificados para receber a vida eterna (Rm 3.23; 6.23). Mas, você pode
recebê-la mediante um compromisso pessoal com Cristo (1Jo 5.11-12; Jo 5.24). Nenhuma realização pessoal
pode ser comparada a isto! Pois, Deus é quem determinou que através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário
todo aquele que crer seja salvo! Então, feche a porta do seu quarto e converse com Ele... Diga que o aceita como
suficiente Salvador pessoal de sua alma. Após este ato, você não terá casa na praia, iate do ano, milhões em sua
conta bancária, ou uma Medalha de Ouro como nas Olimpíadas, até porque, isso depende de você! É... Tem
que batalhar mesmo!
Todavia, tudo vai parecer como estava antes, mas, posso te garantir que seus momentos difíceis tornar-se-ão
doces, calmos, e tranquilos porque JESUS entrará em sua vida e estará no comando de tudo!
Meu amigo, Deus não está pedindo que você compreenda tudo o que Ele fez por você. Ele quer que você
creia o suficiente para depositar todo seu destino nas mãos dele. E a decisão é sua! Eu, sinceramente, espero que
você tome a decisão certa. Creia no Senhor Jesus e serás salvo! Preparado para encontrar com o Senhor Jesus
quando ele voltar e passar a eternidade na felicidade do céu de Deus! Graça e Paz! Aleluia!
Pr. Ademir Carneiro de Oliveira
Membro Correspondente
Mestre em Teologia, M. Auxiliar na IBCUE – Igreja Batista Cristo a Única Esperança,
Coordenador Pedagógico e professor do SETEBOE, Seminário Teológico Batista Oásis da
Esperança, Membro da AELB – Academia Evangélica de Letras do Brasil.

