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APEL - LAMPEJO DE ESPERANÇA NO CENÁRIO ACADÊMICO
A Líber acolherá com alegria, no Culto da Noite, a par cipação da APEL – Academia Paulista
Evangélica de Letras.
Agradecemos ao Acadêmico e Presidente da APEL, Pr Eli Fernandes de Oliveira, a gen leza do
texto abaixo, que nos informa sobre a vida e relevância da Academia em nosso meio.
“A APEL – Academia Paulista Evangélica de Letras é um sonho que nasceu em setembro de 1992,
de um encontro do Rev. Rubens Cintra Damião com o Rev. Ivan Espíndola D'Ávila, tão somente combinado para
traçarem um plano de ação que desse origem a uma Academia Evangélica de Letras no Estado de São Paulo,
conforme consta no panﬂeto “Frases Sobre a Solenidade de Instalação da APEL”.
Sonho esse que far-se-ia ﬁnalmente realidade, quatro anos depois, com a organização e
instalação solene da Academia Paulista Evangélica de Letras, na noite do sábado de 16 de agosto de 1996, em
cerimônia realizada no Templo da Igreja Assembleia de Deus Bereana, na Vila Mariana, São Paulo.
Dos anais da APEL, encontramos registros da cerimónia de instalação que acontece em ambiente
de empolgação, desde a palavra do primeiro Presidente, Ac Ivan D'Ávila, à música pelo cantor Edgar Mar ns e
poesias declamadas por Selene Furquim. Naquela oportunidade são apresentados os 40 patronos escolhidos,
nomes do quilate de: Antenor de Oliveira, Erodice Fontes de Queiroz, Guilherme Kerr, Rubens Lopes, José dos
Reis Pereira, Gióia Jr., dentre os demais notáveis.
Ivan E. D'Ávila, Walter Brunelli, Rivas Bretones, Alberto Blanco de Oliveira, Fausto Rocha, Rubens
Cintra Damiao, Paulo Cintra Damião, Arthur da Mota Goncalves, Miguel Rizzo Jr., Josué Nunes de Lima, Edgar
Mar ns, Orígenes Lessa, Flamínio Fávero, tremendos nomes, dentre os primeiros acadêmicos deste Sodalício,
representantes dos diversos seguimentos da cultura e da arte cristãs, dentre as mais diferentes denominações.
Documentos ainda alusivos à cerimônia de organização da Academia registram muitas
mensagens de felicitações recebidas, dentre as quais as de Marco Maciel e de Mário Covas, Vice-Presidente do
Brasil e Governador do Estado de São Paulo, respec vamente.
Em quase 3 décadas de vida, a APEL patrocinou concursos literários, de poesia, de oratória, e de
música. Enfrentou estes úl mos anos sombrios, mo vados pela pandemia da COVID 19, ainda mantendo as
assembleias na modalidade on-line. A despeito dessas diﬁculdades, faz-se resoluta ao cumprimento da sua
Missão, em ambiência de humildade, em diálogo constru vo, oásis onde predomina o amor fraternal, convívio
qual deve ser o do universo acadêmico cristão.
Asseveramos o quanto é confortante a presença da APEL atualmente, lampejo de esperança,
quando o Brasil se vê às voltas com o descaso quanto especialmente ao uso da palavra ar culada ou escrita,
como meio de expressão e de comunicação dos valores cristãos que defendemos.
A Deus toda a glória pelo legado e vida con nua da Academia Paulista Evangélica de Letras!”
Bem-vindos, Pr. Eli e Acadêmicos que hoje nos honram com sua presença neste culto ao Senhor!
Um abençoado Dia do Senhor a todos nós!
Um forte abraço do seu
Pastor Fausto

V I S Ã O - Levar o Evangelho a todo homem e ao homem todo, valorizando o discipulado integral que faça diferença na sociedade.
MISSÃO - Pregar por todos os meios disponíveis o evangelho a todo homem.

CUIDANDO DE SI (parte 2)
Nessa geração dos resultados rápidos, a impaciência permeia o nosso estilo de vida.
Com os nossos smartphones, conseguimos ter o mundo na palma das mãos, além de estabelecer conexões com os
lugares mais distantes do universo e desenvolver uma comunicação rápida e eﬁciente, independente da distância.
O que deveria facilitar a vida, trouxe para a existência um contínuo sentimento de ansiedade e uma frustração
quase que inexplicável, diante de tantas facilidades. Esse “modus vivendi” nos tornou seres humanos frágeis e
desconhecidos de nós mesmos. No meio de tanta agitação e correria, deixamos de olhar para o interior do nosso ser, e
perdemos de vista a essencialidade da nossa humanidade. Com a espiritualidade prejudicada pelo estilo de vida que nos
tem sido imposto, nos tornamos escravos do tempo, condenados a uma eterna sensação de que ele nunca nos será
suﬁciente.
Diante da realidade dos nossos dias, precisamos de um olhar cuidadoso e amoroso para conosco. A proposta do
amor de Deus tem uma direção vertical e outra horizontal, mas não podemos negligenciar a direção que aponta para o
âmago do nosso ser.
Se de fato o amor é a grande marca do Reino de Deus, precisamos cultivar o amor-próprio, que produz o cuidado
integral do nosso ser, potencializando nosso amor pelo Senhor e por aqueles que estão à nossa volta.
O cuidado pessoal passa necessariamente por uma profunda percepção de quem se é. Precisamos nos conhecer,
acolhendo a nossa alma cansada e sobrecarregado pelo fardo que se tornou o estilo de vida contemporâneo. É necessário
um modo de vida que cultive o silêncio e a meditação. Precisamos investir tempo apreciando a natureza e as variadas
expressões artísticas. Necessitamos de uma dieta balanceada e equilibrada, além da prática constante de esportes. Um
olhar integral para o nosso ser é fundamental para a construção da espiritualidade cristã sadia.
Um viver saudável é essencial para um mundo interior harmonizado. Gosto da maneira como o Pastor Eugene H.
Peterson traduziu a bem-aventurança que se refere aos puros de coração: “abençoados são vocês, que puseram em ordem
seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior” [Mateus
5.8 - A Mensagem].
O cuidado de si é fundamental para uma vida feliz e saudável, mas também é o que nos capacita a enxergar a
Deus no cotidiano da vida.

Pr João Haroldo Bertrand

Liber 2022: “Busquemos a paz com misericórdia”
“Antes, sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo”. Efésios 4.32

COMUNICADOS

VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ: DESTAQUES DA SEMANA LIBER

PANETONES CRISTOLÂNDIA
A partir deste domingo, no saguão, nossos
irmãos Severino e Lia terão disponíveis para
venda os deliciosos panetones Cristolândia.
Adquirindo o produto, você estará abençoando
esse ministério na cidade de São Paulo.

Inscreva-se hoje mesmo para a confraternização da
MCM. Antes ou depois dos cultos, no saguão,
com a equipe.

DOMINGO DE BATISMOS
Neste dia de gratidão ao Senhor, vamos receber
novos irmãos pelo Batismo, no culto da manhã.
O MAS precisa de voluntários!
Se você sente em seu coração o desejo de servir
nesse trabalho, compareça na quarta-feira, no 4ss, e
fale com a Nete.
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