


i

Jl

.11

-r

10
ar

vr

1'

lei

r

s

c



iiestaques 1

o ÉSTANDARTE
Suc^swr da IMPRENSA EVASOEUCA \ fundado rm 5 de no.rmbro de IS64

ÔRGAO OFICIAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Ano 86 - S. Paulo. 15 de junho dc 1978 - NMl - Exemplar avulso. Cr$ 5.00

ESTES HOMENS ESTÃO ORANDO POR BILLY GRAHAM
De 29 dc janeiro 4 de fevereiro dc 1979 o mundial-

mente conhecido pavtor baiislB Bill> lanham rMir*
em São Paulo n«ra um grande congresso dc moci-
dade: CERA<: 79. A reunijo Já conta com ins-
crições majuritári&s da (Irande Slo Paulo, mas (am-
bém um bom numero de Brasília. Goilnla. RIumrnau.
Norte do Parant, Sunla Calarlna. Interior dr Sio
Paulo. Imas poucas (ambém já vieram d« ( urliiba,
Porto Alegre, Niterói e Belo Hortionte,

A reunião i para mo^os de todo o Brasil e o juiem
mpbla \'olne> \rchero Fauslini. da I» IPI de Sâo
Paulo, entiará gratuitamente a (jucm wllcilar infor-
miçõe» sobre como (aíer para participar dc^sa reu-
nião através da Caixa postal Í0,758, São Paulo, O
escritório está montado na Rua Abílio Soares. 451.
Paraíso, Sio Paulo, com telefone 287-8631. Os

umpWas que desejarem auumir a rcspuasabllldadr d»
serem representam cs do (.eraçãu ?9 poderio ewrc.».
sobre sua disposiçlo \„|ne|».

()s oraaní/adorcs do ( onclaie lenlrc eles o re>.
Abi.il l'ires da s;i»,tt,, embora li'l nlo participe
oflciilmenle dessa pniKramasiiH esiio cntlamando
todos para (jue estejam em oiavio por Hill> (.raham t
pelos demais nresadorcs. Vjtundo o Holciim Informa-
tivo N» 2. foi instalado no meritório cendal um
( i NA( l io, um caminho para oraçio em gue lodos
os Inlercuados puderáo fa^er suas preces a Urus.
sós. ou wm outros irmios.

Na foto. pastores dc >árlos estados, reunidos ra\
marco último no Anhemhi dobraram seus Joelhos,
intercedendo pelo í.t [tA(, AO 79,

s*fk

n Presidente da Aliança Mundial de Iirejas Refurmada* «in-
clama as suas miadas á orarão.

1) 4 m>i,.s pastores do Prc«bll*rlo PaulMano já nos campos de
trabalho '

M < oAfedermvio Nackiul daa Mmu l>iac«aaU: V arllgu da

41 Rcn^ em Beich A tolla do telho i-umpaBhelni,

5) Os mKtlonárhis: escrete n re» 1 audellmi \bresi AliaienitB

6) ftelitllo para o homem sesulat: prof, rc» Eduardo Calaswi
^arla.

7i A luTenlude abandttna a l|n)a ou abandsinada por ela'
( m simpósio do Presbitério itc leste.

N» Paia>ras. sèo palauas, nada mala que palitriii anliod» re*.
Paulo de (.ikcs.

9
)
i loilos • crilku ao CSrANDARTI : "Da caixa poaialW

llti ( ANTO DO ( ORO: um vMudo wbr* o loutttr.

II I tnlretlsla com o Itelo do Seminário, it». Jwsu* \at|<t.

III W dtis da StKledade Bibllva do Biasll.

( huias dc bMçlos na lurcja dt Santos.

14i \ril|tos de Jose Kodti||ucs da í osla Jr,. re» lalme Nelson
\\rl|[hl. irs Oilau t)U«eltl, rc« Oloiilel Mota. ie> di Xurell.no
Vhet de li sus, rv>. t regulas dos Santos e uma povsla ilo ret, Antonio
( orna Hanifcl Vltarenjia.

I5i < otal llach no Itiasil < eniral.

PELA PRIMEIRA VEZ A IGREIA INDEPENDENTE
TEM MAIS DE 300 PASTORES

I ShdJllih S«id .SionI

Jl Ablllu dl Oliktira Junijutlfi

ll Ab»il PIK. ds Ml, rim
«I Abluidlni' Sgiuininu t3t Sniiia

?) \úAo Ctrloi 0'Kuii>

f>i Adtlln» dr OIncira

71 Adtrbal t arim lío PnJ..

Sí Advrl Tilo d< fi^rirtttii

«I Adllki Gumf
101 Adtmni R.')alu

III Adoir» MHcbjiJo t oirri

111 At»'^ Sl.rl.nu d> Mlia
Jl MScn linct Kriiuncf

l«l Alcfu K^twiii. Hi>K>
Dl AliMn Cíflo- d< nii.(.f.

161 Alcld» ( .,r<,. dt M.>'>I>

1'l Alcidti Dugui I ilfuilu

mi Aldo Aniur»! („>n- glxi
IV) Airxda SIscMI Icrtilil dt Sliln

m AlWg R..|ii>< HaitH.U

111 Alírio ( «milu

l}\ Almir Andic ilni Sintut

})l Allimiru Carliii dr Stcndci
1*1 Alluniru Wrrira

li) ANarn S.m«.
Itt .Miinl» <;•"""' 'S|ul*i

:i) Anjtlu Ur'!'* lilhi,

Zm Ambd (>'» Prrrir*

I0| Vn>^rr.. ÓM S1,rind*

iOl Anitmili ( iiinr

111 Awiin-i C uiTfui Rin^tl AUumi*
311 AdiMo d* OoOoy SaMoho
1)1 AniAnhi (j,iuvrt* Sltndur^ta

J*J Aniiinl,! Mi^yrl aa\ Saniai

><,) Amónio Mu«ii>

.ITl Ariiunio Rndripii. itn Sil»»

)K) A™IA> tifrr"» 111 N»«ii

Wl Arl^ul dl VtvU MrmnJti
M>> A»u P<n<it

411 Adllli

til Aurrloni S1>« dl Inj
t)l Auit S iIirB R>.>i*tdcl

441 A>rl>n'> <..->ni< M<l<u„

45' Sr.» I ir H'-dii«u<>

4M lOnnlllK
4''. BmnJii' V.r. dj ^<l*"

4tll Hinnjiu, IrixiwK

A1\ Himwainu fiilllli I tlhi<

501 e.siltti Nuno Al<

511 ( tKii.au H»'ti> SriK

5:i í irlui Catmni, sliMiK

•ll < jrl,» Htni H,idn|ul<

541 C riu ( (ur SlirhiHl»

55) lilui <.umi> llai«oia

561 C rlw Jiiíhjv<,r*

5^1 (.Uai <i»nul<r>
• SI ( laudl» Oli.ri do Sa

•Vi ( li.ta Vuraii Piicnt

601 ClaiU I ucUDa Rtta.'

'•ll CIOK SaUtnur tipti

ell ( >lai KhiardI
6.1] t f ru Siathadii

M) Dankl Atitro.

»5i [lintfl .lo C>i>» ttcln

Ml ilunlcl Stirlini S.iltlil

AT) D.ntfl l.rni

Ul Uamll Viriia Hain.it

A«> [)ir<> d,> Am.nl ( imtto
Mil rii.Hl Hfu t uiillui

T|| l)mu> Hirhi». I ima

7ll l)umln||o^ Htirirt Pil,

']| Dulcino Pti(-r>

1*\ Uonli Slanlí» 1 crrira

751 t»r> Ptiiira SiMiia I Ul
7ft) tdun A rl'nu da S>l»

711 tdun niixKa |-ana>

^ai fduani» r>aU»a t aiu
791 Fildi» r»>ia

KDI tliri trmira di tuna
Sl| I hu Nniuiiri L iilriu Uianiu

811 lliicu Hi^niurt ( rrmin

iJ) I Ijjeu Virira Cjonfalitt

Ml H, Sma-al ( imariu
051 tmwigil IritrUa Batitf>

SAI tmilUnu riumri .Ir tlriiu

B7| hpaminunij»! C urrra d> Ollirlra

Bll >F.ii>.D í>riu,. d> S'Wfa

R«l ^>'riãu l«ng.

Wl e>i^ru Olveira Prado
Ull l-aaKb) dodinri» Al>«
411 hici|uia< SKi> t,an»tllil«

Ull l^irgui» <li Suuia ( Sil.a

Ml trrquw* ilu^ Saniij.

V5i F>i>iuu> Piro dl Camarau
>MI linivil Timan-o
V^l I (mando Bui>nM)ucc

vm riKu Aniii'»' Saniana

4VI 1 l.",i,al ( •>!,<, na 1 ,.>!

lOOl I r»H<t>i< d> S),<rai>

lOIl ftinOH.i I irfiir* VaiH-

lOII * ralH.HU (.uidllhi

IDÍI tr.niiKii t.'il I tvi S1„ra(.

JMI I riiKiM,. Pm» dl Suiiia

10) 1 Cifiid' { iinoa" J* Akniala

IO«l í,c".am l—m.i Pi.(«a

|07| r.rriM.' ( n,»)"
1MI IiirUti' SIali.i t l(TI»i

104 (>(rtU« Aev"n>*' SivafHI

1101 (icuw t .irrila ili I Hirda

II II (irr«on St.iraii

11) 1 fitrv.»! M..ri.« df ArH^j

11)1 í^"«ti ?irn k < «inariw

1141 (>«r.< fHtft da S>l<a

1151 (inalic 4i Anòiidr

lltl C.l>irr-, titfi lU l<l'i

II7| (i.*.L>n S»aU< Tita

Mil riiu>H,al» 'Bv^'

I l«) HrbWI S.lu>>tk>

IIU) ttmultfKp Santpaw
IJII Hkcw ar Olooa (.iMinaraai

)J.'I Hwaria Horpi óat Saain

'!}) IM>aU» Arai^i R.n)rl(u(t

I.4I llw. Marra di C aoiu
IJ5l Ir0<. Sartai Mltflra

llei liaac Srar«illa

1171 Uaa< ( arliii dr < «margii

lUI tuiai '.artia klilra

loatl Hudri|uf< do Nawlinnilo
1)01 Jalmr ( loili d* Ml>a
tlll Jilr [lama> da MIta
l);i lir Hlhrlj.. dr Mrll.i

III) Jilli' Iti-niiil.. t.vTta
114) liiiu Ja>o^

tM) Ji,-,i d> I imi-K VIttra

MAI li»r da Andradf
1171 )•*.• BailOa dr Sluri»
IIXI lii*> Halina Hihiuii Stl,> IMua
(*il

IWl lo4u Utmardti da Sl)>a

1401 Juáu (urrrU t tma

<4II jLa.1 dr l.i-dot

141] liiii) SI.Miru.i Ji

14 ll Máu K.>I.>|urt

1441 loBi Irmii

1451 |g». Vrtu I.Kt.'

1,'an Wlkon I ..,<l«l

I47| Ji.aiiwan ( a«<n'>

1411 Itragwirn Irrnxidii

1441 lua^van »rrr.i'i ll.in»

líOl Inavul-n Wallir (.iit<r

iíll IimI Aniunk' dr I '«•>
1)11 J<i>l IWtn..pp d,> Amoal
l}ll lonan h.muv da ( 'm
IMI Jiwa, ll»-. Slanaii

nu l<->ai tWnda .la Ob.tln
lt«) J<«ra> f.onsal.it

1571 l.Hial V-tiuira da

IMl JAnail>« 4" %alr Matura
I5«l JoiM Hfn.4(u, SItlla

IMl li'f <^ tmaral Piniu

l«ll J,/I|> tHtra

Ifijl J»v Slriandri luia^a
lail tiiM Svi>.M,< da r w,(llu
IM' 1'W Aiiih.».' HriiiaH
tft5l tuU ( rrV-, IUrt.-u

IMl 1 »i ( aiin S aj ifc I imm
l*7| luar ( urIN- lrrr*r

lUl J.iH Irrn»).. S|a,ka«,

IMl Ivm (.<>»<.•>

ITOl luv Iru.frxi. * t «na
nii SI,.!»..

I7II Ima Sím.->a>,p

1711 Ian J. IrtAm-

tUl Jotlal Slaflm- * (M>a<Ja

|75| Íit«b4r *-ril«ai*. i ar,aDli, H^l*au

17»! ;>nM ( aroa^p Hl»"
11*1 ii-wt ( «u>. Italiõu

t^ll t>'>M dt ( IHf •

|7Vi l^nm \wr< «a Sd.a

lUl I.KM «a>p
lll> J«ia>^ *V • «I («anta
lill IvttBt» S4uMr»

lali I awdriHi» ili Srirav Sliarrnaa
IN4I ra»dlf HMIfl Priaio

IKl I aurriio HuHno
IMl I aufi Jl AlmiUa
IDIl ll,m<- tli»rlgui S,>aIM

IHI I f.maid.r Sirndai

lavi I (,ilkk. Sll%i>rr ( imiw
IWi I itmilih, I niM% d»i Samoi
IVII I ttuf|,i I iriiira I laiii

IVli llnaoln \.,n S>i(i>iri> Kritndt
l«l| 1 imi MídrWi d..t SanlM
IS4I I gli AnllWiki (,vildl

1*1) I u.i lanail.i AlMi
mi lu'Ktri> ( Iniia liamU»
IV'l I ...rtl P..nu> d- fJll.rlll

IVRi I ,il., DU.iir. d..< Sanlui
IWi Sfamitl Al>ii (luirra

JUOi Man.Hl Slm.iri I >lhv l*lttal

JOII Manual Shi»» d<>< Sajii.» Nn..
1011 Slir.al» ftrilra

lOli SItrkf dl tbita AI>artn(B
IMl Marin SJrirtar la.i
lU*) MaiAwi (>>iniala dt Snuia
JOftl SUu.i. I.m.r.dii Pa.lwi.i

107| Sl.iantai t •i>at

JOai Urkiuiiidi^va Hriindi

1(NI MiKtai Aflaaltl» H.,u
JIOl Mlliu» < .n.rtin

]||l Sllluin d.» Sanlin

llll MkhI Hllard., Oi Irttlai

Millhtn HpnriiilHri liaMiup

1I4| MiiMO (..in,al>i< VlaH
II5I Mud.r «.•..
ll»l Sti.*nw< laiaf'! Hulòon

II7i Niadi Hartwia dl Swra
liai M.oi Hirul
Il»r <lt>rd Jul>' I ar. anu.

IJOl 4litilu d> •!>.. Hinr
llll IWarnit Maipia 'mirlaitu

Jlll (U.<..n I .1..III.I

11)1 (fl^iiira dl S-ula

114) ii<M<M>, Ku,i.w rirrlia

1J1| (IIB4I1 4i 111.. aba
llai ( rland» Hia.knli

JlTl Itrbaida I

llll riiiH^i s4>< iu>(ii

INl Ilwaa <irArWr

Jlll ll.mai M.-H.a. Pkii

llll 'li>aW.> ilt fMhu M'.nuui,
lllt 0>lk~wl l,.„s^„
11)1 ll<i,.a< da S(. >

IMi IIU.M..I Maxi*» * «WiiVa
IM' Partibi (Udi
;U| fmi,^ Hwwi dt AtiMtaa*
JI7i raub, < aKit llMii*.

1U> Pa«h. a> (.«I

JWi e.„to H^r-U^ SlaHnr»

uai Paaki Sdanaii * *MM>4a

Jdii rtmim S4v.vi «a rin»«a

Mil PaaM R^n lutava

faul» M.-txri.. I .n.i
1441 Ptdiii tlBiiiU»

14 5 1 PiJiu Manutl lirdiíii».,

:4A| Pr.lr.i si.i>hn \iiima
1471 |>|»ya, li.Uanl

1441 Ralniiiiidu Nmaia llwu«4iiiu
J4V| M...r,.ml.. t .it.t. Smiral
Mui Ka..l lltmlIlM.. ,1. S..III.

ltl> UiiHtal H><drl|Mi>

1)11 HWhaid Mimam liialn

J1)| llL.>.hl tKuSl
1141 Ruhano ttani

IM) Kiitwn» Vhtnii ( ru,

la»a
IIAI Hiild*.- Irinaladi Ailla

Jl^l R.p.ian PiFina d> Sll.t

lUI Ni.lMi» Aliam, dl Snu
1«VI M»lwn> A.ittari

JMII H.Mni I

;hll Hl>i*i» I inlir (laniif.

IVil HalHí. lllindtr dr OUtrlii I

1A)| Hiirn-.> Irtiii.wu < (riHliu

1»4I Hul-ini VHMa
lail Hul Inaitilii

laòl Sanwfl < ,< dtll,. ' adtVa
U7l S.inMi IraiHO Mliltrii

IMI Saul,. ( ainibi

IMl Sa.l,! < aUdIí..

IKII S.yl.i I ,,n..' dl Vlllii

Dl) Sihaolk' <..•«.• SImiM*
l'll Saml*..

llll Sit,». » d..i SMin
J>4l V<>aa> Paul» d> Sknald*
1711 Sl>(l.. P..,

17*1 Stin larra^

IMl Si.tnii.. SI,., J. lima
J7(l StH.l..k S.iftaira

171. S.. ilarkvM l>Ui

lÈO, VUai Amaral fini»

jau SUai dl Ali»».! I Ha
lail SMai I iriiui da S'l>

laii sit.1 s.i.i...

ia4i sa.„

aaU SU... I adiHa
tâtii ttnihw lirUii

ja7i lina., dt timnda ( iwunk-,

l*il lr.,1.. M"r*ai PirrOa
laVi fviill f ama idara 4a I .ma
;Wl I rlian» dl (Ik.rtia Ciiy.,

IVIi I ral Sa.rua

1«J|
jeii Ml).. (,Md.M»
l<Hl MaUrmu Wi< Raih-ru
:<)| H>aM<i Slrr^dr.

IMl W*U.»,>u d> 111»»!
1«7| M«d)iar|ir Sla*».

IWl Stitar ItrIaiUu 11'a.d.plli

mi I*4mi I •r.tab M
uai wim r.i^aii

Mil /tM
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I ) Na cena quase apocalíptica da moderna megalópoli», A
CIDADIi (cm um enorme significado (. demasiado radical para
a maioria dos homens da rua f. audaz demais para a maioria dot
urbanólogos por dcmaiv aicrrori/.anic para a maiona do^
rcAlogos Lúcida demais, para a maioria dos (eólo^os Dema-
siado bíblica para a maioriii dos revolucionários No rigor da
htinc)iiidadc mtclcclual. lodos sâo desafiados a ler A ( lOADt,
dc Jactiucs I.llul O potencial dcsla obra É tremendo O profes-
sor I.llul, que Icciona Histeria e Sociologia das Instituições na
l aculdadc de Direito e Cicnciati Bconòmicas da Universidade
dc Bordéus, na l rança leve sua famosa obra A CIDADh tradu-
zida paru o caMcIhano cm fins dc 1972 fl-dilorial l a Aurora.
BucnoN Aires) e ela a«ora pode ter adquirida na Livraria Pen-
dão Kcal, dc nossa Ifjrcja

2) O Sfnodo du Igreja Anglicana (para oi episcopais, é o
que corresponde ao nosso Supremo Concílio) esteve reunido,
em fins dc maio úliimo, para Iralar da ordenav<io feminina ao
pastorado < orno nnl:ctamos, jâ n Concilio de Bagí. Rio
Ciiandc do Sul, linha aprovado a medida, que agora ia ser deba-
tida em carálcr nacional

Admliilslnivilii du Sunlu < omuiihilu pi-lo

r*¥. SbiiIii \Jiir»|in> du SIlvy nu luriju l'j)l'«,op»l

3) Num inibulho elaborado pelo profctisor Cândido Procó-
pio I-, dc Cmriatuo. puhliciido cm 1^7^, encontramos as seguin-
te» cslatlsticus da disinliuivtlo d,i população brasileira por reli-
gião:

IK72 l<'4U IVV(

SI ys.oi

Priili-Htunlvs U.2H 1,07 S,()4

^) o jornal "1 ()I \l\ |)a I S I RAIM". cdilado lui 4 anuscm llntucutu iipresciiioii a l-l dc iibril último um arliKo dc iiuto-
riii do piiNlor NilKon Salles, da lureja F'rc,sbitcriana -'Smodar'
Uiiqucla cidade piuiliMa, do uual destacamos csics dados históri-
cos importantes "A Igreja Vrcsbilcriana dc Botucatu sempre
niirlicipt.u d„ processo hisi.Wico desla tidiidc Jii no «no dc
HK., aiili-s da consoliitiKili> das melhores escolas de Botucatu
Domingos Soares dc Barros dcMinava. cm seu lestumemo

'

cerca dc SO conios dc ríis para ii MiscncVdia Botucaluensc'
com uma ressalvii; -que o hospital fosse aberto a Iodas as
crciiviis rcliniosus c os vcrdiideiranicnlc pobres fossem Ir.iLidos
HratuilaiiK-nie A impori.mciu referida cru uma fortuna naWa^ () mislor da Igrcjii Presbiteriana, Hcv Joilo Ribero dc

Intendente nesta udade, corrcHpondendo boje «<> cargo de pre-
icito A cidii.lc lev-c seu primeiro estadista, que legou A n.esmuuma gerarão dc l.llu.s ilustres, A escol» botucatuínsc fC um!
iu r " V " ^'-^ ""1" «culturas*M da ( oiilmiuunos ainda engajados no seu protcsso dc descn-
volvm.enlo. plasmando vidas, pan, que. cim o umoí-E
contribuam com a p«z c o bem-csiur dcHe povo."

^

5) Silo os scuuinles o» estudantes dii Igreja Presbiteriana
ndcpendente que. em \m estuo cursando o Scminilr.o Crcsbi-
eriano de Campinas; l) Joiio Batista ( ampos. da Igreia dc

l imciru, filho do sr JoAo Í-ranco de Campos c de d, Nil/a I cola
i e í umpos do Presbitíno Oeste dc SAo ^^uIo; 2) l,ui/ Alberto
Sanches, lilho do sr Amador Sanches 1 ernandes e de d Ami"i-
ciii do Nusumento S, I crnandcs |- n.cmhro da Igreja dc Paru-«uaçu PuuUsta. candidato do Prcsh.iír.o de Asms; !) Silas Paulodc Sou.a ( osia niho do sr Alircdo Domingos da Cosia c de d

filéno Ocm"/ dí ?'pauf" '

* ^""'"P'""^" P'""

6) "PuImtt!t II Sun Esçclênciu Reverendíssima", escreveu na
.scvflo dos leitores dn l iJhu de S Paulo dc Dirceu I on-anu de I rcitas. "Li que o novo arcebispo de Aparecida pre-
tende niorali/iir o culto A Virgem Mana. acabando, inclusivecom os ithiisos do comércio local, que hw da padroeira motivop«r« explorações descabidas De lato. t«,s irregularidade" que

r^Tií »
" P^-^J"^'^»"' enormemente a conscientinwào

religiosu^ Disso os maiores culpados. infeli/mcnl»t são os prò-

Th
"

^"S^'''^?."!"
" "'«"'cr lou u permitir') lojusdentro do noso *u,m.ário,^- Dc nossa pune. também butcmo^Hnm SC se tra.a de não exnlorar o povo crédulo fazendo dareligião um comércio Mas haterlumos mai> palmas ainda sc

riu Sagnidus base ulgumu.

7) De 20 a 2í dc julho pr*iximos, em Av«ré mais um conarcsso regional da (-edcrucio d« Mocidade do pTe íi éní dehotucatu O pastor Liuaro Henrique Soares escreve duèndSU.nibem que é pu. pela segunda ve/ c que está prcocupudo por

TUrH^Tvílf^c: r^^^' l:^
''^'^'^ Caixloso, saiu no POR-

r^.mí. ,

tVANOÊLiCO (Rua Dr Henriques Seco 14

"SêTeifentm
'«^ ^"'^ '^"' ^'t>ril OIt.mo. quê d./Recentemente, numa reunião em Sal/burgo, tisemoi o nru/erde lomar conhecimento dos espantosos prSgrels^ ^««'iad^^^

nas tonveriaçÔes enire mctodisiai e presbiterianos escoceses,

tom vina a unirem as suas duas igrejas numa só O pastor inglês

que leve a iimpalia dc nos pór ao corrente destes progressos,

enviou-nos agora um opúsculo com o rclaióno que íoi aprcsen-

lado à Conferencia Metodista de 1977, lexlo publicado com o

louvável iniuiio de pôr os chamados leigos a par deste diálogo

h tudo leva a crer que já no próximo ano. importantes decisões

venham a ser tomadas f. tom emoção que vemos, no nosso sé-

culo, várias Igrejas, após centenas de anos de divisão, empreen-

derem estudos sobre as suas diferenças e semelhanças, formula-

rem acordos c. cm tantos casos. chcEarcm á união orgânica

Aconteceu isso no sul da tndia. onde reformados (nrcsbilena-

noi,). anglicanos, metodistas, c congrcgacionalisias, sem
violação das suas consciências, se uniram para formar uma
ijruta Igreja, denominada muito simplesmente Igreja do Sul da

fndia, Não é maravilhoso?"

9)MUSICA NA IGREJA é o tema da fcvisia SIMPÓSIO
16. da Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos de
que nossa Igreja fa/ parte Hntrc os artigos dessa publicação de
altos estudos, "música na Igreja c crescimento espintuar', um
tema importante, analisado por Gláucia Kcyda Para receber
SIMPÓSIO, escrever para o rcv dr Jati Maraschin. Rua Rego
Freitas, 530 - conjunto (-13 - 01220. Sâo Paulo.

10) E por falar cm música, di/cm ler havido um protesto na
I* Igreja ac Sâo Paulo por alguma coisa que diguém viu e ouviu:
o uso, em pleno culto público, c sob a direção do maestro e pas-
tor João Wilson l austini. do CORÃO. Feli/menle. vcnficou-sc
logo que SC tratava de um equivoco: não era usado o CORAO,
livro sagrado dos muçulmanos cm substituição á Bíblia Sim-
plesmente era um CORO CJRANDK, eis que a I* Igreja possui
vários coros cm plena atividadc,

Au piano, ii regente Juflo Wilson haustini

II) O sr Evaristo Coniolatli, dono do restaurante Terraço
Itaiia, a Av. Ipiranga. cm São Paulo, este ano, como já Tez em
outras oportunidades oferecerá à ASSOCIAÇÃO tVAN-
(,f^I l( A Bl.NLUC ENTE um chá com renda integral para suas

i -viíií,'""'''"**^
velhinhos assistidos. O convite, que cusia CrS

120.00 poderá ser adquirido através dc dona Elsa Kolndorfer
telclonando-sc. na capital, para 278-5000 O chá hencricentc
scra dado no dia l7 dc JULHO, às 17.30 horas, Como se
recorda, a AEB foi fundada pelo rev. Otonicl Mota e completa
este ano seu cinqucntcmlrio. estando programadas alividadcs
cspeciuis pura setembro próximo.

AsMKlaçào Fvunj:t'licu Bíneflccnlc - Instituto
"Olaio Ferra/" — Santos

i:.,]íl^"'*J^'^ ""''^ tlcnominaçào presbiteriana no Brasil '
EslA marcado um novo ENCONTRO DE PRESB TERlANriSpara Campinas, SP. durante a semana da pátria De cncontS^anteriores fucram parte muitos pastores eleigõs da Igreja P csbitcnana do Brasil e também outros que jâ se desWram o ,faram desligados oficialmente dessa denommaçâo S Pergunlado pela reportagem dc O EST\NDaRTf t^hV^
tao. o rcv Joaquim Beato ex-pSc«or H^wfi, í "

nu antigo scmi^nâho prelbucnfnn d^Vila ^U^^^^

l'MVVd?".''^|jíl'7;\^T"''*''"'^ * ° P""''=i« presidente da

NOTICIAS
VÁRIAS

14) Manoel Gabriel de Aialdes, da 5' Igreja do Rio de
Janeiro, escreve contando: "O culto dc 12 de março último
revesiiu-sc dc uma característica toda especial porque foi a des-
pedida do Gérson Rodrigues, filho do pastor João, que, sen-
tindo o chamado para o santo ministério, resolveu cursar teolo-
gia cm nossa Faculdade cm São Paulo, Por isso, na ocasião
houve momentos de muita emoção. Todos os departamentos d^
Igreja deram suas despedidas afeluosas, O Gérson ama c eamado por toda a Igreja- Houve muita música, pelo coniunrn
OS VENCEDORES, Em nome do Conselho, fazemos votos a
Deus que o Gérson seja um obreiro de valor, a exemplo de seu
pai, homem dinâmico e amigo de todos."

15) Sequestrou os próprios filhos. Essa manchete apareceu
no "Sunday Times", da Africa do Sul. a propósito da incrivel
história dc uma senhora, Colelte Kogen. que. desesperada
soube que seus filhos estão no Brasil com o pai. que desapare-
ceu com eles. Em carta enviada ao secretário geral da Igrcjj
Presbiteriana da África do Sul. I.C.Atken, d. Colette assim se
expressa ' Anexo exemplares dc relatos dos jornais sobre meus
filhos. Há rnais de 6 meses estou tentando localizá-los sem
sucesso Tudo que sei é que meu ex-marido levou meus filhos
para o Rio dc Janeiro em 1977 Estou tentando fazer conlatos
com tantos missionários quanto possível no Brasil. Eles podem
não ler ficado no Rio, mas mudado para outra região. Gostaria
de receber muitos nomes de missionários brasileiros para que
eles possam dar-mc assistência em minha busca", A carta e
datada de 24/2/78 c a 22 dc março p.p.. Ben Gutiérrez, encarre-
gado da America Latina da IgreJa.Presbiteriana Unida dos Esta-
dos Unidos, sabedor do caso, escreveu: "Sabendo que o Brasil
tem o tamanho dc um continente, estou ciente de que tal tareia
é enorme, mas talvez se possa conseguir algo", Sc alguém sou-
ber de alguma informação a respeiío dos filhos de d. Colelte, de
Hillbrow, Joanesburgo com seu ex-csposo Howard Kogen
Eoderá escrever para 7 18, Delmonico. 44 Wandercrs Street Jou
crt Park. JOANESBURGO, África do Sul Sâo três criariças

Samaniha, dc 9 anos, Sandra, de 7 e Jeanne, de 5, O pai as levou
para passarem um fim de semana juntos e sumiu com elas,

16; O Dr Onésimo Mendonça de Anunciação, filho do
presbítero Paulo Anunciação, da 1 • Igreja de Curitiba está resi-
dindo agora a Rua Lord Lovat. 139, no Jardim Londnlar cm
Londrina, Paraná. Responde, como juiz de direito, pela 2» vara
civcl. havendo 12 juízes na cidade. "Assim mesmo, os serviços
lorenscs sao cstafantes", escreve Casado com d Aziolé, tem 2
filhos Elisângela, com S anos e Ricardo, com um ano e meio
Onésimo foi um destacado Hdcr da mocidade do Presbitério SulParaná na década dc 1960.

17) O rev. Theodore Kotze, pastor metodista na África do
iul. por suas aiividadcs em prol dos direitos humanos, está cum-
prindo, na Cidade do Cabo, pena de banimento até 1982
imposta pelo governo de Vorsler, que se considera um "fiel cal-

^TS^A f^^^^i^^c^."^'
(Tasmanweg. I. Claremoni. Cidade doCabo, Africa do Sul) e telefonemas é uma das poucas coisas que

ele ainda pode fazer A informação saiu no MENSAGEIRO DAPAZ orgao oficial das Asscmbléias de Deus no Brasil, edição
da ! quinzena de abnl p.p.

à .
L ma Igreja Metodista Africana

culturL c
^^[^.'^'^"«^o Nacional dos Trabalhadores na Agri-

Paraná-FlTAlp H^^
'^^^ Trabalhadores na Agricultura do

ao rSiLÍ, íl^.Kr
^<^"""<^'aram cm Brasília, a 26 dc abnl último,

íhoTdl u?., ^ *= Ministénos do Traba-

nortc do Pa
^"'""'^ lavradores de Terra R.ca,

"r^Ícdíjas de st trancafiadas, cercadas por jagunços c

dTo e pfra íomL i''"'"
"'^^ "^^entcs de atcndiminto mé-

nal o D oblenn. hI.»
S, PaULO a 27/4A78. Segundo o lor-

quando Manoel Fr.n
"'^'^.^^l^OO pessoas começou em 1^76.

adiJirLmTerrarno ^"^^ " «"'^«^ fazendeiros

km^ da SdT corí
1%^'.?'"°"^'"^'^° F^"<1« Curitiba, a 12

regime dc narcenr
-«Iqueircs. Lá viviam 151 famílias cm

cnuTrarn c^r ,cão n * ^"^^^ ^s fazendeiros

ScEundo /r ?.A despejar as famílias

'c?cm pcs.%^'^Je'2?an3;rdl ' ^°'^'=^
-

"^^^

ram jacuncaV inii,,j ,?
económico e polil co, contrata

invadindo cSsas mccniiJ'^'*' ^"""i ^ Paranavaí, vêm
'"«ndiando-as e destruindo lavouras".
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Ouatro Novos Pastores já têm Campos

Resumo de Atas da 9^ Reuniào

Extraordinária do Presbitério

Paulistano

Dita e Local: No dia 15 de

abril de 1978, no icmplo da 3»

IPI de São Paulo, silo á Rua
Jolí. n» 508, em sua 9* reunião

exiraordinAria.

Ministros presentes: Rcvs.:

Alvaro Simões, Daniel da
Cosia Hcm, Êdson Oliveira

Fanas, Dr, Ezequias Alves
Evangelista. Dr, Ezequias dos
Samos, Herculano Sampaio.
João Monteiro Júnior, Jorge

do Amaral Pinto. Mário Ade-
mar Fava. Tércto Moraes
Pereira, Valdemar Soares Bar-

bosa e Venicio Nogueira. Não
compareceram os seguintes

pastores Revs.i Adilio Gomes.
Daniel Vieira Ramos, Samuel
Franco Menezes, Dr, Seth

Ferraz, Tuiuti Tamandaré de

Lima c Urbano de Oliveira

Pinlo

Igrejas e seus Presbileros
representa nies. IPI de A rtur

Alvim, Samuel Pereira de
Paula. IPI de Cidade Patriarca.

José Antonio de Souza; 2» IPI

de Cruzeiro, João Alves de Oli-

veira, IPI de Ermelino Mata-
razzo, Dorival da Silva Colú-
cio: IPI de Ouinla Parada,
Nércio Bernal; IPI de São

Miguel Paulista. Svllas Frcddi
3* IPI de São Paulo. Dr, Alte^
miro Gomes dc Brito. IPI de
Vila Diva. Manoel do Vale
Gomes, Não se Hzcram repre-
sentar as Igrejas Agua Rasa. 1»

de Cruzeiro. Iiaim Paulista.
S. Lourenço. ViU Carrão. Vila
Formosa. Guaianazcs, Lorena.
Vila Talarico e Soledade dc
Minas.

Mesa Direlora: Rev Mário
Ademar Fava. Presidente:
Rev Dr Ezequias dos Santos.
Vice-presidentc, Presbítero
Samuel Pereira de Paula. 1»

Secretário; Presbítero Nércio
Bernal, 2" Secretário.

Assuntos que motivaram a
realizaçflo da reuniiio: a) exami-
nar os seguintes candidatos á
ordenação miníMcnal:
Roberto Viam. Clóvis Valde-
mar Lopes. Nércio Bernal e
Edson Avelino da Silva; b)
estudar a conveniência ou não
da organização da Congre-
gação Presbiterial de Enge-
nheiro Goulart em Igreja, c) e,

no caso que o Concilio resolva
ordenar os referidos candida-
tos, comissioná-los para pasto-
rear Igrejas no corrente ano
eclesiástico.

Resoluções: a) OrdenaçAo de
novos Ministros: O Presbitério
Paulistano, conforme "As Nor-
mas Constitucionais e Legais
da IPI do Brasil" e depois de

proceder ao necessário exame,
rcsoKcu ordenar ministros do
Santo I vangelho os quatro
candidatos acima nomeados
Comissão para ordenar os candi-
datos: Nércio Bernal c Édson
Avelmo da Silva Rcvs Dr,
Ezequias dos Santos. Tcrcio
Moraes Pereira, Edson Oli-
' cira Fanas. Jorge do Amaral
Pinto e os Presbíteros Samuel
Pereira de Paula, Manoel do
Vale Gomes e Dr. AItcmiro
Gomes dc Brito Esta cerimó-
nia será realizada no dia
7-5-78. no Templo da IP| dc
Quinta Parada ComÍs.são para
ordenar os candidatos: Roberto
Viam e Clóvis Valdemar
Lopes: Rcvs Alvaro Simões.
João Monteiro Júmor. Venicio
Nogueira e os Presbíteros,
Dorival da Silva Colúcio, Sylas
Frcddi c Jose Anlonio dc
Souza. Esta cerimónia também
se efciivará no dia 7-5-78. mas
no templo da IPI de Ermelino
Matarazzo, b) - Organização
de nova Igreja: O Concílio,
considerando que a Congre-
gação Presbiterial de Enge-
nheiro Goulart já conta com 32
membros adultos, tem elemen-
tos qualificados para exerce-
rem o Presbiterato e o Diaco-
nato, reúne-sc em templo pró-
prio, possui Escola Dominical
e Sociedade dc Homens, dc
Senhoras e de Moços organiza-
das e c apreciável a sua arreca-
dação nnanceira, resolve que a

CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DE MESAS DIACONAIS

— O SACI —

III

Desculpem os puristas pela comparação.
Mas. aos meus olhos a Igreja é muito seme-
lhante ao Saci. Ê uma figura da Mitologia Indí-
gena, todos sabem, que só tem uma perna. Anda
aos pulos, não caminha. A Igreja também.
Temos de pensar na Igreja cm termos de corpo c
e assim que ela é apresentada no Novo Testa-
mento - Rom, 12:27; Ef. 4:16; 5:30; Cot. 1:18.
Jesus Cristo como homem caminhou, teve duas
pernas A Igreja também deve caminhar sobre
duas pernas e sua caminhada neste mundo se faz
com Evangelização e Beneficência foi o que
Crisio fez Ao lado da mensagem de regene-
ração e conversão ele curou enfermos, deu vista
a cegos, fez coxo andar, deu alimento na hora da
necessidade- Viveu assim inlegralmente o que
deveria ser sua Igreja. Todavia, que vemos na
Igreja'' Há uma preocupação grande com a
evangelização mas. nos esquecemos da benefi-
cência. Não caminhamos.

Segundo o relatório do Rev, Dimas Barbosa
Lima. Secretário Executivo, apresentado ã reu-
nião do Supremo Concilio, temos 771 diáconos.
664 diaconisas com 423 diáconos em disponibili-

dade e 233 diaconisas também em disponibili-
dade Ora. reunindo esse contingente humano,
conscientizado. preparado para atender à sua
vocação, tendo instrumentos e possibilidades
Seriam uma força propulsora da Igreja que reali-

zaria benencència organizada, programada, pla-
nejada e tornar-se-ia Igreja viva. simpática aos
olhos do homem, fiel a seu chamado

Todavia, como há necessidade de duas pernas
e como as Mesas Diaconais se atrofiam, a bene-
ficência c fciia pelas senhoras, varonis c criamos
(mea culpa) instituições para que façam a bene-
ficência! E tão evidente que o presbiíerianismo
no Brasil se impôs pelo Serviço Social. Surgiram
colégios, orfanatos, abngos para velhos e muitas
outras insiituições mas nada foi feito especirica-
mente por diáconos. E é por isso que Deus não
tem abençoado mais a marcha do Prcsbitcria-
nismo no Brasil.

Cremos que uma Confederação Nacional dc
Mesas Diaconais seria uma boa oponunidade

para esse preparo, para conscientização e nas
mãos de homens que tenham os três requisito»

bíblicos boa reputação, cheios do Espirito e de
sabedoria. Atos 6 3, I Cor 12 7 tornar-sc-ia uma
bênção-

Dcienlores que somos da verdade eterna
combatemos outros que não lèm nosso sistema

doutrinário (sera que não agimos no espírito dos
fariseus dos tempos dc Jesus"*) Mas que crescem
porque prestam serviços E nós não caminha-
mos, pulamos O futuro da Igreja está no scniço
que possa prestar aos pobres

Nola — Esla série é de 15 artigos c sugestões

para Comissão que vai reformar a Constituição

da Igreja apresentaremos no fim da série

Rev. Adiel Figueiredo — Presbllério do Norte

referida congregação seja
organizada ciiilgrcja no dia íll

do próximo mes dc maio.
dc\endo a cerimonia >cr cfcti-
vada no templo da Congre-
tuçâo. ficando a Comissio
xccutna do Presbitério

encarregada dc realizar aquele
alo solene l-.Ma Comisiâo con-
vidará lambem o C onselho da
1* IPI dc São Paulo para parti-
cipar da cerimónia dc organi-
zação, nelo lato dc a Congre-
gação de Engenheiro Goulart
ser filha daquela Igreja, cl
Comissionamento do* nci»«x
Ministros; Rcsolveu-se que os
novos ministros a serem orde-
nados sejam colocados á frente
das seguintes Igrejas IPI jc
Itaim Paulista. Rev rdson
Avelino da Silva. IP! dc São
Miguel PauliM.1, Rev Clóvis
Valdemar l opcs. IPl dc í.ngc-
nhciro Cioularl, Rev RoherUi
Vuini, 2' IPI dc (. ru/ciro, Rev
Nércio Bernal, que deverá dar
dois domingos por mês àquela
Igreja,

Encerramento
: Enccrrou-sc

li reunião ás 15:30 horas do diu
15-04-7K. com a Icílura e apro-
vaçã ) da ala, cântico da 4»

estrofe d') hino 255. e oração e

impetra;ão da Benção Apos-
lólic: pelo Rev. Mário Ade-
mar lava.

Rev. Jorge do Atnaral Pinto
Secrclirlo Permanente

MÃE
Rev. Jorge Ilrnolaso Stella

(PaMoT emérito da 1* IPI
dr S. Paulo)

Do Stf tttrm pfjiWm ax infi-

ntta-x ciUMts ijue emlvU:am a
ntiiurf:a mi mui "iiuíÀi (/timu (/<•

Xfàr ( um dicionàrto O prh
mtiro r u mai\ altnuiiio do
muniío Owumirio eiinioUtgu\> e
hmófiio ii»i\*r\\il \ão falta

wriii palinra. iuii> hii termo \tm
\cniijo i ihia if>i\ihulo t<ni mui
mi: nu temu i^ur nfientu t/uunJo.

limo r othte aparecfu i ontfm
/riHM (/( ouro e páginas ntancho'
ihy dr làgrma\.

\ada p\i(/r \rm mdr. excth>
Oru.\

Compartm-na a hhnv trrá-

iiio Arramado da rocha pcla\
Sflfirti\ anieriores à hi\tõrio

r:\arnirtadapeUi ciéncui da ahm.
origina-te ac Hvui

A/(i(t hà srf a que não lífic

Vm dm. lonta um pauor. um
^^lo atírouM- o uni rtbanho tran-

quilo loda\ (Ji o\eiha\ tugiram,
aiinii t ra di' i'\perar Sò uma
pfrrnanfceu como colada à terra

K7II ic mowr /' uue pinto dela
cMava o cordeirinlio

A/»'vin(í auf n'/í/ powixrl ipie

nasiu utn jilho mau. uma màe
mu não e\i\te i Rama l'ra\\adal.

l'et(jui\a\ iifirmatu ipic a llur,

que ouve a mz humana, fala.
uirn V chora, ama

Sr um filho aiiuece a mãe. ela

o tem na memoria mapagável.

ijuanto mau lenda mai\ ama:
quanto mai\ ama mtii\ chora.

Não i' fãcil dizer o que è mãe
tUa tem alguma mim de mi.\-

lério

Somente o coração d mãe \em
a delimr

(i Hia da'' niãf\, è o dia do
coraião

A VOLTA DO VELHO
COMPANHEIRO

CARLOS RENÉ EGG EM BETEL

"A Mesa Administrativa, cm reunião dc l^dc
abril último, elegeu o seguinte Conselho Admi-
nistrativo para BliTI- L '. infiirma Junicc da
Silva, sccrctina de adminiMraçilo do nosso LAR
DA IGREJA •'Prcshiicfos Alfredo dc Barros
Rangel, Eraldo leixcira Callado . E vilã/io (jócs

Vieira, prof» (ira/icla dc t arv.ilho. dr Hclio
Teixeira ( aliado, presbítero Oswaldo Pclegrini

Fantasia. Rcvs Paulo dc (ióes, Seniiàii Ladeira
c José Ausbcrlo Brcssanc c prcsbltcroH Pércio

de Campos e Carlos René Egg". Este novo
'"onsclho. empossatlt) cm Sorocaba (rcuni.ii^

extraordinária) aos 10 dc jbí;l. jprescnluu mu
novo velho nome, o du grande batalhador pm
Bclcl. Carlos Rcné Egg. que fixou rcvidcncia
novamente cm Sorocaba, depois dc ler colabo-

rado, como provmonado. com o rev EIi/cu
Vieira Gonçalvei, na t* Igreja dc Cuniibu

Logicamente todos que le dedicam a Bclel

merecem o reconhecimento dc toda a Igreja

Independente, mas a figura do Rcné é impar
pois ele dedicou a maior parte da sua vida á in«-

tiiuição c esta, se goza do magnífico conceito

atual, deve muito ao seu esforço pcstua)

O ESTANDARTE regisira, pois, com alegria,

a volta do velho companheiro na direção du
nossa instituição-modelo de assistência social,

pedindo a Deus que continue u usa-lo poderosa-
mente, como sempre fez. para que ele seja uma
bênção para Bclcl

A Dircluria de 1978 dc Betei, eleita pelo Con-
selho Administrativo, é a seguinte preitdenie,
Hélio Callado, lecreláriu. Otwaldo Fantaiia.
tesouraria, EviIáZ!o Oócz. diretor adminittra-
tivo. Carlos Rcné Egg Como direlora técnica

responsável pela administração interna dc Betei tãrto Fromoção Social
continuará a professora Hilda Pio Martins, que
jã o la/ há mais de tnnia ano» e cuja atuação O
ESTANDARTE deitacou numa dat luu»
cdtçdcs mait recentes.

são medalha valor cívico MaiiifeUo alegria por
hater \ua Iwcelemia aprovado com enlutla\mo
outorga medalha por rtcelentei terviçoi Vomo
Senhoria vem pre\iando a popula^àn carente notio
Iwtadii Ahraço amigo. Mário Altenfelder, Secre-

Tí ¥emos zati %façâo submeter Sr Oo vernador

atraiéi Secrelárto Governo teu nome para concr\-

Esse lelrx foi endereçado a dona Hilda, a
homenageada, uma filha da Igreja Independente
que se lem prmctado na gloriosa tarefa de edu-
car meninos desvalido*, com reconhecimento
do próprio governo de S, Paulo Deu» seja lou-
vado", finaliza dona Janice
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Presidente da Aliança Mundial

Presbiteriana conclama

Igrejas à Oração

o prctidenle da Allançi) Mundial de Igrejai Preibilcnana»
e Reformadaii, rcccnicmcnie cicilo em Sanio André, na Éitó-
cia. rcv, James Mt Cord c prcuidcnte do Seminário Teológico
dc Pnncclon. nií» tsiado» (Jnidos. respondendo a um pedido
fcilo pelo (. omilc Uxeculivo du Aliança a 2S/1 1/1977, íe/ publi-
car umaCHAMADA A ORAÇAO a rodos du Igrcjas-membro da
Aliança, enlre ai quati a Igreja Fresbileriana Independenic do
Brasil.

Na rcvifila inmcMral "MUNDO Ríi F ORMADO", editada
cm ingléK à 150. muic de I crncy, I 21 1. (if-NI-BRA. 20. Sul^a,
publicada cm março último eiilá o documento prciidential em
3UC cic dcsaria as igrejas a "diicernir c tombalcr as forças (juc
esejam dc»unir-no* c desiruir-nos", Traduzimoi aqui o icxio

integral da proclamação do rcv. Mc Cord

"Queridoi irmfio* c irmái em Criito:

Estamos cada vez muii conicieniei dc que somoit todoH
membros de uma sociedade de êxodo, que estamos non movi>
mcniando de uma época pura outra. Todo êxodo é motivado
por um Honho dc umu terra promelidii c nossa «cravão teve uma

Os Missionários

l oi iiprcscntiida i!i úiiimii reuniio do Supremo Concílio,
subiicriln por mim c por outros dclcgudos. proposta no sentido
dc SC inscrevei nu Consliluiyílo dii igreja os princípios regulado-
res dLts iitividiidcs dos missionários,

isto crn lace da realidade presente, pois que há vírios
irmiSos c irmàs cm plena alividadc, prestando serviços a igrcjiis
locai», a Presbitérios c á Junta dc Missões, sem que sejam rcN
puldadox pela nossa Lei.

Há oriciui\ d» Igreja aue sfio regularmente ordenados c
cuja Jilividadc i' dcrniidn pela Lei Miiior, Sflo cies os mini.stros,
os prcshiicros c os diiKonos. I-sscs silo os onciuis da Igrciii Pres-
biteriana liulepeiiJcntc do Brasil.

A propnsiH é no sentido de se incluir os missionários entre
o> oliciais substituindo os provisionudo» quo hoje já nAo preen-
chem as netcssidiidcs dii Igreja,

Alguém piidcrá di/cr iiuc o missionário, como o provisio-
niidii, nuo é um ofitiul, eslimdo pois os iirligos uuc cstahcleccm
suas atribuições, deslociidos na Constituiçàn,

Lnlictaiito, aiiidii que talvez nJo haja similitude em outras
Igrejas presbiterianas, mídii impede que nós pa.sscmos u conside-
rar o missionário ondal especial, ordcmulo especificamente
pura um trabalho necessário e pioneiro dc evangelização,

Biblkanicntc o missionário foi paru isio ordenudo É casodc I aulo (apóstolo c pastor da Igreja dc Antioquia) e Barnabé
(pttstor da mesma Igreja) ouc loruni separados pi.ru o trabalho
missionário, permanecendo outros pastores em atividudcnaquela põspera igicm local: Simeiio. Lúcio c Mcnacm,

No espírito m' tsionáno « igreja abriu mflo dc dois de seus

ffIvangclho'"''"" ' f"**^"'' P"'" " I'^'^»'";"^

Iar,„?'r "'f
J"" ^ "um pastores da

te ,

l-Hretanto receberam eles a imposição das

rí,^ .

'^í"";' nmMonário especifico. Nada fmpcdc queO ministro torne-sc, também, um missionário t temos vários nocumpo, prestando serviços à Junta dc Missões
"""^ '"''"^

Diante da necessidade e du realidade presente Icíbos

Tenho paru mim que essas funções devem ser auxilmr «mimstros nos campos extenso,, a prcg^viio^ evange ho ocns.no c u direçUo dos pontos de pregKào e congrêg^ÇÕes

h« n .rT^/í"*"** * colocado, viu de regra, cm lugar onde nào

ÍSira Sa .r,Tr"''"^" í' "'T' ^ua alifidude é pio

Sáno) r^in, Ir ^T" "^^^ ^^"'^^ companheiro m.ssio-

^Z^l, ^ A
^,'"'"8«''"»'- pessoalmente, preparar luaar oan.encontro dos interessados e a reali/ação dof cul o Jlbdéccndo os micleos evangélicos que orig.nanio as «rei"as kS

'

que scrao entregues pela JuntS de NÍmões a.i Oitériol
Paru essas funções missionárias dcveriio ser devidamentepreparados, desenvolvendo suas apt.dòcs no trabalho íom iscr.anvas, os adultos, os indígenas, os doentes, ctc

estudar a^r^ífmnTlfr Supremo Concilio para

a proLtríefT^^^^^^^ ^ '""^ l"^' "^'"d»a proposta rctcrcnle aos missionários.

^ d« comissão, além de ser rápido elúcido estabeleça, com precisão e sabedoria, as lunçÕcs c rcspons^abilidudcs que « Igreja precisa e esperi dos se'uT tn.s"Ò-

Uudellmi de Abreu Alvarenga

visáo de um mundo novo. de uma sociedade onde as barreiras*
sâo quebradas, a pobreza e a enfermidade sâo erradicadas, as
ameaças à vida humana, eliminadas e todas as divisões são sana-
das.

Naturalmente lai visão nâo é exclusiva desta época. Mas. o
que é diferente é que hoje há, presentes e prontas para serem
manipulados, conhecimento c habilitações técnicas que nos
deveriam capacitar a nos mover de onde estamos até a terra da
promessa onde desejamos estar.

Todavia, dc repente esta visão se tornou opaca e começou
a ficar para trás. Pesquisas sobre o futuro do homem estão pro-
duzindo resultados, não para o nosso confono, Tâo fraca é a
perspectiva que toda uma geração se sente condenada a viver
num mundo sem futuro e sem esperança. Mais ainda: não somos
mais peregrinos a caminho do nosso objetivo. Tomamo-nos
refugiados do cáos que construímos, Dizem-nos que nenhuma
outra geração encarou tal situação, aue a história tem pouco a
oferecer quando trata dos nossos problemas e somos tentados d
nos tornar impotentes e imobilizados, cortados do nosso pas
sado c do nosso futuro.

Re*. James I. Mc Cord

É precisamente numa época como essa que somos chama-
dos a nos lembrar de como Jesus, naquela noite do Getsèmane,
admoestou seus discípulos: "Vigiai e orai, para que nSo entreis
em tentação". Aquelas palavras, ditas há tanto tempo, cm crise,
necessitam de novo ser colocadas para nossa conscientização.

Somos chamados, como discípulos de Jesus nos nossos dias; a
discernir e a combater as forças que desejam nos desunir e des-
truir E. fundamentalmente, somos chamados à oração: Oração
para que lenhamos sabedoria, não nossa, para nos apossarmos
dos recursos espirituais por um mundo melhor; oração para que
tenhamos fé, para crer que Deus ainda está trabalhando, tor-
nando todas as coisas novas em Cnsto Jesus; e oração para que
tenhamos coragem, que possamos ser dignas dos nossos dias c
libertados para enfrentar a hora para a qual fomos chamados ao
confronto.

A oração muda as coisas. Ela pode refocalizar nossa visão e
nos habilitar a nos tornarmos peregrinos dc novo na busca "dc
uma cidade com alicerces, cujo Construtor e Criador é Deus.
Pactuemos para assim orarmos c assim caminharmos".

Achei a

o cinctpinha dc uma cidade do interior, exi-
bia um filme vulgar, sem propaganda, mas com
um nome um tanto sugestivo. Fui assisti-lo e
uuase saí no começo, pois o enredo primava em
desprestigiar as coisas sagradas, a religião, apre-
scmando cenas que ridicularizavam os costumes
evangélicos, ironizando o culto piiblico, que
constava de uma lenda itinerante, dirigida por
um pastor "eloquente", com seus auxiliares
denominados "missionários"!

Aparelhagem moderna de som. um bonito e
atmado órgão, tocado por uma bela moça, que
também cantava muito bem e constituía a maior
atraçao! Mas ali somente era sincera e não fin-
8>aa a atuaçào da jovem, filha do pastor que
nào havia notado ainda, a comercialização das
cousas sagradas.

No auge do sugestionamento. vinha o "ape-
lo a salvação e depois, a chorosa motivação ao
oulro apeio

.
para a cobertura nas "necessida-

des da causa" r... Despesas forçadas com via-
gens, manutenção dos "missionários" luz elé-
tnca para os trabalhos, sempre à noite, etc, ele

!

- Quem puder dá cem cruzeiros, duzentos
ou qijmhentos! Quem puder menos, cincoenta'
setenta ou oitenta! Depois, vinlc. trinta, dez'cmco e até mesmo o dinheiro da passagem c

coi^ o dcsprecndimento das cousas deste mun-ao!... Do jejum c da nossa penitência!

k"*"^"^'^'.!
dinheiro c ia "chovendo"

dc bairro em bairro, de cidade em cidade ' Atéque um dia, choveu a ira de Deus!

Acabando de sc retirarem, os incautos, masbem mtcncionados Fiéis c assistentes, um fortis-

flT^^Í.H^.f H r^"''
^^«'^''^"-de surpresa a lenda

cn^í f
""^ "1?"^^° P^"»'' retorcidos.

^^1/?''^"?' ^^'^'^^ '""OS a moça
?Kn>>. v^? ^A-^

" ^""^ 'í^^ido uma fai'sía
elctnca. vinda diretamente do alio. ateou focoque devorou tudo em um instante.

® '

Na segunda pane do filme, vimos agora o
pastor, que fora salvo da morte, mas sem as suas
duas pernas c com os olhos queimados... ceco
completamente!... Sentado em uma cadeira derodas, ha a sua nova Bíblia!

Presbítero Aristides Rocha,

Maringá. PR

Passava e repassava seus dedos sobre duas
letras em braille, que formavam uma pequena
palavra e não a podia ler.

Chamada a filha, esta leu-lhe a palavra
Fe!...

- Minha filha, disse ele em lágrimas, aioe-
Iha-te aqui ao meu lado e vamos agradecer a
Deus pelo que me aconteceu, pois foi assim queeu achei novamente a fé!

- Leitor, irmão e amigo, agradeçamos tam-
bém a Deus, por nos ter dado a fé. sem ser pre-
ciso usar para isso uma »-mpe ide'
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EDITORIAL

brupos iristaos
Antes de mais nada. uma definição de lermos É que as

palavras, ja de si mesmas polivalenies. vão adquirindo no
tempo significações várias, de sorte que podemos correr o
risco de emprega-las com um sentido que. em verdade, elas
não possuem. Eis porque o termo ecumenismo, que se lem
prestado a muitas interpretações equívocas, tem de ser preli-
minarmente delimitado

Rastreando definições, interpretações e comentários,
em enciclopédias e vocabulários teológicos, especialmente
em "Handbook of Christian Theology". temos que o vocá-
bulo ecuménico e derivado do grego otkumene que significa
originalmente todo o mundo habitado. No curso da história,
podemos distinguir sete sentidos da palavra: I toda a terra
habitada, como em Atos 17.31 e Mateus 24.14. 2. todo o
império romano, como em Lucas 2.2. e nos escritos dos pri-
meiros Pais: 3. Ioda a Igreja, de que temos exemplo nos
Concílios "Ecuménicos" que representavam ioda a comuni-
dade dos cristãos, embora, na verdade, abrangessem o
império romano: 4. aquilo que tém validade eclesiástica uni-
versal, como os credos da Cristandade, aue lem .sido chama-
dos de credos "ecuménicos": 5 ativtdade mis.sionária de
alcance mundial: 6. as inter-relaçôes e a unidade de duas ou
mais igrejas cristãs de várias confissões. 7. a consciência de
pertencer à comunidade cristã mundial.

Se considerarmos as modernas correntes de entendi-
mento intereclesiásiico. podemos verificar que ecumenismo
apresenta os seguintes aspectos: primeiro, o estudo da fé.
ordem, vida e missão das igrejas em si mesmas e de suas
relações umas com as outras; segundo, o estudo da natureza
e universalidade da Igreja e dos modos e meios pelos quais
as igrejas poderão chegar à plena manifestação dessa uni-
dade e universalidade.

É engano pressupor que o alvo último de ecumenismo
seja a estrutura monolítica de uma igreja centralizada para
todo o mundo. A unidade é perfeitamente compatível com a
variedade, independência e descentralização. Não se trata da
organização de uma superigreja. mas da busca de modos de
entendimento, de sorte que os grupos possam viver e traba-
lhar juntos.

Neste ponto sena de todo am\enienie ir^rr algumas
considerações sobre a distinção entre a inlegrai^o em mov,.
mentos organizados que visam ã açào ecvménu-a e o a.m-portamenio ecuménico independentemente de mgresw em
organismos intereclesiásiicos. O Conselho Mundial de Igre-
jas e o organismo mais representativo da ação ecuménicamas nossa denominação tem mantido em relação a ele uma
posição de equidistância Essa equidi.stância decorre de latode nossa denominação também não decidir pela filiação ao
C oncilio Internacional de Igrejas Cri.uãs. de caráter funda-
mentalista Isso nao quer dizer que ela seja amtra o ecume-
"fsmo o que seria negar o seu relacionamento mterecleuáx-
tico. Afinal, ela efiliada à Confederação E^xxngélica do Bri
sil. bem como a Aliança Mundial de Igrejas Reformadas
I Presbiterianas e C ongregacionais

I.

Trata-se na verdade, de escolher os grupos eclesiásiicoícom os quais eriiendemos possa haver relacionamentoMe.ww porque nao podemos vhr/- em isolamento. a,mo se
Jõssemos a unica igreia verdadeira. E a proliferação de sei-
tas e denominações bem como o surgímenio da\ heresias
que tem tornado necessária a indicação de algumas carac-
terísticas (ou sinais) pelas uuais se pudesse distinguir a ver-
dadeira Igreja da falsa. Os reformadores, bem como os
teólogos, lém reconhecido que as igrejas mais puras estão
sujeitas a mistura e ao erro. sendo certo que algumas tém
degenerado ao ponto de não serem mais aparentemente ivre-
jas de Cristo.

*

Dai porque é absolutamente necessária delimitar os
organismos com os quais podemos trabalhar de mãos dada\
C ostuma-se indicar alguns sinais que deve possuir a verda-
deira Igreja de Cristo diferindo os teólogos quanio ao nú-
mero Alguns falam de apenas uma. a pregação da doutrina
pura do Evangelho: outros, de dois. a pregação pura da
falavra e a rela administração dos sacramentos outros
acresceniam um terceiro, o fel exercício da disciplina Esta
e. alias, aposição de nossa Igreja que. no artigo 4' da Cons-
tituição, estatuiu "A Igreja reconhece como ramos legiti-
mos da Igreja de ( risto as corporações que mantém em sua
integridade a Palavra, os sacramentos e o padrão moral da
vida cristã". As mesmas disposições, embora em outros ter-

mos. e\\stem na CortTissâo de Westminster e na Segunda
( onjtssão Heh^ética.

Segite-se do e.xpo.sto. que os critérios estipulados .são
apliaiseis. via de regra, aos grandes grupos originários da
Reforma, razão (>or que se admite com eles a existência de
colaboração reciproca Já o mesmo nòo se pode dizer da
Igreja Catúlicu Romana ou da Igreiu Ortndoui. que não
saem ilesas da confrontação Primeiro, porque tfm sobre-
posto a tradição <n Escrituras: segundo, porque tem
ampliado, sem fundamentação bíhliat. o numero de .sacra-
mentos aos quais tém atribuído efeito sobrenatural, indepen-
dentemente da condição do oficiante ou do participante, e.
terceiro, porque têm descurado da santidade de vida

Dai porque não nos parece vábdo combater o ecume-
nismo como \e lodo ele fosse stiltado à colaboração ami a
Igrefa Católica. Note-.se que não estamos contestando o
combale ò Igreja Católica, mas a distorção do termo ecume-
nismo Sc ecumenismo fosse reunião ou colaboração com a
Igreja Católica, então. sim. lícito \eria combatê-lo Como.
entretanto, o ecumenismo está implícito no comportamento
global da Igreia Presbiteriana Independente do Hnisil. que
não vive isolada, tnas esià em contínuo relacionamento com
as demais^ denominuçóes. e mui l ei Maior estabelece cri-
térios definidos para o reconhecimento oficial de outras cor-
porações eclesiasiicas. \egtie-se não \er possí\el contestá-lo
como danoso à aiusa em que estamos empenhados

Nesta altura, teria de bom alvitre indagar se o eciinie-
nlimo tem de ser admitido qualquer que \eia a forma com
que \e apresente A esta indagação nenhuma resposta pode
ser simplista Afinal, lemos nossa organização, nosso sis-
tema, nossa tradição, nossa história, com peculiaridades que
o lempo nào consegue diluir .Apenas a i oe\istência não pode
diluir a especificidade, como a especijlcidade não pode diluir

a coexistência Essa a razão por que o Supremo Concílio
liou\e por hem dcMg^ar uma cimussào e\pectol que proporá
fiiirrnoy para o processamento da ação ecuménica h vidente-
mente lerà ela o bom \enso para dt\iinguir entre o verda-
deiro e o falso ecumenismo e terá. sobretudo, a capacidade
discriminadora.

Yd e ídCd â mesmâ coisa

No Evangelho de São
Lucas, capítulo 10.
numa de suas instruções
sobre os direitos huma-
nos, nosso Senhor Jesus
Cristo contou a história
de um samaritano que
parou na beira da
estrada para socorrer
um homem que havia
sido assaltado.

O samaritano perten-
cia a um dos grupos
mais odiados j)elo audi-
tório de então, É por
isso que a escolha do
samaritano como herói
da história foi proposi-
tal. Temos dificuldade
em reconhecer as coisas
boas nas pessoas que
ostentam pontos de vista
contrários aos nossos,
não i mesmo?

Se Jesus Cristo fosse
escolher hoje, entre os
leitores, a pessoa mais
odiada ou mais temida
para então torná-la o
herói de sua história,
quem c que escolheria?

Numa época de cnor-
mes tensões sociais, eco-
nómicas e politicas, o
arenista provavelmente
escolheria o emedcbista
e o emedcbista o are-
nista; o operário esco-
lheria o empresário e o
empresário, o operário,
o protestante escolheria
o católico e o católico, o
protestante; o posseiro
escolheria o latifun-
aiario e o latifundiário.

o posseiro; o democrata
escolheria o comunista e

o comunista, o demo-
crata.

Na história que Jesus
Cristo contou, o samari-
tano de então - ou o
comunista de hoje -
moveu-se de intima
compaixão e parou na
beira da estrada para
socorrer o necessitado.

Ouem era o necessita-
do'' Jesus Cristo não o
identifjca. O samaritano
de então ou o comunista
de hoje não lhe pede sua
carteira de identidade.
O homem á beira da
estrada é, simplesmente,
um necessitado, uma
pessoa carente de com-
paixão, com seus direi-

tos humanos violados.

E o gue fez o samari-
tano ae então ou o
comunista de hoje''
Parou, chegou perto,
expondo-se ao perigo.
Prestou-ihe os primeiros
socorros, colocou-o na
sua vjatura, e o levou à
pensão mais próxima
onde cuidou dele.
pagando todas as con-

Para Jesus Cristo, o
bem deveria ser feito a
todas as pessoas, inde-
pendentemente de pre-
conceitos de qualquer
espécie, independcntc-
inente de cor partidária,
independentemente de
posição ideológica, sem

Rev. Jaime Wrighi

influencias de ordem
económica, social, reli-

giosa, racial, ou politica.

No final da história.
Jesus diz para o seu
interlocutor: '"Vá, e faça
a mesma coisa."

"Vá, c faça a mesma
coisa.'

Uma das maiores
heresias da nossa época
í aquela que ensina que
cube a um samaritano
parar na bctra da
estrada para socorrer a
um necessitado; que um
crisião deve parar na
beira da estrada para
socorrer um necessi-
tado; mas que é errado
- c subversivo ate -
muitos cristãos pararem
na beira da estrada para
socorrerem muitos
necessitados.

fcssa visão individua-
lista da prática do bem
não decorre nem dos
ciisinamentos do Cristo,
nem do exemplo dado
pela sua morte na cruz.
Cristo não morreu por
um ncces>iiado
somente, ou por um
pecador somente, hle
morreu por todos os
necessitados, por todos
os pecadores. Cnsto, no
calvário, abriu mão de
todos os seus direitos
como Filho de Deus
f>ara que a humanidade
oda pudesse encontrar
uma Vida melhor.

Sedeae meus imitadores

Presbítero Jo^é Rodrigues
da CosIh Júnior

tm todas as épocas, cm
todos os tempos, sempre
exishram os imitadores
Basta que alguém apregoe
ou lornc público alguma
coisa que, de certo modo.
possa parecer desconhe-
cida, e logo surgem os imi-

tadores, os que desejam
lazer melhor que aquilo jd
existente. São os imitadores
que aparecem cm todo.* os
campos do saber humano.
Nem sempre, porém, as

imitações são boas e de coi-

sas boas.

O apóstolo São Pauto,
que tanto sofreu e veto a

morrer pelo nome do
Senhor Jesus, lança, na sua
primeira carta aos Corín-
tios, capítulo on^e, versícu-
lo primeiro, um apelo aos
âue crcem no Hvan^elho,

•i/ cic "Sede meus imita-

dores, como também eu viu
de Cristo".

No capitulo terceiro,
versículo dezessele. da
cana aos Filípcnscs. ele
repete "Irmáos, «tcde imita-

dores meus. r obscrvií os que

andam sexundo o modelo qur
tendes em nós".

Pjrccc que ncsle canipii

dc imitação nào suo rnuitns

os que se apresentam pura
imitar o apostolo.

Não é fácil imitar esse
servo dc Deus que deu lua
vida pelo hvangclho c cm
tudo seguiu as pegadas d<>

Senhor Jesus.

Vejamos, entretanto, cm
que podemos imitar o após-
tolo.

Podemos imitá-lo no teu
m<;do dc viver, no seu com-
portamento como cristão

convicto da verdade que
pregava. Paulo imitava a

Cristo na sua conduta
como cristão realmente
convertido ao cristianismo,

na sua maneira dc viver

dando testemunho através

das mínimas coisas! |-alava

daquilo que seu coração
estava cheio, daquilo em
que cie cria Isso lhe dava
autoridade para falar dc
Cristo, E por essas ra/ôcs
todas cic podia exclamar:
**Srdr meus imitadores.

como lamhém eu aou de
í risio".

lodo o crislilo tem o
dever de viver de acordo
com a Palavra dc Deus,
pois ela é a nossa única
regra dc fc e prática, N3o
busla. pois, que u lenhamos
ao nosso ladu ou cm nossas

màos. domingo após
domingo, f; preciso que ii

nossa vida icja um rcllexo
desse livro lagrado, a ponto
de impressionar àqueles
que nos rodeiam, ÍJ nosso
viver rcto deve falar mais
alto que as nossas palavras.

Assim, poi», na nosia
maneira de agir na nossa
vida cotidiana, nos noisos
negócios nas nossas
relações com o próximo, no
nosso comportamento
diário com os no.sso5 ami-
gos c no nosso relaciona-
mento com aqueles com
quem convivemos, em
tudo, devemos dar o nosio
testemunho de cristãos e

com isso procurarmos imi-

tar o apóstolo Sào Paulo.

Que Deus nos ajude a
imitar o grande servo do
Senhor'
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Mãos Criminosas

Alteraram a Vulgata

(um versículo obscuro)

Kev. Oluniel Mola

Do modo mais suave
que nus for poitKlvel,

prosKigiimoK na colheita.

VimoN no estudo ante-

rior o galo Iransfor-

mista, que virava cm
"galgo" c depois em "a-

nimal tingido pelos lom-
bos", "ginete" ou
"zebra...".

Vimos maiíi que não
SC tratava de galo, pot.s é

cerlo que a galínhii não
figura no Velho Testa-
mento.

Ora bem, estando a
Comentar o Itvro dc
Amós, linha cu sobre a

mesa. abertas diante dc
meus olhos, víirias
bíblias, em vernáculo ou
em idioma estrangeiro,
Entre esflcs volumes

achavH-se um mais alto,

em capa de couro, á

puriugucsa, com
aspecto vetusto c vene-

rando. l-,ra da Versão
I-igueircdo, cm 7 volu-

mes, com o texto latino

ao lado do português c

anotações no rodapé.

l-olhcando ao acaso
es.sc precioso tesouro do
nosso vernáculo, a súbi-

tas SC me deparou na
coluna do latim, cm
Isaias XXn-17. um
traço forte dc lápis ver-

melho, assinalando a

expressão gallus gallina-

ccus.

Ali me sala pela frente

outro galo. c desta vc/
galináceo!

Já me havia esquecido
inteiramente dessa abs-

trusa combinação dc
palavras, que, anos
atrás, assim merecera a

púrpura do meu lápis.

Ao lado, dizia o texto

portjgucs; "Fis que tc

fará o Senhor transpor-
tar como se transporta
um galo, e como ao ves-

tido a.ssim te levará sus-

penso",

Recorri ao Almeida, a

ver SC desta feita ele mc
dava outro "animal cin-

gido pelos lombos". E o
que li foi o seguinte, na
edição de Nova Iorque.
1879: "tis que Jeová
daqui tc d'''Pudará de
demudamcnto de
varão".

Um enigma cm lin-

guagem semi-bárbara.
que provavelmente não
é dc Almeida, mas
daqueles dois holande-
ses que lhe refundiram a

obra incompleta e lhe

completaram a tradução
do velho Testamento.

Curioso, fui bater à

porta, da Versão Brasi-

leira, á espera dc que me
viesse receber outro

f;atgo.., E aqui vai o que
á encontrei; "Eis que
Jeová te atirará violen-

tamente, dobrar-ie-á
mleiramentc".

Do gallus gallinaceus

de S Jerónimo, nem
penas, nem vestígio
algum dc qualquer outro
bípcde emplumado.

Os comentadores
católicos como Fillion,

que conhecem o texto
hebraico e o mencio-
nam, mas comentam o
latino da Vulgata nem
dc leve sc detém para
formular sequer esta
pergunta: Por que foi

que S. Jerónimo enxer-
gou ali um gallus gallina-

ceus c não um rinoce-

ronte ou uma zebra?"
Conieniam-sc com dizer
que o icxto hebraico em
nada sc parece com o
latino. Depois, na mais
invejável das bcm-avcn-
luranças. dormem o
sono mais tranquilo,.,

E a pobre gente fica a

interrogar que espécie
de animais eram esses

galos galináceos.

"aos quais Lineu, que
achou nomes a tudo,
nunca deu nome. nem
espécie ou género,
nem cu Ih o sei tam-
bém". (Garrett).

Mas o santo monge,
apesar do rigor do seu
ascetismo, gostava dc
uma capoeira, bem sor-

tida. O lote era de trés.

Em Jó XXXVlII-36,
Jerónimo ainda achou
lugar para empoleirar
um galo; "Quem pôs a

sabedoria no coração do
homem? ou quem deu
inteligência ao galo?"

Estou informado, e

creio que bem, de que
este é o último espéci-
men do lote. Vamos a
ver o que vale.

Recorro ao Almeida
holandês e leio: "Quem
pôs a sabedoria nas
entranhas? ou quem deu
ao sentido o entendi-
mento?"

Parece-mc que o orá-
culo de Delfos falava
um pouco mais claro do
que isso. Em todo caso,

já se vê que não há galo
nenhum no texio. Desta
feita parece que a ave de
Jerónimo bateu as asas e

foi ter às nuvens, pois a
V.B. reza: "Quem pôs
sabedoria nas camadas
das nuvens? ou quem
deu entendimento ao
meteoro?"

Imaginem agora os

leitores sc quiséssemos
provar a existência do
galo, no Velho Testa-
mento, citando esse
passo de Jó pela Versão
Figueiredo!

Há uma série de tra-

duções propostas para
este versículo obscuro.
A tradução de Jerônimo
explica-se pelo fato de
que a palavra enigmá-
tica pode significar "o
que vigia". Ora o galo é
o vigia entre as aves;
encaixêmo-lo, pois. no
texto. Ê como explica o
padre Pereira em nota.

Agora espero oue sc

haja esvaziado a
capoeira do fogoso dál-
mata.

E pensar que a sua
Bíblia foi declarada, sob^
pena de anátema, pelo
concilio de Trento,
como a única autêntica!

Não pensem, porém,
os leitores que menos-
prezo a Vulgata. Apesar
dessas faltas e das mãos
criminosas que lhe alte-

raram o texto, a Vulgata
é um monumento pre-
cioso que fez a glória de
Jerónimo.

(Publicado n O ESTAN-
DARTE de 21/4/19351

JESUS, O ESTUDANTE
Jesufi, pois, operou tam-

bém em presença de seus
discípulos muit{)s outros
sinais, que não estão escri-

tos neste livro. Há, porém,
ainda muitas outras coisas

que Jesus fc/; c sc ciidu
uma das quais íossc escrita,

cuido que nem ainda o
mundo lodo poderia conter
os livros que sc escreves-
sem (São Jofio 20J0 e

21:25).

EMd claro que o Após-
tolo do Amor usou umu
linguagem hiperbólica no
versículo 2^ do capitulo 21.

Mesmo eliminando a hipér-
bole, pode -se perceber
clariimeiitc que nílo teria

sido possível lios Autores
dos lívangclhos registrar
tudo que di/ respeito ao
Mestre Jesus,

Acontece, porém, que
gelo simples fato de ii

ibiia não di/cr que Jesus
frequentou escolas dos
seus dius, acham muitos
pastores que o hebraico, o
frego e o uramiiico que
csus falava, sem falar nos
demais conhecimentos,
tudo isto Ele trouxe da
eternidade, nudu aprendeu
aqui. Há bem poucos dias
ouvi um dos pastores desta
metrópole dizer, mediante
as potentes ondas de uma
das eniissortis, que Jesus,
dos 12 aos 30 anos, Hcura
trabalhando nu carpintaria
de seu pai!

Para afirmarem os evan-
gélicos que Jesus não estu-
dou, basta a Bíblia não

di/cr literalmente que Ele
estudou nessa ou naquela
escola. Onde fica, então, a

compreensão dos versícu-
los que iniciam estas
linhas?

Pelo lato dc Jesus ser o
maior dos privilegiados que
nasceram nii l erra. não sc

pode concluir que nasceu
com os conhecimentos que
tinha quando voltou para o
Pai,

Ponha de lado, caro lei-

tor, suas ideias preconcebi-
das c iciii o que SC .segue.

Você se convencerá de que
Jesus, como qualquer outro
moço, filho de pais místi-
cos, estudou muito, fre-

quentou várias escolas, fe/

0 Primeiro (irau (para usur
a linguagem aluali/ada), o
Senundo (irau, o Terceiro
Cirau e muitos outros cur-
sos dc especiali/ação em
muitas ciências dos seus
dias. Pode-se dizer que.
como Moisés foi instruído
em iodas as ciências do
1 giioJesus aprendeu todas
as ciências dos seus dius.
inclusive as do Egito. como
SC verá adiante.

Ao tratar da educação dc
Jesus é necessário ouc nos
não esqueçamos de sua
hipósiase. isto é, da união
do lógos com a naturc/a
humana Como Divino,
como l.ógus, como Crifilo,
Jesus nilo teria tido necessi-
dade dus escolas comuns
aos demais rapa/es, Como
homem. po'ém. é ilógico
pensar e dizer que Ele não

estudou, porque já nasceu
sendo "doutor sabe tudo",
Quem leu meu artigo intitu-
lado O PODER ENERGÉ-
TICO DO LÔGOS,já sabe
que Jesus era filho Je essé-
nios. Só este fato já é bas-
tante para convencer a
qualquer que lenha cabeça
nara pensar, de que o
Divino Jesus estudou bas-
tante.

Antes dc mencionar as
escolas e falar dos cursos
que Jesus fc/ e dos títulos a
que Ic/ JUS. vale a pena
ta/er um resumo da história
do Monte Carmelo, onde o
Salvador começou sua vida
dc estudante.

Quando passou o Monte
Carmelo a ser um lugar
sagrado reservado para
escolas místicas da Grande
Fraternidade Branca, não se
pode precisar. Sabc-sc,
todavia, que ela é o resul-
tado de uni movimento
liderado por Tutmés IH.
um dos famigerados funda-
dores das escolas místicas
do Egito. Os que lêem a his-
tória dos Rosacruzes sabem
que Tutmcs MI. no ano
1449 aC, conquistou o Car-
melo e o entregou a quem
quisesse manter naquele
retirado lugar, escola para
ensinamentos místicos.

Declaram as crónicas
judaicas e as católicas
romanas que o Profeta
Elias era nazareno c essê-
nio, O conhecimento deste
fato basta para saber-se por
que Elias fez tanto prodígio

no cume do Carmelo,
diante dos profetas de Baal:
fazendo descer fogo do céu
pura consumir o holo-
causto, a lenha, o pó. as
pedras e ainda lamber a
água do rego; depois do
que. matou os profetas ini-

migos. Fez grande violên-
cia depois de tanto prodí-
gio, mas não foi por igno-
rância, Elias chegou a
escrever o APOCALIPSE
DE ELIAS, lido como apó-
crifo, do qual se encontra
uma citação na Primeira
Epistola aos Coríntios,
(2;9). Essa antiquíssima
obra era conhecida pelos
místicos da Grande Frater-
nidade Branca, bem como
dos Rosacruzes orientais.
Durante a vida do Divino
Jesus e nos primeiros sécu-
los do Cristianií^mo era o
APOCALIPSE DE ELIAS
bastante conhecido e utili-

zado como leitura sacra
pelos homens sábios daque-
les dias. Infelizmente,
como aconteceu com mui-
tos outros documentos
valiosos, referentes aos pri-
meiros períodos, o referido
APOCALIPSE foi sub-
traído aos olhos do povo e
tido como desaparecido.

Em 1893. todavia, Mas-
pero, insigne historiador
Iit.ado aos Rosacruzes do
Egito. encontrou num dos
mosteiros da Fraternidade,
no Alto Egito. uma versão
copla do APOCALIPSE
DE ELIAS. Desde então
novas versões, em várias

línguas, foram descobertas
nos arquivos da Grande
Fraternidade Branca. De
modo que nos ensinos
superiores dos Rosacruzes
enconlram-se várias
citações do grande livro do
Profeta Elias. Chegou a ser
numerosíssima a frequên-
cia de estudantes à Escola e

ao Mosteiro do Carmelo,
Neste foram traduzidos
antiquíssimos pergaminhos
dos quais enviaram cópias
aos diversos arquivos e
sucursais da Grande Frater-
nidade Branca em todo o
mundo.

Membros da comuni-
dade do Carmelo que assis-
tiram ao primeiro sermão
de São Pedro, no dia do
Pentecostes, construíram
uma capela comemorando
o evento. Vamos à edu-
cação de Jesus.

Aos seis anos de idade o
menino Jesus foi para o
Carmelo cursar o Primeiro
Grau, como diriamos em
linguagem brasileira atual-
mente. Pode-se crer que ao
conversar com os doutores,
no Templo, capaz de for-
mular perguntas e de res-
ponder às que lhe eram fei-

tas, de modo que causava
admiração aos Mestres que
diziam ser o Adolescente o
maior entre eles. já apre-
sentava conhecimentos
adquiridos na Escola do
Carmelo. Antes de prosse-
guir, vale dizer que tntre
outros motivos, desta-
cam-se dois convincentes

VARONIS EM MARCHA

Rev. Dr. Aureliano Alves

de oue Jesus estudou como
qualquer outro moço. Pri-

meiro, não sc pode admitir
que, como filho de Essè-
nios, não estudasse;
segundo, era imposta ao
que se havia de preparar
para missão religiosa, sua
ida às terras das religiões, a
fim de ler acesso às copias
das versões antigas e ler

contaio com os ritos e
rituais de suas doutrinas.

Do Carmelo foi Jesus,
sob os cuidados de dois
Magos, à segunda escola
situada em Jaganate, na ín-
dia. Nessa viagem gastaram
quase um ano. Por séculos
e séculos Jaganate fora o
principal centro do
Budismo puro. Numa das
montanhas havia um mos-
teiro ou escola onde se
encontravam numerosos
escritos budistas e os mais
profundos da doutrina de
Buda. Nessa escola Jesus
passou uns quinze meses, o
suficiente para familiari-
zar-se com as antigas e
evoluídas doutrinas da fé

budista, lendo como princi-
pal mestre a Lamaas, pelo
qual muito se afeiçoou
Jesus.

De Jaganate Jesus foi a
Benares várias vezes, onde
teve oportunidade de conti-
nuar seus estudos de lín-
guas. Foi aí que o Jovem
Jesus fez um curso rápido
dos métodos terapêuticos
indus, lendo Udralia, o
maior dos terapeutas, como
seu mestre.

DOMINGOS: 8 òs 8:50 -RÁDIO JORNAL
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"Como cristão, considero o processo de
scculanzação como uma continuação dos
ataques lançados pelos profetas, em nome
do Deus Vivo. contra todas as estruturas de
pensamento e de sociedade, contra os Ído-
los mentais ou metálicos, que pretendem
possuir uma autoridade sagrada sobre os
homens".

Eis ai um interessante trecho desse autor
que não é desconhecido do leitor protes-
tante brasileiro ("Pecado e Salvação"') e
que foi escolhido com mais de uma obra
para ser mcluído na Coleção "Pontos Con-
troversos" das Edições Paulinas (Caxias do
Sul). De Tato, é um assunto controverso
esse tratado por Lesslie Newbigin cm "A
Religião do Homem Secular". Nem por
isso. o autor, que foi missionário da Igreja
Anglicana na índia durante muitos anos.
deixa de trazer uma importante contri-
buição para a familiarização com um
assunto, que lem agitado tanto ambientes
cristãos como meios estranhos a esse tipo
de matéria.

Trabalho criterioso, a leitura desse livri-
nho poderá deixar impaciente o leitor que
procura uma definição rápida que possa
favorecer ou então contrariar um ponto de
vista já estabelecido. Todavia, aquele que
acompanhar o autor, qualquer que seja o
seu pressuposto, lerá recompensas.

A pretensão inicial das conferências que
resultaram no livro, foi a de "indagar o que

Religião para o homem secular

deva ser a religião para um cristão que
aceite o processo de scculari/açào" Dis-
cute logo o fenómeno novo da unificação
do género humano não com base em uma
lé religiosa comum, mas na participação dc
uma esperança secular comum (Jcscnvol-
vimento). Fazendo uma preciosa distinção
entre "secularismo" (a última heresia) c
"sccularização". vê nesta o fruto da
semente lançada pelos missionários tanto
na Asia como na Africa, c que hojc 6 apa-
nágio dos que denunciam qualquer vmcu-
lação cristã A obra dos missionários numa
sociedade sacral, do mesmo modo que a
dos discípulos, foi um agente dc scculari-
zação.

De falo. como entender a ideia dc trans-
formação da sociedade existente hoje
naqueles continentes, senão como a forma
sccularizada da idíia biblica do Reino dc
Deus' O que ali ocorre é um movimento
com as caraclerisiicas da história bibhca
ue sempre atacou o sistema entocrático

de sociedade. Há uma continuidade entre
a recusa dos cristãos em reconhecer a
divindade do imperador c o espirito secu-
lar que não admite a autoridade absoluta
das tradições religiosas ou ideologias ofi-

Rf>. tduHrdo (.hIhnso KarÍN
(I rofcv.or dii bxculdadv de I culogia)

hutííaí"*
rcpudium u dignidade du pessoa

E preciso notar que. por ser irreversível,
o processo da seculari/.ição nilo deve ser
encarado como uma derrota da fê ou
temor, ou hostilidade ou mesmo com entu-
siasmo acrítico, mas com compreensão
prudente, fundada na fc biblicu. Se i certo
que a fi cristã se associou tanto a sistemas
metafísicos como políticos e sociais do pas-
sado, (ambím o c que eles não pertencem
ã essência da fé que devciiu» professar. Nu
no\a situação c preciso encontrar novas
formas de testemunho V. i urgente reinter-
pretar, uma vez que não pertencemos mais
a um mundo dominado peia fé rcliaiosa

No segundo capitulo o bispo Ncwhigin
procura estabelecer um diálogo com os
t^ue Icm SC esforçado para compreender o
significado do processo de scculari/nçào c
de sua relação com a lé bíblica, f quando
analisa as contribuições dc Bulimann, van
Burcn. Cox c ouiros teólogos, alternando
Irases como "concordamos plenamente
com isto" ou "não me convence" ou ainda
"julgo totalmente errada essa maneira de
adaptar a mensagcnt cristã".

Um capitulo inteiro é dedicado ã qucs-
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lao crucial do conhecimento de Deus lá
que hoje a fé e a existência dc Deus nSo
sáo mais considerados como fato paciHco c
indiscutível. Trata do problema da des-
crença c da dúvida daqueles que se
esforçam por inlhar os caminhos da fé.

[m "O Po\o de Deus" o autor Uu o
indispensável relucionamenio entre a sccu-
luri/ação c a missão da Igreja. Anota a
possível ncrda. por parle da Igreja, nos dias
atuais, dc sua característica missionária
As estruiuFiiN herdadas nào estariam adap-
tadas i\ vtdii da sociedade secularuada
Keportando a Paulo c suas experiências
em niisjiócN na Iiulia. mostra exemplos dc
experiências novas na "Igreja das cidades
de cimento armado", l evania a possibili-
dade do dcsenvolviniento dc um ministério
nav» prolissional e muliiplua os exemplos
de atividadcs missionárias em diversas par-
tes do mundo, nos mais variados sctores.

No illtimo capitulo ele estuda o papel da
rcttgiao numa sociedade contemporânea e
a idéia de uma ética secular, especificando
problemas como politica, educação, leis.
aiividadcs económicas.

Sem dúvida um livro precioso, tendo cm
vista a Igreja face ao mundo ocidental c
ocidentali/ado dc hoje. Não é um manual
para nos armar contra ou a lavor disio ou
daquilo, mas poderá propiciar uma pers-
pectiva de segurança dado o iralamcnlo
nihhco, inlormado c ponderado do aulor

Ler não é pensar
Além de LER consiantemcnte a Bíblia, o cris-

tão precisa rcnelir, Kstes quatro livros do Rev,
Roberto Vicente Cru/ Thcmudo Lessa. ajudam a
pensar sobre os ensinos das Escrituras.

1) ATÉ OS CONFINS DA TERRA (Imrodução
ao livro c comentário dos ires primeiros capítulos
dos Atos dos Apóstolos) - Cr$ 25,00,

2) O DIABO. CRIATURA DL DEUS SEM SAL-
VAÇÃO - Cr$ 20.00.

3) EU ERA CEGO E AGORA VEJO (Sermões)

-

Cr$ 30,00,

4) JESUS, "PERSONA NON GRATA" (Ser-
mões) Cr$ 45.00
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UM PREFEITO PRESBITERIANO EM PORTUGAL
'Nada há digno de nota no fato dc cu ser um

pastor c um polflico". d\z o rev. Jose Lciic, da
Igreja Presbiieriana poriuguesa, que, com 37
anos, c o prefello municipaT de Figueira da Foz.
Em reuniões políiicas, seu "status" eclesiástico
e referido algumas vezes, o que não o sur-
preende, mas quando ele preci-sa vjajar para tra-
tar de interesses de sua Igreja, ele não esconde
sua perplexidade quando o colocam numa certa
"marginalização" ele sc sente como um ele-
fante azul no meio de iodos os cinzentos

•"Ora." comenta o rev. Uite. "meu trabalho
como preíeilo simplesmente significa que agora
cu tenho uma paroquia maior, que sou responsá-
vel por um orçamento mais elevado e que lenho
um trabalho pastoral multiplicado".

Ele tem uma declaração relevante quando
perguntado sobre a responsabilidade política
dos cristãos: "Em vez dc Ticarmos sempre ins-
tando com a igreja para que ela leve seu governo
a fazer isto ou aquilo, por que não fazemos com
que os próprios cristãos assumam posições de
poder'' Aprendemos na nossa experiência portu-
guesa que qualquci teologia que faça uma sepa-
ração entre vida espiritual e vida cotidiana não é
adequadamente encarnada Levar a seno o fato
de que foi Deus quem fez o homem c encarar
coisas 'mundanas', desie mundo em que vive-
mos",

Cenouras & Ervilhas

Uma perspectiva bem "com os pés na lerra"
de ministério foi dada ao pastor José Leite pelas

cenouras c ervilhas, estes dois legumes impor-
tantes. Aconteceu quando o jovem pastor assu-
miu sua primeira .grcja. numa zona rural Antes
dc ir para lã ele tinha sido presidente do Movi-
mento de hstuduntcs C ristãos, viajando muito e
cheio de idéias dc como reformar o mundo c
mudar a Igrcia Comcgou a recrutar pessoas
para lormarcm um grupo de estudo bíblico. Um
presbítero lhe disse "O sr nào pode esperar que
a gente leve a seno seus conceitos teológicos, O
sr. iião sabe nada dos nossos problemas cumo
agricultores".

Ele ficou csiupefato com um desafio tão sur-
preendente Tanto assim que ele "embarcou"
num cur^o dc horticultura de 4 anos c. a pariu
daí um novo respeito pelos pormenores dc
ordem pratica sc apossou dele Marca lodo o
seu enfoque da fc cristã e da justiça social

Vivendo em meio à pobreza

Esiar tom os pobres c uma bela leona. disse o
rev Leile: "Como pastor rural, entretanto,
aprendi que isso envolve coisas muito básicas
Por exemplo construir estradas melhore* Onde
cu trabalhava, as vias eram muilo arenosas Até
o transporte por meio de bicicleta era imnussi-
vel," Ale hoje o ministro presbiteriano trabalha
com rodovias. Como prefeito, ele tem que pen-
sar não apenas nisso, mas em telefones, sanea-
mento básico, no suprimento de água. enfim,
tem um "repertório" maior dc aiividades

"A questão, para os cristãos", destacou o rev

"nào é se temos o poder suficiente puni mudar
as coisas (Ircqucntcmentc acontece dc lermos
mais forva do que imaginamos) mus tomo usa-
mos esse poder Será que o empregamos para
deixar as pcisoas viverem como seres huma-
nos?"

No Portugal pós-rcvolucioniirío, o diálogo

f
lassou para a ordem do dia, "Lcmbrc-sc de que
01 uma expcncntia dilercntc para nós", disse o
rniniMro calvinista "Durante M) unos a distUH-
são politica linha sido proibida Dcpoi^ bem
rapiuamenlc, lodo inundo sc punha a discutir
acaloradamente No meu próprio Partido, por
exemplo, estamos divididos entre cristãos,
humanistas c marxistas l;slcs, a propósito,
sabem mais rio cnstiunismo do que nós saremos
do marxismo Nesse contexto, o tema da Kecon-
cilia^ào, na Palavra dc Deus. sc torna impor-
tante para mim hm I igueiru da I-oz ha I 2W
empregados municipais e Irés scc^òes deles nuo
falam uma tom a outra," l. define o que entende
por recontiliatjo "Nflo é apenas a buncu de
uma unidade no sentido de respeito um pelo
outro c tomprcensão mútua í ajudar tais fun-
cionários a começar a conversar uns com ok
outros'* O rev Joté Leite está se dedicando u
fa/er com que os secretário» conversem com
seus colegas, á plantação de ervilha» e ccnourai.
a melhorar a pavimentação das ruat (, tom isto

que os melhores políticos geralmente enchem
seus dias c é tom alividades como esia que át
vezes pode-ic fa/cr uma boa teologia.

O ESTANDARTE PRECISA TER
10.000 ASSINANTES
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Mani: tímpMo do Pmhliérki dt

AnrcíenlumoR abulío, pura rtfíe-
xflo ilin rarejin loh nu*).» jurlidiçao
e lumhím u lodus a» isrciui irmJl»
um retumi) das piilciirut (e debuicí
delu» oriuniJo») do» 4 orutiorei ton-
vidiido. MiilenuI puni moado
eiiudi) c pondcrutflii. nflo preicridc
ubioluiumcnic ser ii illliniu piilnvru
ou utim doulnninilo eniubclccidu

^,
^"''ll^iKflu pcid O hSTAN-

i^AK II, viMi upciiuii u defcperlur
niH iciiorct o dcicjo de rcílcltr
«obre i) uNNunto, buítondo, »ob u
UÉrci;flo dc Deu», umii »oluçllo paru
o» prohlcniuií uponiudoit

Tíini — O número dc loven»
enuiyudok nu Igrein tem dÉminuldo
«en»ivelmonlc A Isrejii é cudii vc/
muia frcuucnliidii por pcatoi.i dc
mem idiuic o» lovcn», undc c»liio''
0« dc lorniuviío univcrdiiirm. yuc
l'"!""'. 'eorituincme. riiuiorc) con-
uivfle» 1(11 cici-t 11(11» dc oferecerem
umu toniribuii,ilu inuiiu mm» »ÍT\a
c uprofundudu c»li\o fora du larcjii
Que moilviivilo upcroii nele»,
iii/ciido-o* NC denliiiiircrii du lurciu
imutluiionul? O momenlo du rup-
luta »e dil, viti dc reuni, no inWu, dn
lormiivilti utiivcnuiÉlrju Puric dcici
u iiiiciaiiva do ubatidono? Lm
suniu, L|ue mc^;unl,1^Kl^ aluaram
«obre sua* vidas com inmanha
lofVii, i|ue icrmiiiarum por Icvrt loi
pam fura da Igreja?

Jiuilfleallíi - Ê no»ii(t dever e

fi.
'• ^'"'"^"r ev»níi ove-

lha», hcni torno procuriu idcnlÉfi-
cur US cini\ui. de Nua dcservuo F
preciso reunir c»»c\ joven». para
uma toiívermi Iranca, frutcrnii e
humilde c. de»la (orma, procurar as
rii/Ac* uue os levaram a c»,vii
tomada dc positAo. Uma vc/ iden-
lilicudai as tauwi», noi. decidirmo»
por reniovc-ln» e euirpi-las a rmi
de i|ue u Iurcia seja. cudii vc/ mai»
o evento dc hsw CriMo cm run»o
moio; mie ela neia o elo de nom
unido fralenia, (jue iirti. sejamo»
liíi» a tri»to c que núo »e nmo*
enconirado» culpado» dcit»a»
dcRcrvoei

0« 4 uradorei contldidna: I")
Rev, Rui Anacleto, então vite-ptc
sidcmc do Supremo Concilio e du
Meso Adminisirutiva, 2') Rev
Dorival R, Beulkc. pastor du Igreid
Metodista do Brasil c sociólogo
diretor da Faculdade dc Comuni-
cuçfles do IMBS (In.muio Meto-
dista de Ensino Superior) em Sio
Bernardo do Campo; .1») Dr Dício
Laurctii. mídico e nÍo vinculado a
ncnhumo igreja no momenlo.
embora de formavuo protestante
4») Rev Robeno Viceme Crui
Ihemudo Leisa, do Presbiténo de
S, Paulo, prestando no ocasião ser-
viços às Igre|as de Belo Honionte
c ViU BrtuilunHi-i

Como romper a barreira Milrt
io»eii» c adulto»: R»». Kul Anadclo
Há umu barreira no relaciona-

mento emre os mocos e o» adultosO problema (jue se coloca diante
de nós hoje e ^ue sempre foi minha
preocupmao conui pastor i deCOMÔ ROMPER com essa
barreira.

Um primeiro paaao. é. sem du-
vida, o de procurar conhecer os
jovens em sua INDlVIDlfALI-

DADE, pois eles sBo dircrcnte»
enire si Nflo sc pode, portanto,
fulur da MOCIDADE como um
lodo, genericamente Esse procu-
rar conhecé-los implica cm ir além
da* uparcncius cMreilamenlc liga-
da» aos modismo» du época

Além disto, lerd preciso CON-
IIAR no jovem, que icnic por
ve/e», um clima de desconfiun^a a
respeito do uue ele se propõe reali-
zar Imo se deve ao falo dc em
Hcral, o jovem se propor a INO-
VAR, u colocur coisas novas na
Igreja e no» seus métodos dc traba-
lho r, uié certo ponto, nuiurut umu
rcuviío do» mai» velhos, mus deve
haver um crédito dc conHanva na
purcía das iniençôe» du mocidade,
que Beralmentc ocorre no meio
evungélito, Talvc/ esse crédito dc
confiunta implioue em se fu/er
iilgumas conccMfles - nilo na» coi-
1US essenciais, mus nu forma - pura
nrcscrvur o movo dentro du Igreja,
ate que utinju suu muturidudc c
perceba, por si próprio, a inviabili-
dade dc algumas idéias que linha
unics de ler uma vivência muior

T- misler lambém ser uutintlco
no diAlogo com o lovem, poii nilo
ciisle clusnc que mms smia a falta
de auienlicidade do que os jovensO aluno prccinu confiar no seu pro-
fessor, a ovcIlHi precisa confiar no
seu pastor, o moi;o precisa confiar
na lidciuncu da Igreja. Quando per-
cchc que a>. cvplitaiíôesque lhe sflo
dados não correipondem d reali-
dade, perde a coollunija. passa il

dcnilncm c i crdica dcsiruliva.
eslubclccendo um dlmu de opo-
siçilo, a barreira a que nos rcpona-
mos nestas reflexões

f necessína muiiu HUMIL-
UADI- aos adultos, que lidam com
a juventude Sc um professor
coineleu um erro, deve reconhe-
cc-lo. desculpiindo se O aluno rcs-
peitanl aindu muiv esse professor
da 1 por diiiiiie. embora n linoDem
dele ficasse ainda melhor se não
tivesse ensinado errado f preferí-
vel, contudo, udmiiir-sc uma fulha
no conhecimento du mnténa do
uue uma falha de carilet ao nfto
revelar humildade pura reconhecer
que errou. Asmiu acontece com o
pastor, em relaíâo A ovelha N.lo se
apresentar como dono da verdade
ma» como «laucm que também estdem busca devsa verdade e que
pode. ponanio, ncssu busca estar
enganado O mesmo com rclucio i

j
y"*"^* '""J" « " moci-

dHdc Devem agir os mais velhos
com u firmcía e aulondude que sua
c^pcncncia lhes dú. sem, contudo
se esquecer que, num ou noutro
passo, nodem estar err»dos c a
juvcntuac ter rmillo. Essa hum.l-
dade. percebida pela mocidade
oonfenra amda maior autoridade
aos que lideríim. Em outras pala-
vras, a jutmiude quer a for^o do
arfumento em >ei du arvumrniu da
força,

Períuntou-sc durante os debates
Sc u juventude é assim cxiacntc

quanto á absoluta retidao e jusi.ca
* <|uase impecabilidade dos que a
dmgeni. pastores, presbíteros e
outros Hdcrcí. quem poderá, pois«r um dingcme ocsses lovcni c ser

A Juventude abandona

a Igreja Institucional:

Abandona ou é abandonada?
aceito por eles''" Realmente, é
omda maior i rcqxinsabilidide dos
que dirigem a mocidade do que os
que condu/cm as senhoras ou o*
varonis, que, pela sua maturidade,
já compreendem melhor a natureza
humana e sabem relevar com mais
facilidddc as imperfeições doi
homens. Devem. pois. os Jfderes de
juventude procurar "ser perfeitos,
como c perfeito o Pai que cslã nos
céus", procurando dar um escmplo
dc conduta, autenticidade c humil-
dade que o» (orne bem aceitos
lodavij os ji)vens devem lambém
procurar compreender que nâo se
pode ler maiores cxpeclalivas com
relaçflo â Igreja, na medida cm que
ela é governada por homens e que é
"maluiio o homem que confia no
homem" Deve atentar para o fato
de que falha.*, corrupção, erros c
injustiças nllo acontecem somente
dentro da Igreja, mas nas fábricas,
nos governos, no comércio e no
ensino, pois lodos são dirigidos por
mãos humanas Embora na Igreja
devesse ser diferente, pois os
demais devem "ver as nossa» boas
obras c gloriHcur nosso Pai que esiá
nos céus", é sô olhar para a históna
de Israel, no Velho Testamento
pura constatar que o Povo de Deus
viveu sempre seus altos c baixos,
continuamente se desviando dos
ensinos de Jeová, mas sempre deu
leu testemunho de que havia um sô
Deu» verdadeiro e apontou o cami-
nho certo paru a reconciliação do
homem com seu Deus através dos
profetas.

O diálogo com o jovem exige,
portanto, humildade, autenticidade
e verdadeira preocupação com ele

Sô densu forma a barreira será rom-
pida

A Igreja sò pensa no panado; Rev,
Dorival Beufke

Vivemos hoje deniro duma reali-
dade social caracteruada pela
cvoluçflo rápida e violenta, Entre
essas mudanças hil uma que cha-
mamos dc passagem de umu Socie-
dade Rural para uma cívili/acilo
urbana Fenómeno que »c cnstali/u
airavds do êxodo rural, esvaziando
os campos c ira/cndo às cidades
novos contingenies sociais que.
desvinculados do seu ambiente de
origem, formurão uma camada
socml carente dc um centro inte-
grador

Só quem ii viveu o problema
pode ter idéia do quc seja o
impacto da cidade grande pura
quem vem do meio rural ou da
cidadezinha do interior Lá tudo
eru integrado, todos conheciam
todos, as criuni;as brincavam na
rua. trepavam em árvores, os vui-
nho» tomavam coniu delas. Na
cidade grande há apenas o anoni-
mato pessoas que morum ludo a
lado num enorme edifício de apar-
tamentos não sabem o nome dos
seus vi/inhos, ninguém «c impona
com ninguém. Grandes coniingcn-
les de populaçflo, que são forçados,
- por motivos económicos - a se
deslocar para us cidades passum a
ser totalmente desintegrados

Há, por outro ludo, uma verda-
deira cxplosiio demogrificu. dando
ongem a uma sociedade onde os
iitcnores de 20 unos estão acima
dos $2'„ Sociedade tipicamente
jovem, com valores diversos e per-
meáveis a mudança» E muito mais
lacil um moço aceitar as transfor-
mações, as idéias novas do que uma
populuçilo muis velha Na comuni-
dade da Igreja, os moços não tem
participação maior na liderança,
embora sejam majoniânos Háuma minoria governando uma
maionu, com toda a problemática
que diMo sempre advém

Diante dessa nova realidade, que
nio existiu absolutamente no pa».
sado. podemos perguntar A Igrejo
tem se preocupado em se equipar
para atender os anseios e exigen-
CIOS dcssH reformulação de toda a
sociedade brasileira' Parece-nos
que nào e^lj equipada Nem sente
a neccs-sidadc de se adaptar puruuma nova época, o que é uma pena.
Sua liderança, os pa.storcs. iradu-lem em sua fala e cm sua ução uma

Ideologia voltada Umca e exclusiva-
mente par., o passado Basto olhar
a enfosc dada as biografias, ao sau-
dosismo, i históna da Igreja namiprcnsa evangélica de foTs a"
denominações O joVem. ao anali-
sar o mundo cm que vivc, descobre
siluaçòcs injustos, que exigem
mudanç-^ss, Convertendo-se* .oEvannelho. passa a frcaueniar =.

Igreja e percebe, para sua sur-
presa, que ela nào eslá interessada
nesses problemas Pelo coniráno.
ouve-a a^ircgoar que essas preocu-
pações são nocivas c não fazem
parte da vida cristã. Os assuntos
(ratados nos púlpitos são irrelevan-
tes no tocante a essas mudanças
sociais, aiendo-se à pregação
exclusiva do aspecto Espiritual da
mensagem do cristianismo, como
SC o Evangelho fosse apenas tratar
dos coisâs referentes ao céu. esque-
ce ndo-se completamente das coisas
da terra As pregações estão, em
geral, se atendo a preocupações
que não são comuns a todos e não
csião presentes na situação do coti-

diano de cada um, lornando-sc.
portanto, teóricas c, pela sua des-
vinculação com o momento e
problemas atuais e reais dos ouvin-
tes, acabam prestando um desser-
viço ã Igrcju Fazem com que os
ouvintes se desinteressem de vir á
Igreja e, sem uma orientação, aca-
bam jogando fora a criança com a
água do banho, isto é. ao se desvin-
cularem da Igreja, acabam per-
dendo o contato com a parte
teórica e com o evangelho, cuja
"velhu história" é a mesma, tem
que ser repetida por ser a linica
solução para o homem lím teólogo
afirmou que o «erdadelro pregador
deveria ter na sua mau direita a
Bíblia e na sua esquerda o Jornal do
dia. Deveria, pois, pregar a Palavra
de Deus baseada nos acontecimen-
tos do aqui e agora, procurando ver
nas Escrituras as soluções de Deus
Eara os problemas reais c atuais dos
omens O que se tem visio é a

Igreja pregar somente a Biblid Nào
que isso esteja errado. O que falta
e que se compreenda que a Bíblia
tem milhares dc assunlos, abran-
gendo lodos os aspectos das neces-
sidades do homem e munas vezes,
o assunto abordado, embora rele-
vante, porque c bíblico, naquele
momento é menos relcvanic do que
outro assunto, igualmente bíblico c
que representa uma resposta do
Senhor á preocupação daquele
grupo naquele momenlo
O jovem observa ainda que há

um ocscompasso entre aquilo que
diz a Bíblia c o que eslá sendo pra
ticado pelos mais velhos, fcic con-
clui então que a Igreja faz parte dc
um mundo que nào é o seu. Desuni-
mado, rclira-se

O que precisamos hoic fazer é
exutamente nos curvar diante des-
ses sinais c micrprciá-los, tirando
deles as conclusões necessárias A
maior conclusflo é a de que algo nÍo
anda bem.
l'm crktlo fora da Instituição: Dr.
Décio Lauretii
No relacionamento do jovem

com a Igreja há alguns pontos que
causam atritos, criando motivos
para u saída do jovem dessa insti-
tuição. Essa foi minha própria
experiência formado na Igreja
evangélica, sal, abandonei a insli-
luiçao c me considero hoje um cris-
tílo fora da instituição Gostaria dc
reflexionar em torno desse tema

rcllctido muito pessoalmente sobre
ISSO,

Alguns jovens abandonam a
Igreja por razões nào-nobres. Tem
exigências c caprichos que nio
podem ser suiisfeilos Querem uma
certa hbcrdodc para fazer cenas coi-
sas que a miiiiuiçào nSo aceita nem
pode aceitar Isso é forçoso reco-
nhecer

Há. contudo, outros que saem
após muita reflexão, depois de
muita oração, depois dc muita
busca dc como ficar Saem cons-
cientemente e isto deveria ser
motivo de muita preocupação para
a Igreja

O processo tem micio quando o
individuo ainda é cnunça Já na
Escola Dominical, o mundo trans-
mitido é de um mundo místico
cheios dc heróis Governado por
entidades sobrenaturais, que agem
oucbrando, a seu bel-prazcr. as leis
dd natureza, t. sem duvida alguma,
uma viMO particular do mundo Ao
crescer, novas experiências vêm
trazer ao indivíduo desafios diver-
sos. Começa a ver que há outros
grupos que também lem suas visões
particulares do mundo c que este
mundo nio í governado pelas
regras e leis que lhe foram ensino-
dos.

Alguém colocou esse problema
em outros palavras, dizendo a
Igreja me preparou para a morte,
mas aio me preparou para a >lda. É
1 MSj^> 'undamcnulisu. aiuiu> c,n

moda. que foi satirizada nos Esta-
dos Unidos com a frase "a pie in
the sky. boy, buy", que quer dizer
'Uma lona no céu. comprem,
comprem!", A tona é um alimento
super popular nos EUA c a frase
simboliza que csião vendendo ali-
mentos para o céu Para a terra,
nao é preciso »c imponar com a ali-

mentação Pode-se morrer de
fome. que não tem imponáncia.
desde que se lenha alimento no
céu Esse meio-evangelho. como se
nâo fôssemos chamados a nos
tmponar com o que se passa iqui
no mundo em que habitamos, deixa
o moço crente alheio á realidade
do seu mundo escolar, do trabalho
e da família, onde as pessoas não
vivem segundo os seus padrões
Acham-no esquisito, até mesmo
engraçado e nao o levam a séno. o
que é pior Respciiam-no mas não
SC interessam, em absoluto, por
saber sobre sua fc. sua visão pani-
cular do mundo. Acham que até
sua linguagem i um português dife-
rente do falado pelo resto da popu-
lação Isso gera um conflito na
mente do moço Por que não pode
ser ele integrado na sua sociedade e
comunidade c, ao mesmo tempo,
ser um evangélico autêntico e pro-
clamar sua mensagem de salvação
sendo levado a sério? Alguém con-
siderava Jesus alheio á realidade do
seu tempo naquela época?
A Igreja é formada geralmente

por pessoas que falam uma lingua-
gem própria c cria para si um
mundo à pane. "O trabalho desta
noite", "O obreiro evangélico",
"rebanho", "desgarrado", "fruir"
"Vero amor", "culto gratulaiório",
todas csias expressões, que se con-
tam às centenas, nâo fazem parte
do vocabulário dapopulação brasi-
leira que não frequenta as comuni-
dadcs nroicsianles. Os que partici-
pam desse universo dc discurso
falam a palavra cena no lugar
ccno "Ser cristão", para eles é
"estar integrado nesse grupo"
Mas, na minha maneira dc ver as
coisas, antes de ler que falar a pala-
vra cena no lugar ccno, o mais
importante é AMAR "Ser cris-
tão", para mim. é "amar a Deus e
ao próximo"
O apego ás palavras leva as pes-

soas a se dividirem e o falar certo
acaba prevalecendo sobre oAMOR Os jovens, vendo essas
divisões, ficam chocados. Perce-
bem que as pessoas negam, na vida
o que dizem acreditar através das
palavras

Dentro dessa situação, os jovens
passam a ser vistos como pessoas a
serem manipuladas, para que se
insiram num esquema pré-conce-
bido do que é ser cristão ideal. Eles
precisarão aprender a "senha" e a
"conira-senha para serem aceitos
dentro desse grupo.
Ao lado disso, quando os jovens

começam a se desenvolver cultu-
ralmente, percebem que na Igreja
há um poder maior que o seu,
poder repressivo c auioriiário, que
adquire contornos de paternalismo
e puiriarcalismo O poder está na
mao do homem idoso. A mulher,
nào sobra lugar nenhum. Percebe
que a linguagem dos púlpitos é
excessivamente eclesiástica, ccn-
irulizada cm problemas mctafisicos
c sem soluções práticas para os
problemas imediatos dos que
ouvem E uma linguagem indivi-
dualista c dualista. A hinologia é
Jmportada, sendo, as vezes, tra-
duções de velhas canções patrióti-
cas e folclóricas do oeste ameri-
cano

'•Procurai a paz da cidade'-: Rev.
Roberto Vicente Cruz Themudu
Lc«>

A sociedade brasileira vive hojeum momento históneo muito dife-
rente do antenor a 1964 Nos anos
w, tudo era ebulição, excitação
movimentação, intensa partici-
pação politica. A Conferencia do
Nordeste, em 1962. que foi uma
renexao em torno da revolução
Brasileira, feita por todas os igrejas
evangélicas, no Recife e cujo* reiui-
tatJos apareceram cm 2 volumes
intitulados "Cnsto e o processo
revolucionário brasileiro", são um
retrato de uma época que passou
dcrtniiivãmente Havia muita con-
fusão Os dois lados radicais a
Direita e a Esquerda, procuravam
adcplos, usando, muitas vejes
argumentos e plataformas que nãoeram reais, mas que apelavam para
cjmpos que se identificavam com

iJcjii CMnschcoí Como todos

Imham liberdade de falar o que
quisessem, os protestantes c. espe-
cialmente os moços, acabaram se
confundindo no meio de tanto
barulho, de tanta gente falando ao
mesmo tempo e tantas vezes em
seguida Isso dividiu, dc certa
forma, o protestantismo Havia
momentos, antes de 1964. em que
um protestante "progressista" se
identificava mais com um católico
"progressista" do que com um pro-
testante "conservador". Veio a
Revolução c os campos foram defi-
nidos. Após 1964 há uma direlriz
fixada e a sociedade, organizada
autoritariamente, percebeu que as
regras do jogo são claras. O poder
central determinou o que é certo c
o que é errado e não se permite
contestação dessa visão dc mundo.
A Igreja idenliflcou-se plena-

mente com essa vis'o ("c mundo,
apoiíndo ostensivamente ou não
essa nova ordem de coisas. A Igreja
c um reflexo fiel do governo autori-
tário vigente no Brasil. Proce-
deu-se a um expurgo no seu seio:
todos os que nâo concordassem
plenamente com os seus lideres
eclesiásticos seriam disciplinados e
perseguidos, postos fora da insti-
tuiçào. Muita gente abandonou a
Igreja nessa ocasião, A igreja visí-
vel, bem entendido, continuando a
fazer parte entusiasmadamente da
Igreja invisível. Pastores, leigos e
principalmente moços nada here-
ges doulrinariamente, mas chama-
dos dc "liberais" foram forçados a
se retrair, ficando na Igreja os mais
fundamentalistas e mais conserva-
dores, os mais temerosos de
mudanças.

Nesse contexto diferente, somos
despertados pela reflexão de Jere-
mias 29 "Assim diz o Senhor: Edi-
ficai casas e habitai nelas; plantai
pomares e comei o seu fruto.
Tomai esposas e gerai filhos e
filhas, tomai esposas para vossos
filhos e dai vossas filhas a maridos
para que tenham filhos e filhas;
mulliplicai-vos aí c não vos dimi-
nuais. Procurai a paz da cidade,
para onde vos desterrei e orai por
ela ao Senhor; porque na sua paz.
vós tereis paz". O momento his-
tórico não é o dc criticar, nem de
contestar. As forças do poder cons-
tituído estão fortes demais no
governo c na Igreja, É uma seme-
lhança com o cativeiro que Israel
viveu na Babilónia. E a voz dc
Deus se fez ouvir pelo seu profeta
inspirado: "Procurai a paz da
cidade e orai por cia ao Senhor",
Estamos hoje sob o caiiveiro da
palavra. Continuamos chamados
Êor Cristo para icsiemunhá-lo.
levemos fazer isto de modo cons-

ciente ; incisivo Continuemos a
trabalhar pela paz na nossa cidade.
São tempos que não são eternos e
que terão de mudar, "Tudo tem seu
tempo determinado", escreveu o
autor do Eclcsiostes
A primeira metade da década dc

, 60 se caracterizava, na Igreja, pela
srealização dc grandes congressos,
congraçamentos, grandes reuniões
de mocidade Esta estava organi-
zada, nacionalmente, mterdcnomi-
nacionalmente e até inicrnacional-
mente. Participava aiivamcnic da
vida c da obra da Igreja Tinha voz
ativa. Cometia seus erros, unha
seus exageros, mas pontificava a
pureza das suas intenções e tudo
era vibração, pujança, alegria.
Hoje os jovens, quase desaparece-
ram. Tudo se limita a cnar filhos e
filhas, a trabalhar e nào se vc nem
se ouve daquela alegria conugianle
antes havida Várias válvulas de
escape SC abriram, dando a impres-
são de que a mocidade ainda está
ai:

1
) orgaaizações rundamenlal Islas

para-eclesiásticas, montadas em
dólares abundantes, estabele-em
acampamentos, trabalhos diversos
entre as juventudes. nSo contando
para elas que, nas matnzcs de ori-
gem, nos EUA, nos seus acampa-
mentos, nâo entram pretos e ser-
vem a ideologias ulirsconservsdo-
ros. 2) oa coojuntos minlcala. cheios
de violões c guitarras elétricas,
ati-aem a mocidade, que canta mais
musica popular do que sacra e faz
dos cultos um pouco de "shows"
sem maior espiritualidade. Tiran-
do-se a miisica. será que os jovens
permaneceriam na Igreja? e 3) os
movimcatot de "rcnotaçío", esca-
pada que representa uma fuga à
dura atividadc de pensar, para ver
o que realmente está acontecendo
na Igreja
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A moudJde csia dcimiercuada
pela suj Igreji porque tsu nât. a
deixa panieipaí da Ijderanta São
d deua ter voi alivj Ninguém
gosia de fazer pane de uma awo-
ciicão. elubc, grémio ou entidade,
onde não possa sentir que sua voz
realmente t ouvida.

A mocidade esiã abandonando a
Igreja porque esta, salvo raras
e)ice(,ôcs, não se preocupa com os
assuntos que mais diretumenle
inicrettam aos jovens Pouca
aicncâo se dá a cursos constantes
sobre namoro, no;vady e casa-
mento, ao estudo bíblico de ques-
tões que se reTerem direlamcnie ã
vida sentimenial c afciiva da juven-
tude Nessa ípoca, não se pode
conceber um programa pura a
juventude que tenha "tabus c que
se omita de tratar claramcnie da
orientação quanto á vida amorosa.

A mocidade abandona a igreja
porque sua Escola Dominical ainda
se preocupa mais com as cstalisii-
cas (quantas Biblias. quantos
hinários c quantas classes comple-
las) do que com o conteildo de suas
aulas Dando, cm muitos casos,
apenas 45 minutos para suas classes
estudarem o tento (muitas vezes
interrompidos para avisos, visilas,
cic ), nunca se pode chegar a um
estudo de maior profundidade dos
lentos bíblicos, E o material usado
é inadequado, sem doutrina especi-
fica da denominação ou "enlatado"
por algum grupo fundamentalista
que traduz mal e manei para cá
mais de 10 anus depois que já foi

usado nos EUA Todas as tentati-
vas de castores c professores de
alto nível de que lenho ouvido falar
são criticadas e ale mesmo boicota-
das por superintendentes, que pre-
ferem que sejam usadas as tradicio-

nais "revisiinnai jo que 'outro
material *, cnwJo especialmente,
com grande trabalho, muitas vezes
pelo professor

Por outro lado, vejo com grande
alegria alguns sinais de mudança
para melhor dentro da Igreja Inde-
pendente, onde sua lidcnin^j cmj
trabalhando mais cm equipe, jtrj-
vts de tomiMÒes especializadas,
saneando suas finanças, mclho-
rando sua qualidade em diversos
setorcs do trabalho, com uma junia
de misiõci operosa e eniUMasmada
e com uma tendência maior ao
'AlogÇ

Sentindo isso e. através,
lambem, de uma Imda enperiéncia
espiritual, que wivi dcpois dc K anos
de aujencM do ministério ativo me
dispus 4 voltar a servir a Deus mra-
vei da instituição Isso tem reprc-
scniado uma bênção piír.i minha
vida Creio que se a Igreja Indepen-
dente (oiilinuar na boa dircin; que
está seguindo hoje, sera restabele-
cido o diálogo interrompido com a
sua juveniudc. c ela voltara a parti-
cipar alivamenic da vida dcnomi-
nacional

Consideraçdes finais — Ao entre-
garmos 4 comunidade pfcshiie-
nana independente este Irabalho,
queremos lembrar em pnmctro
lugar, que sua durarão roi dc M.OO
horas, com a presença dc TO pes-
soas. Isto poderá dar idèia da difi-
culdade que encontramos cm resu-
mir os pomos que a nosso ver mais
chamaram a alençáo Nào foi
possível obter uma reviiau de cada
prclcior. A responsabilidade de
algum conceito ou idcia não
corresponder á forma dc eipressão
da ocasião, c de nossa inteira res-
ponsabilidade

Rev. Geraldo Apparecido .Sorami —
Presidente do PresbUério de Leste

ÔRGÀO ELETRÔNICO

concorde

Exc

R.

' 2 Teclados - 44 notas
1 Pedaleira - 13 notas

14 Registros

2 Percussões
2 Vibratos

1 1 Ritmos automáticos
2 Paradas de ritmo

30 Watts
Metrónomo eletrônico
Acordes automáticos

elente som - Lindo móveí
"Tecnologia Nacional"

1 ano de garantia

À vista preço especial,

ou financiado.

Pinheiros, 334, São Paulo

Fone: 852-1444
280-5897

BEM-AVENTURADOS OS
QUE DORMEM IMO SENHOR

JOSf CAMIMNAS Di: KREI.
TAS — halcceu em 11 de lanciro
de IflTlj, cm Maua. l itado de S
Paulo Aos 82 anos lira cavado ht
^7 anos com D Benedita Mona de
Lima O referido irmJo convcr-
tcu-se aos 41 anos de idade,
ouvindo a pregação do evangelho
através do Rev Alfredo Alípio do
Vale que visitava a Congregação de
S Joié do Mato Dentro, perten-
cente a IPI de Ouro Fino Sendo
convidado para assistir um culto de
evangelização nu casa de João
Honorio asscniou-íc bem perto do
predador, pois dizia que quena
ouvir tudo õue ele dissesse Nao foi
em vào Naquela oportunidode
aceitou a Cristo como seu único c
iuficicnte Salvador. Todo distrito
ficou sabendo da sua conversão
imediatamente, pois tinha iido
nomeado festeiro du Keita dc S.
Jose naquele ano No dia 15/9/37
diante do mesmo pastor, em com-
panhia de sua esposa e mau 13
irmãos, professou a sua fé no
Senhor. A panir dai foi membro
atuanie da Igreja dc Cristo como
professor dc Escola Dominical,
dirigente de cultos e presbítero,
cargo para o qual foi eleito em
1942, Até 1956 foi responsável pelo
trabalho daquela Congregação,
quando mudou-se pura Aguai Não
havendo Igreja Presbiteriana Inde-
pendente naquela localidade lor-
nou-se membro da Igreja Presbite-
riana onde também ocupou o cardo
dc Presbítero. Contudo jumais per-
deu o contato com a sua Igreja dc
origem Foi assinante do O
ESTANDARTE por mais de 40
anos Tendo sido essa a última lei-

tura que fez quando ainda em vida
No inicio dc 1977 se transferiu para
Mauá onde moram seu% sobrinhos,
os ouais ele os considerava como
verdadeiros filhos, visto não ler
lido filhos naturais No dia 17 dc
dezembro liltimo sentiu-se mal
tendo sido internado num Hospital
em Mauá, Lá ele permaneceu até o
dia 1 1 de janeiro, quando as 0,30 da

madrugada entregou sua alma ao
triudor Durante a eniçrmidade
deu uin vigoroso testemunho cris-
tão Já tendo perdido a capacidade
du fala »« comunicava indicando
que queni» ir com Jesus para o céu.
e pcoia que cantassem o connho
"^uc u beleza de Cristo »c veia em
mim" c o seu hiiio predileio "Veloz
o dia declina" Sua vidn foi um tes-
temunho dc fidelidade a lodos que
com ele conviveram oriciou na
Igreja e no cemitério o pastor da
Igreja Rev l.conitdo Silveira Com-
pôs "Bem-iveniuradoi são os que
desde jí morrem no Senhor "

Vilma de Lima Miranda

Prof» MARIA l.OTlthO
KOIIRIGI F-S AI \ bS - Foi no
diu tre/e de mar(o de 1978, que a
prcfadit irinà purtiu para as gUScius
da eternidade Cumpriu bem a sua
nobre missão de filha, irmã, esposa,
mie c avó Seus nais, scu> irmãos,
seu esposo, seus filhos, seu* netos,
seus parentes e umigiu, coiiiidera-
vam-na bem-avcnturadii, tal como
se vc nos sábio> ensinamento* da
Bíblia Sagrada Além du vida cm
fumihu e nn Igreja Criilã n que per-
tenceu, minutrou o ensino c u edu-
cação aos icui alunos, no trans-
curso do seu longo e abençoudo
magistério Ela (oi grande aos olhoi
de Deus, no lar. na Igreja c nu
escola.

Meu primeiro conhecimento de
D Mnnquitu, como a chumuvum
os seuí amiKoi. deu-«c cm Botu-
catu, onde elu nu>ccu e se formou,
onde se casou e viveu por muitos
anos cumprindo a sua misido Em
amiúde prosseguiu em São Paulo,
pois sempre frcqúenliivumoi a lua
cusa hospiiuleiru, tendo oo lado u
minha suudosu esposa c a minha
diletu filhu, no* icui dlai de inf&n-
cia c juventude

15 DE JLLHO
ARARUAMA, RJ

ENCONTRO NACIONAL DE LiDERES
DA CONFEDERAÇÃO
DA MOCIDADE

Ouça na

RÁDIO JORNAL DE

SAO PAULO

domint!u

0.55 h -

6.00
6.15

6.35

6.50

7.00

7.30

7.42

8.00
22.00 h -

23.55 h -

Tesouro de Promessas
Abra sua Bíblia

Miisica e Inspirarão
Hora Lulerana
Hora AMAR
Seara Paulistana
A Pátria para C risto

Vo/ tíali%ia do Sctor Norte
Varonis em Marcha
Pelo Vale Kscuro
Hora Luterana

segunda /sexta-feira

0.55 h - Tesouro dc Promessas
6.00 h - Abra sua Bíblia

6,15 h - A Vo/ du KMandarie - Sua Medtlacào Crhtà
6,55 h - O Amor cm A^áo
7,25 h - Cinto Mmuios com Jesus

18.00 h - Caminho. Verdade c Vida
22.00 h - Pelo Vale Escuro
23,55 h - Hora Lulerana

úbado

0,55 h - Tesouro de Promessas
6.00 h - Abra sua Bíblia

6.15 h - A Voz do ÍAtandaric - Sua MedÍla(Ío Crlsiã

6.55 h - O Amor cm Açào
7,25 h - Cinco Mmutos com Jesus
7,30 h - Escola Bíblica da Família
18.35 h - Hora Luterana
20.30 h - Hora Evangélica Arménia
22.00 h - Pelo Vale Escuro
23.55 h - Hora Luterana

— Ondas médias 1300 Kilohertz —

No t:onjunio de tua grande
fumiliu. no delinear diu umu. I)

Mariquita »o(r«u o* duro» yolpei
da «cparavio, poM muito» de icut
entci qucndoi toram punindo, um
a um, para a etcrnidtule

Primeiro foi lua filhinha l-.ni, tfto
bonita e ladia. tio mci^a e amada.
iTia> paniu dctic mundo no alvor«-
cer dc lua cimiéiicia l ia na» ví»-
pefa* dc um Naial em Holuiaiu, no
tempo do meu \auilot» p.iMotado
naquela igreia Minh,i hundota
c^nova reuniu em novM va\a o»
lilhov dc 1) Matiiiuita pura come-
morarem o Naial juntamente com
nowa lilhinhii. pon a ditiinta irinl
eHnvn dctolada com a iiiile ocor
réncia Jutnui» ela evqueceu cmc
f:Cíto de minha etpoin e icmpie
oram muito umina»

Muii lardc veio o falecimento do
Rev, l-rancitco Lotufo, o veterano
c c\lreiiieciili< pai dc l> M.i(ii|uila,

aiiucic homem extraordinário t)u«
fora o pnítor da iKrcja Preihite-
nuna Independente de [lotucalu
por dilutudoi uno*, e que coniu-
3rara lodu a tua vidu ao «ervico do
ivino Meitrc e eterno Senhor
bmhorn idoto, a partida de um pai
deua urandeu moral e ciplniuul.
provocou no» filho» prolundo
uhulo, como lói acontecer numa
fumdiu muito hem conililulda

A lettutr puniu D. Ama/llia. u
noidvel etpoiu do Rev, Loiufo, u
mde exiremoiaque ludo fu/iu pelo»
filhoi, pondo-ot no allur da orui,ilo,
rogando «obre ele» a> héiiviloi
perene» do divino amor, tuplicundo
tempre ai lu/ei coleitiau pura
Huilk-lo» nu dlrei;ilu du vidu eterna

EniSo D Manuuita perdeu o
eipoio. o Dr t-.lon Kodriguet
AlveH, noxio gran de amigo, tilo

ulegre c gcneroio e temnre coberto
fielo manto du fi criatS. Sobreveio--
he a enfermidade e cm con«euú4n-
cia lumhém ele partiu. dentamJo D
Munijuita e teut filhot imctHOi em
prolunda doi

, nnv<illot pela iriile/u

e pela «audade I cnihro-me que
minha ctpoia e eu fomoi vitilur a
Umilia, levando u mitta palavra de
conforto, urar.do por I) Mun()uitu
e por »cui nihu*. nuquelei diai de
lorrimenio c lulu.

Potteriormonie U. Muriquilu
leve o deipruier de perder uniu
lubnnhu, filhu do Ur, irunciico
Lolufo Jiínior Tào jovem aindu,

upcnu* Ih unoi, u querida e laudoiu
Miriam. Veio a falecer em vonic-
qúcncia de um deiuitre dc uulomò-
vcl. e por ter tuo hru«cu e violenta a

tua morte, u ahalo loi muii pro-

lundo nu corujão de leui pui» e de
teu) purenlet e amiuu* Piumita
eximia, dera (.onccrios. loiavu na
Igreja, tomava parte aliva noi labo-
re* ecleiiáalico*. enire o> dcmaii
jovem

Algun» anoi muit tarde chegou a
ve/ do Dr Rannniro I oiufu,
querido irmdu de D Muriquila,
médico muito inteligeriie e preitu-
livo, noHU dileto amigo, lemprc
lolkiln cm no» icrvir Suu tt em
Cri»to jamui» te «nagou, e le rcu»-

cendeu na pane Imal de tua vidu,

dc maneira tfuc morreu com o teu
COtêçiu inieirumcntc voltado paru
Deu* No» lempoi de jovem exer'
ccu o diatonaii) na Igreja dc Flolu-

caiu e muito fi/era pela Cauiu du
tvangelho.

Pouco dcpuii du Ur Ranimiru
partiu lua filha i.ni, H)hrinhu de O.
Mariquilu iriu^u aindu, catada,
demando o etputo e filhtnhot l ui

num iritie dcia»irc de automóvel
na Capital pauliita A amável e

icrena Em abalou tambtm. com
tua morte, toda a família Lolufo

Outro querido irmio de U Mari-
quita que paniu, foi o Or Antonio
Lotuío, grande engenheiro, radi-

cado em Santo» Cena vei, ni
nniiga Kua Quin/e. em Curitiba,
veio ao meu encontro aquele
tenhor, que me abrasou fraternal-

mente, »ornndo ^ltava acompa-
nhado de lu' amável eioota f-.ia o
Ur Anlf.inio Lolufo O kev Sálilai

Amaral, aue e»tava comigo, foi

anretentaao. pou nto o conhecia.
u> patteio» pela me trApoie -torrito

nào te fi/eram etperar. oportuni-
dade oferecida pelo Silitiu. com
aquele vcu grande coraçio, amda
rnait em k tratando de um filho do
Rev Loiufu, etie ptator tioamado

e r«ipeiiado, dc um modo eipoclnl
pelo» patioret da Igrejn Pretbite-
nana indcpcndenic do Hraiil

liltimamenic l) Munquita, )A
enferma, «olreu penoto abalo com
o falecimento de icu cunhado o
Ur hdeUcit Pereira Pinlo. catado
com a Prof» tWila l omhro nic que
embora badanie doente. D Mati-
uuiiii foi ao tcpulianiento. Iit no
Cemitério da Pn*, < como que ou^o
ainda luut naluviat, dirigmdo te a
mim "Potdomot um (icande umi-
go ,

"

Mui a diiliiitu innd, te teve IrSi-
(«M». leva também momento» pre-
cloio* do alcgna, de vii,SriHt e lell-

Cldade. Sua ci^a iiiunva-te no
Sumaré, vcrdetunic hairro dc ,SAo
Pnulo í-ia «tpavota e hotpiialoiíu.
rodeada dc folhagem c floiet l'ul-
livuvB carlnhotamenie a» tuai
orouldeu». e nttim dentro de tua
príptia ciuu dctflbrochavam hi
111(111 helut lluret, expondo cjiubc.
rnnic policromia, que ate dava
idéiu de parulto

No final do tua vida vcio lho a
enicrmidade, que te agravou, a
ponto de lot levadu pura a ciit» dc
tua dilela lllhii, a Prola I du, reií-

denle cm Sflo Ciirlo», catada com o
Dl Curliii Marque» Patrício, prot-
tinuito médico critltlo I ik l> Mun-
quita recebeu cannhoto atendi-
mento da lilhii e do genro I oi viii-

ladii contiuniemente pelot filhot,

Kíniloi e amigo» leve o hundoto
acolhimenio etpintual do pa«tor da
Igreja Pretbilcriuiia dc Silu ( arlo»,
o Hev Niiflali ^'\e\ui Maiilcve a
tua hora diaiia de (ecolhiiiieiilii

etpiriluul. lendo a lllhlia Sagiiidit,

elevando a Ucut »uu» Icívoioiu»
prece», fnyondn a» tuut re(tc»<>et
kobie a vida ciitlil ncile mundo e

nu eternidade I attim, com mui»
de tcieniu nnoi dc ntiide, lerena-
mento pnttiu paia at morada» eter-

na», unde la etiú uii/uiiijo du
tupremu e gliiriotu lelicidade

A cerimónia de »du lepulia
mento deu-ie nu Primeira Igrejude
Sdo Piiulo, dirigida pelo Rev Ahi
vul Pite» du Silveira, lendo pariki
pudo dctiit cotiiiióniu u» |tfv«

liifge Ueilolat.i Sicllu, (iert.m
Muract, Nalluli Violia, Malcut
licnevenuiu e Zenon I olulo JU-
mor, ot doi» lilliinot, tohnnliot de
li Mariquita l aieve proionic iam-
héiii, piiriicipando o teu cunhado,
com Ilida aquela ihane/a critld, o
carldliuiii e limpittico patlur, Rev
I ui/ Kodriguct Alvci lodotlecc
ram preclu»at i.uniiilcrai,<1et tohre
a Vidu d u D a u d o t u i r m a,

relembrando a» tuat ijuulklade», o
leu mudo pcculiur de peniar, tcniir

e agir, no decorrer dc tua vilorioia

carreira cri»iA Seu curpu foi tepul
ladu no cemiiériu du Redenlur, em
SHit 1'uulu, nu lúniulo de teu»
qucridut pait, naquele mctmo
cemiiério huirtrico, onde eilJlu

»epulladui rnuiloi irinlut em
Criitu. vulto» cmincniet dc noitu
Huióriu Lckiiáiiica

I> Mariquita deixou quatro
filhu», catado» e reuli/ado» nu vida,

a Prulu I du e <ti Ort. Mon,
I duurdo c I^dltun Deitou lambem
iluai mocat que ela ciiuu e edu-
iiiu, I) Itolina, catada, c a /l/a,
tua inicpanlvel companheira no»
último» anui dc tua cxitléncla

Além dttto. muitot neio», lodoi
tuudoto» da bundoiu e inetquccivel
avi^ Seu» trmiot. além do» que já
partiram dctle mundu, táo u Prof
Oáilu, II Paulo Lolufo, que t o mai»
velho, catado com a Prof Iby, filha

do lempre lembrado prcibliero
Joaquim Alvei Corrêa, e o* l>rt

/enon, Julo, I runcitcoe I rnani f.

a grande família [jituío, que «gora
perdeu mal» um de tcut membro* .

Seu belo exemplo de mulher crt*-

ti viioriota, de fé inabalável no
Ueu» Pai lodo-poderoio, leja
teguido pelo» leui filhut c irmão».
pcTo* teu» purenlet e amigo», por
lodot ntii (4ue aqui ainda pcrmane-
cemot Mu já e»ld no rol dot bem-
aveniuridot, porque, como di/ o
I ipirilu. "Hcm-atenlurado* oa mor*
tfti qvr drt4( agora murrtm o»
Seobur, para qur or^anwoi dt tcbt
Irabalhot, t at tua» ultra* <m tigam."

K«». Macbada CoitM
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O ESTANDARTE entrevista o Deão do Seminário

"Jó nào é um livro profético" D'=i^3i nnin

"A Iriduciu qur faioiiM na* aula* d* hebraico n<m wmpra
coincide c»rn a da« vtr«iW^ cumun« da Biblla" -- 4 «cmmrci
d* etcgrM! — O Ctnilr» áin ( tntian? Nrnhufna dutida dr

HW i «anOnlcu lMuáãn1t% "apanham" um pouco"...

Joiu< Xuvier é o mand» de dona Iivu. E-la i lur|amentc conhecidu n»
meio indcpcndcnlc comu a aluul presidente du Confedcriitiu Nationnl
dc Scnhomt Mii» cic í tumbím conhecjdu da notu Hcnlc porque deide
1975 é o deão dc notia Faculdade dc Teologia, onje Iccionu hehnnco
de«dc 1972

f-ormudo em I9M n» nono Seminário, ele dridc 1970 começou a le

nrepunir pura icr úul A lureju como profetior. Auim fui que »c muiricu-
lou nu Univer*idudc lie Sflo Pnulci, Dnde dc 1970 u 1974 íc/ o curso de
hcbruito. oblcndij licrm i.iiiirn rlCll^u lirifiuij c cin poriuvucK

O Kcv, Walici Auuusrii I niiit i« k^niado da dirvila pira caquerda)
nuiHU tvri rpi()ui'cldi> lia iKrrla liiilrpcndcnl*, nem como profcitMir de
litbrulni. nrin lomii Homem av l)ru«.

1'iiMoriid», exerceu cm Avuti. Vilii liiru, Hclo llon/onle, Vilu Brim-
flndlii c Vilii Suniii Mufjii llik IK uno» (ele leiíi 43) conheceu dona hvu no
Inniiiiiiii Joíí Manuel du < onceKÍlo, Cimurumue c o Jo»ué Júnior cMil já
m> 1" uno t.olc|tiiil (\)m 16 unot, ele fu/ tumbírn publicidade nu Lutolii
Punimicneunu de Arte

O i:STANI)AR ri (juÍK ouvir o rev Jomié nobre »ua utividude no
Seminilrio, "Vim du» diOtulduden du minh» ciideiru - minbii c dui
demuh. tilld». - < II fiiliu dc Icnioit cm potlu^^uè^, lumcniu Xiivier 'Com
o iidvenio dcsic fenómeno chiimudn Supiclivo. huisou uindu mum o nível
de prepuro nu» llnxuiit."

Qucrcmoii siibcr que miiteriiil ele empregu em rudi nului "Em ler-
mo» dc (irumálicii bcbruitii, liA u do dr NeUon KirM. dii I iiculdiide l.ulc-
riinii dc Silo Leopoldo, do Ru. (inindc do Sul l-.lii foi inidu/idii por cic,
mic fc/ umii cdivim liiriiiuda A jjnimiiiicii à dc auiorm de tíudde-Hollen-
bcr« A «rumáiiCH licbruicii de (iuilberme Kcrr mio »c publicou mun
I-.Mu liiihu »ido impreiHU no* l-.iuidot Unido» II94B) mun enluvii cm poriu-
uucji e loi nclu que o rev Josué cMudou quiindo cni iiluno do laudono rev
Wullcr AuKUSlo Frmel, "Umu finura muiio humanu". tomeniu "um

homem muito chitio. Deixava, como profeiior. iraniparecer um pro-
fundo tonhccimenlo da língua hebraica, que ele chamuva dc língua doi
dnjoi" Jo\ué lembra um epiiódio engraçado, ocorrido numa dav aulas
do rev Walter bic diitcrlava lobre d cotmogonia dos hebreus quando
Pedro Dumiâo, hoje pastor da I* Igreja do Rio de Janeiro, levantava íua
mflo querendo perguntar Entretido, na sua explanação, de ignorava
temporariiimcnle a mão erguida Pedro tniiitia, com lua mão alta O rev
trmel proiscguij. I- jisim por alguns instantes A certa altura, era tão
impDridntc a pergunta que o Pedro \c pôs de pé. a mão direita lá em
cima f^ot quando Wilson Carvalho Martini, pusior do Presbitério dc
Araçaluba, sempre dc bom humor, deixou escapar: "Pode sentar,
Pedrinho, ele nlo fez o apelo uJndi",..

OulnM livroa dc Hebraico

"biseniiah of Biblical Hebrew" i oulro livro que o rev. Josué utiliza
pura suu« aulas É dc Kylc M Yntcs, PH D (Doctor of Phitosophy), edi-
tado em I91S pela Harper &. Brothcrv "Biblicul Hebrcw - a bcginncr's
manual", de Harvey b, Finlcy e Charles D hbell. da Bcacon Hill Press,
dc Kan«as City, foi adoiado e foi útil, mus a imponaçâo tornou-ae
impossível eme uno.

Dada a dificuldade, é naturul perguntarmos se há reprovações em
ina»*a nessa malériu. "Ali que não muitas", explica o professor "Não
que IMO seiu um sinal da uitu capacidade dc quem Icciona". diz. com
modéstia, 'mu» devido ao método usado Procuro ensinar apenas o
cstcnciul cm dois semestres, dando ao uluno u possibilidade dc, com
uuxllio dc um bom léxico analítico, tradu/ir qualquer texto do Velho Tes-
tamento."

- Só doii lemetires dc Ungua hebraica?

- Sim. mas depois vem 4 semesires de exegese E uma matéria cm
que 01 eitudanlcí apanham um pouco, mas mundo-os aprender fa/cndo.
L«vo léxicos paru a clu^se e dou um estudo dirigido sobre o texto, O pró-
prio uluno vui faleendo a tradução, sob minha orientação.

- Podenu dar um exemplo?

- Pois nflo Tomemos um dos textos mais conhecidos, que é o pri-
meiro versículo de Génesis Primeiro, la/cmos uma leitura, mostrando o
estilo do autor, que c bem concentrado Depois, com auxi.lio do léxico,
os alunos fa/cm um levantamento do vocabulário, Pode haver casos dc
palavras que tenham mais significado* ou sentidos mais profundos do que
os que aparecem nas versões comuns du Bíblia. Normalmente a tradução
Íuc íuzcmos em aula nio coincide exatamentc com as versões comuns,
orque ás veies algumas dessas versões interpretam ao invés de truduzir

- Pode explicar muis um pouco, professor?

- No próprio Génesis, a tradução portuguesa não expressa bem o
que estú no original

- Como assim?

- Tome a pulavru DEUS. por exemplo. ELOHIM Além dc ela nào
ser um nome próprio (é um substantivo comum), ainda por cima cstií no
pturul.

- Então devertumos traduti-la por "deuses"?

Poeta diz que lia muito

Eduardo Carlos Pereira
hnircvistudo por um sciimnArio curioca. o poeta Ferreira

Gulliir. aulor do livro "Culluru postu cm qucstiio" disse que
passava suus lénas lendo as (iramuiicus do rev, Eduardo Carlos
(creini Rcprodu/jtnos uhtiixo um pequeno irccho da loniiu
enlrcvLstu.

"Ncssii iilluru cu iil estava tia bvcoln Tícnica I-ntrci no
AIcncu Teixeira Mendes, fazendo um exume de admissAo bri-
lhante, classi ficando-me cm 2» lugar Mas começaram a me
cnsinur liilim c inglês e mc rchek-i, Isso cu nào engolia. Nii
L-scolu lícmca hiivia um jornal/inho que publicava os poemas
dc vAnos csludiintcs. Eu tia aquilo c ficav» mipressionado. No
Dia do Irubalho, fi/ uma composiçiio, di/cndo o seguinte No
dia do trabalho ninguém Irahulha, E mo,sirava os cscrilórtos
parados, tudo va/io, tudo As avessas, tssc negócio Icí muito
sucesso e a professora mc deu 95, Eu já estava ficando relaxado,
sabei A professora mc encontrou indo a umu farmácia na Rua
Oswaldo Cruí (Nota da redução: a mesma onde fica situada
nossa Igreju cm Suo Luís do Maranhão) apunhar o Almanaque
Cupivarol, Ai ela talou "Vocc nào viii pru uula '" "Tò doente

"
Doente, na rua?Vai pra já que sua composição ganhou 95!"

- Por que nâo 100?

- Tinha U uns erros de português. Em face do enorme
sucesso, pcnset. "Oucr di/er que posso escrever" Acho que
tenho icito pru isso. ' Como vi que nào tirci 100 por causa dos
erros dc português, passei 2 anos estudando gramática,

-Dal sua frase; "A crase nâo foi feita para humilhar nin-guém ,

- Passava as férias lendo as gramáticas do Eduardo Carlos
rercira, do Carlos Góts c "Através do Dicionário da Gramáti-
ca tsscs livros cnsimivum metrificação e já passei a contar nos
dedos, la para as bibliotecas nâo para ler a Hislôna da Civili-zação, mas livros dc poemas.

- De quem '

pqtÃmIc MAD^vi^A^^K.Sl?"*"^^"^^' Biblioteca tinhaESTANTE MARANHENSE e o resto,,.

- Nâo lia nem Victor Hugo?

- Victor Hugo nâo era maranhense.

- E se não era maranhense não me interessava..."

O PERIGO DO PECADO
Aníbal V. Machado (Preshitero da Igreja de Vila

Santa Maria, do Presbitério de São Paulo>

Prés cidadãos apreseniaram-se em uma empresa, como
candiaaios a uma vaga de motorista.

Os três teriam que dar nrovas de habilidade, guiando
um veiculo, próximo a um ahísmo.

O primeiro aproximou-se tanto do precipício que uma
das rodas chegou a rentear-se com ele.

O segundo, mais ousado ainda, chegou a atingi-lo.
ficando com parte da roda no vazio.

Porém, o terceiro, preocupado com o perigo, procurou
ajastar-se dele o máximo quepode. Este passou no teste, pois
demonstrou cuidado e prudência.

No sentido espiritual, quanto mais longe do pecado
estivermos, mais seguros estaremos. Ocorre que. nem sem-
pre isto i possível, pois o pecado campeia por toda parte.

_
Entretanto, embora o pecado nos.^a estar próximo de

nos. nos podemos estar distantes dele na nossa indisposição
de pratica-lo.

^oí ^or^ causa dessa circunstância que Jesus orou
dizendo: Nào peço que os tires do mundo. e. sim. que os
guardes do mal. "

IS. João 15:17).

O próprio Jesus, sofreu as mais terríveis tentações, de
modo que nâo é pecado sermos tentados, mas cairmos em ten-
tação isto sim. (Hebreus 2:17.18).

Neste mundo. Deus está a submeter-nos a uma prova
e.spintual. Para sermos admitidos à sua presença no porvir
neces.wrio se faz que sejamos aprovados. Dai as palaxras
oportunas do Apóstolo Paulo: "Re\tsii-},w do Senhor Jesus
Cristo, e nada disponhaís para a carne no tocante à suo con-
cupiscência. Não deis lugar ao diabo. IRomanos IS 14 Efé-
.uos 4:27).

'

- Não vamos traduzi-la assim porque o autor do Génesis usou-u pro-
posilalmcnte no plural, com verbo no singular. Tinha o intuito de expres-
sar a Majestade dc Deus. Aliás isso é chamado mesmo de "plural de
majestade"

- Poderia dar mais algum exemplo?

- O verbo, nesse mesmo versículo, traduzido por CRIAR é um
termo técnico de Génesis Só tem como sujeito o próprio Deus. nâo pode
ter outro. £ o verbo BARA A expressão final do versículo "os céus e a

terra" é característica da própria Ungua hebraica, altamenle concreta^
para signillcar a totalidade da criação, mostrada da forma mais concreta
possível.

A Bíblia na linguagem de boje

Quanto ás versões diversas da Bíblia, o professor Xavier diz que
nenhuma é perfeita, "A da Sociedade Bíblica do Brasil (revista c aluali-

zada), em determinados versículos, é excelente, muito bem feita Em
outros, porém, há problemas, não expressa fielmente o sentido real do
tento. E, no entanto, uma tradução aceitável, pois que é tarefa dincllima
uma iradução que náo apresente falhas."

- Um "Velho Testamento na linguagem de hoje", seria uma boa
pedida, reverendo?

— Seria, como não? £ válida, desde que se consiga conciliar os obje-
tivos dc tornar a versão mais acessível ao povo com a condição de se
expressar dentro dessa linguagem certas peculiaridades da língua
hebraica. Mas acho isso bem difícil, E, se isto nào for observado, o sen-
tido tende a ficar mais obscuro, mesmo o de certas passagens mais lite-

rárias.

Comenta agora o rev. Josué "O livro de IsaJas", um texto atualízado,
acompanhado oe notas explicativas e introduções às diversas panes do
livro, feita pelo professor Ernesto Thenn dc Barros (Imprensa Metodis-
ta), "Toda tentativa de se colocar, não só os textos proféticos, mas lodos
os outros do Antigo estamento, cm linguagem ao alcance de todos é
apreciável", diz Josué, "Mas tradução é obra dc grande diriculdadc O
Salmo 23. para tomar outro exemplo bem conhecido, rcfleic uma socie-
dade pastoril, Prcocupa-mc que este tipo dc linguagem atinja também o
homem urbanizado do século 20, o qual não tem a mínima vivência nesse
iipo dc cultura. Se forem guardadas as proporções, sc se mantiver o
mesmo pano dc fundo Que produziu esse tipo de linHuagem. seria interes-
sante que isso fosse colocado em termos mais facilmente inteligíveis ao
homem de hoje

"

Literatura do Velho Teslamenlo

- E as classes dc literatura do Antigo Testamento?

- No I» ano, temos duas aulas semanais. Tinha 2 opções à mitiha
frente ou dana a introdução considerando, de cada livro, o autor a
época, em que foi cscnto, a quem foi dirigido, como fazer o esboço desse
livro ou tentar mostrar como esses livros foram compostos. Ootci octa 2*
hipótese- ^ ^

- Um curso dc "Como nos veio a Bíblia", para usar o título do livro
de Edgar J, Coodspecd...

- Isso mesmo. Pano do estudo do cânon hebraico.

- E o Cântico dos Cânticos, professor? Livro difícil de provar sua
canonicidade, não lhe parece''

- Pessoalmente, nào veio nele problema algum. O problema dos
Cantares de Salomão é o realismo deles, mas os séculos todos de critica
do livro, inclusive criticado pelos própnos judeus (eles fizeram até con-
cílios _para discutir SC deveriam mante-lo ou nào no Cânon) resistiram
tranquilamente- Chegaram todos à conclusão dc que deveria ficar.
Olhando a históna da história, afirmo: em que pese tudo que foi colocado
como objeçao à sua canonieidadc, ele resistiu c deve continuar,

- E que livros podem ser usados nessa cadeira?

- Há a Introdução ao Antigo Testamento, cm dois volumes de A.
Ben tzen e uma pequena "Introdução ao Antigo Testamento", de Klaus
Homburg O primeiro é edição da ASTE (Associação de Seminários
FeolÓBicos Evangélicos), o outro é da Editora Sinodal, do Rio Grande do
Sul. Mas podemos citar também "Como ler o Antigo Testamento" dc R
Martin Achard. (ASTE) e "A formação do Antigo Testamento", de Rolf
Rcndiorff. da Editora Sinodal. Naturalmente estes são os utilizados por
estarem cm ponuguci. mas é óbvio que me sirvo, na preparação das
aulas, de bibliografia mais ampla, cm inglês. Há ainda mais dois livros
formidáveis, que quero citar "O Deus que age", de G E. Wrighi c "Os
profetas dc Israel, nossos contemporâneos", dc R B Y. Scott. O pnmeiro
debate a metodologia do csludo do ensino da teologia do Velho Testa-
mento E praticamente a mesma metodologia usada nos dois volumes deG Von Rad^ "Teologia do Antiao Testamento" Os três livros citados
por ultimo sao todos da ASTE Os alunos às vezes reclamam da dificul-
dade do texto de Von Rad, por isso. traduzi um anigo de "A Biblia do
Intérprete texto mais acessível. E de aulona de G E. Wnght, intituladoA fé em Israel

Jó é profético?

- Antci de terminar, professor, queríamos sua opinião sobre um
pensamento do dr Eduardo Pereira dc Magalhães Gouvca. grande estu-
dioso du Biblia, embora leigo, o que deu aquela interpretação esplêndida
da Parábola do Mordomo Infiel. Diz esse presbítero que Jó não devcna
ser um livro tido como poético Para ele. é um livro dc profecia

- Pessoalmente, acho que Jó penence á sabedona de Israel E (o
rev dâ um somso largo) estou bem acompanhado nesse meu parecer Êum livro poético, a nao ser sua moldura, que é prosa, o resto é tudo poe-
sia Nao de nma. que a poesia hebraica nào é nmada A poesia dos
hebreus é a de paralelismo Assim, no sentido lato da palavra, o livro de
Jó nunca sena profético.
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Tempiu da M Igreja de Sorocaba

PALAVRAS SÃO
PALAVRAS...

NADA MAIS

QUE PALAVRAS

o famoso pensador proles-
lanle dinamarquós. Sufen Kier-
kegaard. aprescnia dois Iipus de
Cnslianismo: o do professor, que
fala, discorre, discursa c ate
entra em polémicas sobre a cruz
e o do apostolo, que dã testemu-
nho de Cnslo e alc sofre perse-
guição por sua causa, é evidente
que Kierkcgaard fazia esta
observação não simplesmente
para estabelecer uma tipologia
ao Cristianismo, mas para colo-
car de modo explicito aquilo que
se constatava em sua época (c se

constata ainda hoje).

Talvez a tendência mais
comum hoje seja exaiamenie a
de considerar o Cristianismo
como um tema de dissertação-
Quanlos tratados elaborados
com rigor científico, quantas
obras publicada com escrupu-
losa metodologia, quantos dis-

cursos proferidos com a incrível

eloquência - tudo versando
sobre a realidade de ser discí-

pulo de Cristo. Entretanto, quão

Rev. Pauto de Góes

minguado tem sido o apostolado
cristão. Quão poucos são aqueles,
que, ao invés de escre\er ou
falar, agem. fazendo das suas
palavras não sinuis gráficos ou
sons pronunciados, mas ação
concreta em favor dos homens.

Infelizmente, lemos assumido
o papel de Loquaz, conforme a
famosa alegoria de Bunyan. cni

"O Peregrino", que falava sobre
tudo com tamanha facilidade

Porém, sobre ele observa Cristão
(um outro personagem)- "A reli-

gião verdadeira não existe no
seu coração, nem na sua casa.
nem na sua vida; tudo que tem
esiá na ponia de sua lingua c a

sua religião consiste cm apre-
goar que a tem."

É tempo dc se examinar o tipo
de Cristianismo que estamos
vivendo O mundo está cansado
de palavras c irrelevante se torna
o testemunho baseado apenas
em palavras Assumamos a ação
que a fe exige!

Julho Organização

Comercial

Licenciamento de veículos cm geral -
Transferências — renovação de carta de

molorisia amador e profissionai - ou qualquer
documento referente ao ramo

Av. Inconfidência Mineira, 504-A — Tel.
271-7164 — Vila Antonieta — Sâo Paulo
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I Av. I

Li
LM C OMÉRCIO DE VIDROS LTDA.

Insc. 109.275.129 - C.G.C. 44.124.683AK)0l-64
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BOX TE-MPÍ RADOS CRIiíTAIS

Espelhjção
Gravações

Projetos e instiilações

comerciais

Av. Ifaberaba. 633 —
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CANTO DO CORO

Louvai a Deus pelos seiís poireos lÉs

Qufm saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunaar «n
>cut humres*" - Salnm 106 2

A Bibiu nào dií que pata louvar a Deus é prceiso aprender
muMCa. solfejo, tccmca vocal ou teoria musical 1* certo que
estas eoisas ajudam muito e podem dar maior versatilidade ao
louvor, mas ern toda a Bihlia vemos que ha umu relação muito
intiriia entre o louvar a Deus c o reconhecer a Deus pelo que
tic e e pelo que fai. movido pela sua grande misericórdia, hto
cM;i resumido no Salmo 150:: - "Louvai-O pelos seus podero-
sos fritos

Nos. ús crentes cm Cristo Jesus, somos nu realidade, um povo
chamado das trevas paru a lu/. CNpecificumente pura cKiiliar uUeuse proclamar as suas virtudes fl Pc 2 c U 4,1 :i) Im nos-
sas Igrejas, geralmente a maneira mais comum dc louvar a l>eus
ou de proclamar as suas virtudes, c através do cântico de hinos
pela congregarão, pelo coro, conjuntos ou solistas Os hinos de
testemunho, apelo, evangeli/avào, não silo propriumcnic consi-
derados hinos de louvor a Deus. embora mdirctamemc aluuns
possam glorificar a Deus Muitas vc/cs achamos que estamos
louvando a Deus, quando na realidade eslamos cantando hinos
ou corinhos cujo texto r.ão e nem dinj-idoa Deus nem donlK..
o seu nome

Rf». J«áo Wllvin FauMliil

Slonficum a Deus c a CriMo sflo "Ao que estii neniudo no trono
e ao Cordeiro". "(tliWiu p"ru sempre ao t ordcitodc Deus" "Sà
Jesus CfiMo i Senhor", e 'Tua i a iiUSna , cnitc outros C ori-
nhos que tcalmeiite iil«Hiliquem o nome dc Dcu^ csnUi somente
aparecendo ajiora. e a eles nAo devemos fa/cr rcstnvAo alttiimii.
desde que suus miisicas scium dijiniis c reverentes c iculnicntc
possam ser um meio dc cvaltar a Deu»

Na entrada iriunlal de t risto cm Jerusulíni, u multidão do»
discípulos passava jubilosu c louvavu u lícus em alta mm por
todos os milunrcs que tmhu véMo guando os lariscus pediram
que Jesus os repreendesse. Jesus lhes disse que se eles se calas-
sem as pnSprias pedras clamariam (Lucus 1^ í7-40)Nao seriam
estas pedras os filhos do mundo* Não senl isto um alerta paru
nòs por estarmos demimlo dc cantar aquilo que deveríumos
enaltecendo .i Deus e a t riMo Jesus ' Não i verdade que gosta-mos de carilar a rcspcilo de iiiVs pnSpnos, e dc nossas e^perièii-
cias pessoais c que muitas ve/es níto temos motivacilo pura lou
var a Deus' A verdadeira Iureia resgatada pot ( risto c.mtinuaf.t
a cantar e a louvar a Deus, porque conhece e teme a Deus ()i
Brandes cânticos apocalípticos v crdadeirumentc tem inicio aqui
ri.i rctia I .niVHi < iruto ,|u,- .nnfessam o nome de
< 1 I, Mr,

i 1 I, !i 111
I

I II. o.fdl dv (tS >u/vs. ri-yido pelo miKsIni l*vdr.i ( ori-mivf. dii lyreiu ili- Melii \ islã i l'fi-shiti'rin lU-
Osasco. cjiilou rin canal II. I \ (.u/tiu di- S. I'uuln. nu fim do umi iiiissadii. i-m prnitriimii fviln iu'lii

iKrvju lndv|>viidvii(v do Krunil

Hinos ou corinhos verdadeiramente de louvor são aqueles
que enaltecem a l>eus e a Cristo Jesus sobre todas as coisas

Existem alguns corinhos mais ou menos recentes, vmdos da
Argentina, que realmente enaltecem o nome de Deus, Reco-
mendamos duas colevòes publicads pela hdiiorial I.ogos (C a-
silia Corrco 2625. Buenos Aires. Argentina) uitiluludas "Toda
la gloria a Jesus" e "ti Rio de Dios Algun* destes connhos jú
conhecidos entre nós e traduzidos para a nos» alínguu e que

Meu irmão, nilo (ique triste se você não tem muitos dons
musicais paru louvur a Deu» Deu» olha pura o coração Vote
amdu ptidc proclamar as virtudes de Deus com alegriu. e cm vc/
de queixar sc da vidu. reconhecer que todas us coiias cooperam
para o bem daqueles que amam a Ileus {Rom H 2H) Assim vocc
dirá ciimn o salniisla "I:»pcrei coiif laiilenicnte peio Senhor
IJe me pòs nos labuis um novii cãnlicu. um hino de louvor uo
nosso Deu», muitos vcruo csku* coiiui, icmcrSo e confiarão no
Senhor " (Salmo 40 Ic i)

CEMITÉRIO DA PAZ
ASSOCIAÇÃO CEMITÉRIO DOS PROTESTANTES

Adquira para sua familia ou Igreja uma sepultura perpétua, nu Ccmiicno da Pa/, o mais
completo c moderno Cemiiérjo jardim dc Sâo Paulo.

INFORMAÇÕES F, RESERVAS
CEMITÉRIO DA PAZ

- Estrada do Tahoáo. 044. alt do n* 5 945 da Av ffoí f^r^incisco MorsiO. - Fone 3l2-ttf84.

Bairro do Kerreira. aberto lodos oi dias das TOOailtf UO horas

ESCRITÓRIO CENTRAL
,

- Rua Teodoro Sampaio. 4|7, 6». conj. 62 - Fone 852-5190 - Pinheiro» - SP. - CEP 05405.

nos dias úteis, horário comercial.

A Associação Ccmiicrio dos Proteslantei é orna orgamuçâo tradicional, tem Tinalidade dc

lucro e dirigida unicamcnic por Evangélicos.

Inicio J suas alividades em 1844 com a fundação do Cemitério dos Protesian*cs e no desen-

volvimento d: suas atnouiçôcs criou amd^ n Cemitério do Redentor c recememcnle. cm 196^. o

.Cemitério ua í-i.
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9.Q Igreja de Campinas:

14 anos

Organizada em I* de março de 1964, i 2* l$tt)» de
CampÉfiun cM& hoje com 153 membroi adulim c 73
menorc», UMPICAM. jornal dai UMPJt cidade
tonhctidii tomo "A prmcctu du Ociic", no %«u 6" nú-
mero e coordenado por Kobcrio ( otia, uprcvcnloii um
pequeno hiiiórico deiw comunidade do Ptcsbiicno
Oetle dc Silo Paulo, de Huioru du presbítero dr
Manoel Pereiru Barbow, que O ESTANDARTh pra-
leroiiimenie Ira i%crcve I.m lempo, os que dctejarem
aiíinar UMPICAM, podem envinr C rl 2Í.(XJ puni Av
Moraei Sale». 7SK - l»undur. I J.KK). CAMPINAS. SP

Um grupo de creniei, tompomo dc alnumui famlliai
que fu/Jiim parle du IPI de Campiniii, cm meado» do
unu dc \%í, retolveu or|tanij:iir a I* Igreja Indepen-
dente em noMu cidude.

Quando o PrckhiiérioUenie-SPie reuniu no Inicio de
l%4, t\He grupo solicitou uo mcitmo, com a anuência
du Patlor, u ornuni/atAo da 2* IPI.

No dia !• de marco de I9M, é orjiiini/uda por umu
comisíflt» do Prenhiiírio do Oe«te n 2* lareja, fitando
amm contlKufdo «u primeiro ( onnclho Prcidcnle
Rev, Alcides ( arloN dc Olivciru, c preshlleroi Icn
Joflo Pinio dc C-arvulho. Alticno Del Nero. Anlimio
(iuilhcrme dc Puula l.e-le e Manoel IVreini narh.,\a

A Igreja funcionou inicialmenic á Rua Aniõniu
Ccuarino n' 724 mi 1%6 l m abril de lílfiV («i adqui-
rida a uliiiil pnipriedudc. com frcnie para a Rua Satra-
menio n" Jn (.iiuiilmcnic freme li R Uoleie S A Ani-
nha n* 6h),

Em 2A dc lunho de 1966 é liincudn u pedra Tundamen-
lal do lemplo.

Em 1968 siiume o ptilorado a Rev Altamiro
Pereira Em 1971. o Rev. Alcide* Carloi dc Olive;ra
pela M({unda ve/ volu a paKorcar a Igreja e permanece
na dirc^iiu dot irahalhot. reiniciando »\ coniirutõct do
Templo e poilcriormcnte da C*ía Paiioral

E m 1976, toma poi» o Rev Joel Florêncio do
Amaral, peranle o pretbiiérío reunido na própria
Igreja

Oingem a\ vocicdadet internai da Igreja no preienie

unu. o\ \eguiniek prc»denici Soe Varonil: Preib.

tJrbuno ( Camargo, SAS Da fi.*ter S Michalmi;
IJMPI Mana I eonor Soiclo. I.igi Juvenil Tércto D.
dc Carn.iriio, Me»u Diaconal Dorival Nogueira;
Kcgcnic do ((iniunto Coral Noemi Rui/ AfoniOi
Supcrinicndcnie úa Litcola Dominical Cerion Vicari

A Igreja, no méi cm que compicia 14 anoidc organi-
/iiuàDccleiíjiiiiLii. povtui 153 membros em comunhão e
71 membro* mcnore». iol,ili/and« 224

A 2' Igreja e*iA juntidicionuda ao Prcsbiiírio do Oei-
ic-SP. compoilo de 13 Igrejat, ocupando o terceiro
lugar, levando certa vantagem em relacflo a algumoi
Igreja» mui* velhas

No decorrer desiet anoi ela pamou por momentos dc
triK* c dificuldade», ma» sentiu iii prometias dc Deu&
cm rcluviio It vidu de »ua Igreja e tem se saído viionota
cm lodus M situavuei

1'clo trabalho rculi/udo ale a presente dutu, peliu
ticM^Do» recebidas, pelo apoio c colaborarão recebido)
dc «US membros, nAs sumo* muito gratos a Deus

"Aquele que Icvu a semente, andando c chorando.
voHara nem dlividu com ulcgriu. iru/cndo os seus
molhos" (Sulmo I26i6),

Coral Johann Sebastian Bach

Evangeliza o centro do País

Com uni repenAno variado de músicas, englobando
adiiptas.\es dc Joflo WiU,.,, | uuslini. trechos dtnantaia
bxaltiKJo

. de Lli/eu Narciso c da cantata -MaiorAmor de John w Peterson, músicas de J V Rubens
J H Mtiunder. piissundo pelo barroco de Bach e Haen-
dei c ainda inicrprciundo milsica do estilo cIíIsmco dcMoian. esteve cm Brasilm c An.ipolis o toral Johunn
Sebustian Bach. da í' !PI de Sflo Paulo, sediada em
Usasco.

Mcsmu com um repertóriu tão divcnificado as mú-
Mcus tiveram uma linicn tónica: vcrsurum sobre temas
sacruj, cum letras mumfestu e niarcudumente calcada*
nas Escrituras

A caravana uo centro du pais. foi possível graças aoempenho e apoio demonstrado pelo Rev Dimus Bar-bosa Uma, bem como do Sr S.imud Mendes Sanches,
vereador cm Osasco e membro da 5» Igrcui A viaitem
aconteceu cm r^ío de convites (ctos por pasiorcs e li-
deres de igreias daquela localidade, que esiiveram em

Osuico por ocusiilu da reuniiio do Supremo Cuncllio O
coral eMeve inicialmente cm Anilpolis, na IPl Depois
aprcsentou-sc nu IPl Central de Hruslliu. e na IPI dc
luguatmga A viivgem culminou em total êxito, con-
kirmc nos adiantou o presidente do coral Sr Gregório
Tkutchuk. uma ver que permitiu uma possibilidade de
evangeliíacilo através da milsica coral, ulim da enorme
imponunciu que representa ewe tipo de comato t>ara
ambos oii lados.

O coral Johunn Sebu-stiun Bach foi fundado na di-
cada de («íJO, com o objetivo derinido de levar a pala-
vra de Deus atraví» du música Ao longo dciscs anos
tem visitado muitas cidades, pamcipado de festivais
corais, sisiludo huspuais e sanatórios c aindu cantadocm Igrejas de outras denominações Tem aiualmenic
como titular a regente Profa. Loidc Nobre Scnaercomo organma a profa. Joana Ameha Siqueira Viho-
nno. alem de uma eiiuipç de iccretaha composta dos
scguimcs clemcinos: Sérgio Paulo Nobre Senger. Cliu-
dio Tkatchuk. Edirce Cano Quadros. Domingos Amó-
nio Kerreira e Mujms Rodrigues

Samfcs
Chuvas de Bênçãos

na Igreja de Santos
Prcsbiicro Eloy AI»«

Pode-se sentir de imediato, o poder de Deus atuando
Je forma extraordinária na tradicional IPI dc Santos.
Organizada que foi nos idos de 1 5 de setembro de 1918.
na icrrs dos Andradas. cognome advindo dos ilustrei

nihos que muito fizeram pela Independência do Brasil,

liderados pelo Patriarca Jo*í Bonifácio dc Andrada ç
Silva, esta Igreja tem sido um atalaia do evangelho n>
baixada santista. Conhecida pela sua localiiação privi-

legiada c pela beleza do seu Templo, onde sc acha gra-
vada no frontispício a expressão - CASA DE
DRAÇAO PARA TODOS OS POVOS inspirada no
versículo 56 do Capitulo 7» do Livro do Profeta Isaias,

f. um convite amável a quantos visitam a cidade e, mui
especialmente, aos tripulantes e passageiros dos navios
dc todo o mundo que adentram o pono santista Filiada
ao Presbitério dc Leste, viveu ultimamente dias difí-

ceis, mas o Senhor da Igreja, na sua misericórdia, resol-

veu o problema pastoral com o comissionamento dos
Revs Getúlio de Andrade e Manoel Vicente dos San-
tos Neto. para liderar o rebanho na sede e nas três Con-
gregações, uma cm São Vicente e as duas outras a mais
dc Too quilómciros de Santos, no Litoral Sul. nas cida-
des de Pedro Barros c Miracaiu

tsics dois ilustres servos dc Deus estão trabalhando
com afinco e na primeira colheita o resultado foi sur-
preendente: 77 irmãos foram arrolados de uma só vez.
entre adultos c menores, e o que i imporlantc. as clas-
ses dc preparações para profissões de fé estão funcio-
nando em todas as igrejas junsdicionadas.

Banquete Espiritual — Aconteceu no ensolarado
domingo 16 de abril do corrente ano, a partir das 9,30
horas, por ocasião da Escola Dominical, com a pre-
sença ilustre dos Revs. Geraldo Aparecido Sorano,
Presidente do Presbitério de Leste; Rev dr Josí Gui-
marães, Vice-presidente, Rev. Pedro Sanches Vierma,
Tesoureiro; e os Revs. Saulo de Mello, Aníbal Jose
Pereira, Getúlio dc Andrade e Manoel Vicente dos
Santos Neto, acompanhados de suas respectivas
famílias A Superintendência da ED programou a parti-
cipação dos pastores dc sorte a que os mesmos pude-
ram dizer uma palavra sobre determinado tema vincu-
lado ao evangelismo e houve muita música e alegria
conlagiunte.

Almoço de Confraicmltacâu — Programado pela
Sociedade Varonil e contando com a colaboração
indispensável das senhoras da Igreja, foi servido um
lauto almogo no Salão Social, devidamente ornamcn-
lado, abrangendo as salas do Edifício de Educação
Religiosa Houve preparação especial para as crianças
c tudo correu cm perfeita ordem, mercê do carinho e
amor com que foi executado Foram servidas 360
refeições e mesmo assim muito alimento foi encami-
nhado ao Lar Evangélico da Velhice da Baixada San-
tisiu

Novos membros — O ponto culminante do dia dc
bênçãos ocorreu no culto das 20 hs A Igreja tornou-sc
pequena. Foram colocadas cadeiras extras c ocorreu
um fulo medito nos anais da Igreja Chamados os can-
didatos ã profissão dc fé. lá estavam jovens, senhoras e
varões, perfazendo 28 novos membros, alguns batiza-
dox na infância, outros sendo balizados nesia oportuni-
dade

Em seguida foram chamados os 16 irmãos recebidos

ror jurisdição e transferencia, acompanhados dos seus
3 filhos menores, c logo apos. no colo dos seus pais, 20

criancinhas receberam a bênção do batismo, totali-
zando 77 pessoas arroludasicm um mesmo dia. Do

TEMPLO DE SANTOS

culto, que terminou após as 23 horas, pantciparam os
conjuntos musicais da Igreja, a saber; Mini-Som, da
Liga Juvenil; Conjunto Novo-Som. com suas guitarras
c violões, da UMPI; Conjunto Feminino. Conjunto
Masculino e o Coral da Igreja. A mensagem inspirada
esteve a cargo do Rev dr José Guimarães, que. numa
síntese feliz, disse tudo o que pretendia em poucas
palavras. Foi uma noite memorável em que o Espirito
Santo falou ao coração dc todos os presentes.

Oficiais empossados — O Conselho da Igreja, que
havia renunciado voluntariamente, foi re-cleiío e acres-
cido de novos irmãos, havendo ordenação c investi-

dura, solenidade da qual participaram todos os pastores
presentes, tendo ficado constituído pelo Rev Getúlio
dc Andrade. Presidente; Presbítero dr. Rubens Car-
doso Figueira de Mello, Vice-Prcsidcntc; Presbítero
Prof. Eloy Alves. Secretário, e mais os seguintes
irmãos: Presbíteros - Abel Paiva Ivo, Daniel dc Paula,
dr. Edson Lozada Alves. dr. Evônio Marques Filho, Sr.
Saul de Paula e Walter Pereira, e das Congregações dc
Miracatu, o Sr Alceu Baltazar e de Pedro Barros, o Sr.
Walter Marcelino Rosa.

A mesa Diaconal ficou constituída pelos irmãos;
Francisco Rodrigues do Amaral. Presidente; Bel. Bris-
tiano de Lima Calabrez. Secretário, e Osiel dc Paula.
Tesoureiro, e mais os seguintes diáconos: Gilvan Por-
tela, Hélio Waldir Pavanello, Sra. Hemyr Lozada
Alves, Mana Orazina dc Paula, Rita Maia de Paula e
Páscoa Rosa Croce Pereira, c nas Congregações dc
Miracatu, S^a. Ncmézia Xavier Gonçalves c Sedecias
Baltazar, c em Pedro Barros. Tiago Domingues c Mar-
"""'mo Rosa.

Congregações — Há um propósito santo de se trans-
formar em Igrejas as Congregações que reunirem con-
dições para tal. eis porque todas as sociedades internas
estão se esforçando ao máximo para dar cobertura a
esteí trabalhos.

Na Congregação de São Vicente ocorreram várias
profissões de fé c o trabalha está crescendo, o mesmo
SC dando com Pedro Barros e Miracatu onde mais de
uma dezena dc irmãos irão professar a fé no dia 31 de
julho, aniversário da IPI do Brasil, "Assim, ao Rei
eterno, imonal, invisível. Deus único, honra c glória
pelos séculos dos séculos" I Tim. 1:17.

Santo Antônio da Platina:

8 Profissões de Fé I

Isuas 9 3 'Tens multiplicado este povo. a alegria lhe
aumentaste

"

Estamos alegre» porque o Senhor está conoicot

Apesar de estarmos aqui apenu hi quatro meies, já
temos bo«s novas a Iransmiur.

Por ocasião das comemorações do aniversario da
Igreja, 27 de Março, já tivemos trabalhos maravilhosos,
esteve aoui conosco um conjunto dc S Paulo, que
acompanhado de um Pastor, realizou uma série de tra-
balhos, onde houve rcconsag rações, decisões, termi-
nando com o Templo superlotado.

Nu quarto domingo de Abril, num culto especial diri-
gido por nós mesmo, com o Templo lotado também,
recebemos por profissão de fé 8 pessoas 7 das quais vin-
das do romanismo, sendo balizadas 6 cnanças também,
(foto) Iniciamos no mes dc Maio uma campanha para
completar 100 alunos na Escola Dominical. Preparan-
do-nos para o 31 de Julho, formamos umt corrente de
ormções. das S da manhã às 23 horas

O nosso campo compôe-se de mais 2 Igrejas Quati-
5ua e Siqueira Campos, com mais 3 congregações Uma
elas dista I30km egraçaí a Deus, \íí mdo tudo muito

frcm. Pelo <)uc continuamo* de joelhos, ante o nouoPu Celesie

Re*. Arthor P. Fcnudei
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Josué de Campos
prega na Rádio Difusora

Rram IS }() horas, quundo o Pr;fciio Municipal Dr
Miílon Edgard LcSo, especialmente convidudo, de*n-
luu a r»u simbólica que dava por oncialmenic inuugu-
nido o Monumento á Biblia. ctigido no recinio do
Ccmiiíno Municipal dc Fernandrtpolis A solenidade
compareceram além do ir Prcfcno. o irmâo em Crisio
lencnic Benigno Alvet, oprcsiijenic do Presbilino da
Araraquarcnsc da IPl do Brasil, tev Malhius Qumlclu
de Sousa, os pastores José Nascimento Rabanada (Atl-
vcniista do 7» Dia) c Marcelino dc Húngaro (Adven-
tista aa promessa), A mensagem oficial íoi aprvseniadii
com brilhantismo pelo rcv Josué dc Campos Também
usaram da palavra o presbítero José Hass da Silva,
idealizador c responsável pela concrcii/nyão da obra e
O rcv. Maihias. apresentando a saudação do Presbi-
tério Estiveram presentes também, os pastore* da JPl
local rcv. Neudir Baptista, que dirigiu a pfogr.imuvllo e
rcv Cciro Pereira da Silva, O programa foi lodo gra-
vado c depois transmitido peia Rádio Difusora de Fcr-
nandópolis.

Seja para a Glória de Deus mais cisa reali/agáo

Neudir BaplUiU — p»ior
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TAIROMIS

9.0 Encontro da Primeira Resião

ScBumdo ortcntavJo da CNV. o Secrtlino Reaum*!
diácono JoMno Percir». fe/ realiíai o linconiro \
1 cdera*;flO de Sio Paulo (oi ho^pedciia. e»t;olhendo o
templo da I' Iisreja de São Pjulo Providenciou lodo»
os mcio» pOMivei* na propujanda. mantendo contato
com lodos os Presidente» das <|uairo hcdefni.Ae> da
Reniflo Muito cmbof.1 tivcvse sido publicado cni "O
l.ítandartc" o programa do Lncontro, o mesmo nia foi
seguido, portíuanio dois doi pulorci convididoi ndo
compareceram «

As •) horas do dia 1^ de atsnl útiimo. o l iicontro foi
inikiudo com uma dc^ocional, dirigida pelo Kes t lueu
Cremni. um dos pastores da Catedral 1 vaniitlica de
Sâo Paulo, nuc apresentou vihrantc memanem A
seguir iivcram continuidade os trahalhos uih a dirc^ào
do Secretario Re«ional c do Presidente da Vcdcriníio
dc Sâo Paulo, Prcshiicro Vicente t)c ficco l-ntre o
período da dcvocional e o almoço, home um expe-
diente meio loniio, poiquanlo a {vilcstra pioaramada
para as 10 hora» não se (cali/ou, por ausência do prele-
lor convidado Mctino iissim houve momentos alc|ifcs,
lendo em vista a presença do prcshiicro (íuliano, ijuc
com seu violio, deu ale|[ria «os coructic» do» prcuentc*
Alguns represe ntames dc fcderagfles riieram uso da
palavra, dando relaiòno» vcrbuu do« trabalho* realUa-
dos.

Au meto dia as irmâs pertencentes a Primeira Igreja,

noi ofeteceram uma apclilosa refei^áo

As 14 horas leve inicto novo expediente, uundo a

palnvia o Presidente du Confedetaclo Nacionol du«
Varonis Pfcsb lir Vc.Hloro laníanclli c o Preshitero
Josí Domimcalc I sle lalou em nome do "O hsiandar-
te tendo sido arniiido niianto As m.>diticac>\cs na
Adminnira^ao no tcfctido loinal As I ^ hoias apieson-
lou sua paleura sohrc I vannelir.sviUi, o Rcv (ienon
tortcia dc l acerda, pastor da U'l dc J*idim (juitaúnu
c prolcvsor da 1 acuidade Prcstíiteriunu Independente
dc Teolojia Outro» representantes dc lederncics
usaram da palavra paia relatarem a reupeiio dc lUas
ledcfacides

Dcpoi» d» lanche foi rvaltfado o culto dc oiccrm-
menio, vendo orador o Rcv (ienon Moraes um dos
pastore» da M IPl dc São Paulo c Relatoi d.i Comissão
de Ans idades i ctua» da Mc»a Adniiiiisttaliva da HM do
Brasil Trés presidentes dc I cderav.^cs estiveram pre-
cnles Osasio, Sio Paulo e Ipiranga. ausente úoenn» o
dc Lesto Houve upioximadaninntc hO parlii, ipanle»,
cnire clcs aluumas Senhoras Apenas 4 pastore» pr«»ll.
lliaiam o I nconifo, o que í de se lamentai

Scis dirctores da t NV, tc Tiíeram leprcscmar Dr
Teodoro Tangancli, AdalHiso P do Vale, liechini S
(ortéa. hni Dominicalc. Benvindo Bualoi Nevet 9
l-ldvio U relneira

O prs\ximo t nconlro scril reali/ado no mis de
Outuhro. na ledcravilo do Osasco

KmhUi Noana Carrta

7.0 Encontro do Sínodo Central

Com o dinamismo c espirito de lideranva uue o
caructeri/am. o Prcshiicm Kionhet Komono, Secre-
tario Regional da 1' RegiJo, c que. por uhraiiBcr um sí-

nodo, c chamada dc Sínodo Central, fci reall/ar, no dia
6 dc miiKi úllimo mais um l m.onlro, dando assim lonti-
nuidadc ao nrouranM ira(;,idii peta í NV, islo i um
encontro ^ada »cis meses I)c»ia ve/ •> Prcsbitírio hoi-
pcdciro loi o dc Hotucjiu e .i Ijircia loi a dc I envdi»
aoliM.i. uma das mais tradicmnai) liu Prc<hiteriam»ma

Independente, po s estava rcpicseniada por doi» ele-
mentos no cílchrc sinodo da !• I|ir«ju da Rua 24 de
Maio cm S.Io Paulo, nos idos dc 1903, c como nuuuele
cpni.i, .iiiid.i hmc c iípcroia c dinúmicu.

jsavsou a direcJo ao I» Vicc Pu sidciilf da CNV, Prcsh
l-raldo I ( alado, pois sua mutão cia a cIcivAodo imc.i
Sccretdfio Regional. Ap.^s esnlanasflo Icíta pela
direcao da mesa, passou »e i cIciviUi por cicruilnio
sccreio. tendo tido reeleito pela terceira wt ti Picib
Kioshei

Templo de i^nçúi.i Paull-sta

Us trabalhos (oram iniciados (.om kuílo, lendo tido
escolhido para pregar, o jovcrn pastor da IPl de lupí,
Rcv Noidy Barbosa dc Sou/a No cspedienic. houve
apresenlaciio do» represcntantci da ( NV. bem como
da Presidente da Confcdcracilo Nacional dus Senhora*.
Sra Isva Ruth Xavier, tendo incluiive saudado os pre-

sentes Foi muilo oportuna a sua lala. lendo em viitu o
número considerável de Senhora» presentes, inclusive

presença da Presidente da I cderaL^o de Senhoras do
Prcibilcrio de Bauru Ao meio dia loi servido um sucu-

lento almoço, oferecido pela Igreja local c prcpuriido

com muito carinho pelas irm&s daquela Igreja At 14

horai o Prcibilcro Adalgiso Pereira do Vale aprctenlou
um estudo bíblico, muito nroveilotu, fo/endo lodoi ot

preientes uiarem luai Blolioj

A seguir foi servida uma rerci';iu, e às 19 horoa o
culto de encerramento, guando troune a meniagcm, o
Rev Francisco Guedalha, pulor da IPl dc Botucatu,
Presidente daquele Pretbiiino e ainda preiídcnic do
Sínodo Central, encerrando atum oi trabalhot
abençoados do 7* hncr>ntro

Depois, novo eiipediente, ocaiilo em que vlriai
pessoas usaram da palavra, inclusive o Presidente da
CNV. Pretb Dr Teodoro Tanganeli, que «Um dc falar

sobre a Confederarão, falou também sobre a tesouraria

da IPI do Brasil, por ser ele o Tesoureiro Ctcral A
Mguir o Secretario Regional, presidindo •> Fn<.oniro.

Dona hva

Como sempre acontece noi cncuntru* daquela
regiilo, o niimcfii de pariicipuntct é muito grande,
tanto de varonis como de pastores Aproiirnadamcntc
KXJ Varonis ali estiveram vindo dc longínquas Igrejas,
percorrendo mais de 4(X) km Houve lOopcr.Htio c
apoio marcante dos pasitircs (I I ) c Ia/emo« qiicstilo de
iKiincd-los Revs I útero (intra Damiilu, Iraiicist.)
(iuedelha, M/aro Henrique Soares, ( ylas Riisa'di,
Atlllio J ernandcs. Aldo António (ionvalvei, /.utr
Pereira, Mauro Pai.hei.ii, I láviíi Santana, Noid<. Har-
hosa de Sou/a e o pastor da IPl |oc«l Rev. AnlAnio
C oine

AdalgbM)

Sen dirctores da ( unfcderaclo estiveram prcsen-

lei Dr Teodoro Tanganeli, l-.raldo T Calado, Adal-

fuí)
P do Vale. I.yechias S Corrêa. Sini Dominicale c

livio B Teixeira, e ainda a Presidente da Confede-

rado de Senhoras que se fe/ acompanhar de (:lt/ah^te

Amaral Pinto, bibliotecária da Faculdade de Teologia

de nossa Igfcja O próximo encontro Kri rcoli/ado na
(PI de Oiwalao Cru/, no último sibodo de Ouiubro,

No culto de cnccrrumenio, estiveram prestigiando
com suas presenças o UD Prefeito da < idaJc. Sr
Pacholla c mais o presidente da ( amara Municipal

Tendo em vitla a reelci^lo do Prcibilero Kiuihei
Komonu para a Sccrciaria Regional, a Direloria da
( onfederacflo agradece a tua Htua(;3o durante a geitilo

anterior c redobra a sua confiança nos seus Krvito* nos
duis anos seguintes, que completam o mandato.

Euchlu Soam Corrta



C o ESTANDARTE - 'S de i""^'» - pela coroa real DO SALVADOR 14

A SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL ESTÁ
"DANDO A BÍBLIA Á PÁTRIA" HÁ 30 ANOS

O Ministério Pastoral

Rev. Odayr Olivetti

Capelio da Universidade Mackenzie e

pastor da Igreja Presbiteriana "Sinodal**

Com u luliihiin^ilo (Jc muilj>i

ij(icjiii priitc«(iirilc« c I1dvcnll^lll^ ii

SiiLicJ<idc llililiva (li> idiiic-

miini um jurilindc l'J7Hi>cu Mf nn\-

vcmlni) cic tihi;iii,o>Édii cxi<i1ciki;i,

sempre Liim iiiictiriil apmo dii

Ittrcju frcnbiientinu IndcpcnOciilc.

Si>h 11 proiidi-iKiii ilii dr Alilu

I iiuiirulcs, 11(11 tliiui.ht> dc Akiirclc.
OcdKiidi) nicliidisu c dcpdliiiln

rcdcnil dcMlc IW7, ti SUB wiriilu

com útm i[)(]cp<;iidcrilt:s iiii \uú
dirclonii lujii [iHitiiliiiti i dc Wt' o

l'>7'J 1) puhlDr JinC t crntindcK
Miicliiidii, dc NiiUil, culc Jiiu cm
diKponibilidiide ulivii c ii prcsblicro
l.Miú dc ( iiivtdhu, dc Itriiilliii

0« iriic|irii(ilct dc mjii direloriu

nAd: nnUlM: Ilr llildctiriin do
(iiiiiiufilc^, Rcv flicf Vini.i)rite-

lim, PiiNlot I ricii* loHi""!' "^^ ^"'^

divii) dc Olivciiii C »clho, dr }mi
Tiivurc» dc Soii/ii, d Diiyic ( id-

num, 1'rvNbllcrliiioo: I <idrii'> (iuci-

riM, dru, Nitíu Murcini Uii.\Mti)tcr,

l.ui/ l«(trani>«: Dr Kiirl Cioltii-

chiild. rcv Mcfhcri llocrilc,

AMcmblíln út livtís: I>iiMiir dr

Jouiivr Olivcirii. /.iU\i IItiId Miko-
110, piinot Ak'cbllldc^ 1'crcini Viij..

convcli>«, piixliit VcniiiKiit Kodn-

fues dii\ Simio!>. dr Munncl
crrcirii; l',|i[Hr«pil : Kcv Kodulto

Gufciu NoKiicini, MtflodUu: I>r

Aldo Fagundci; Advcntlilu: Or,
AniAiiio I' Ribeiro, J II Cliivlon

Roui.

Qua«e 40 niununicnio* i Bíblia

Uniu laicrti i|iic rtiln c rdcil i

mibcrmoí. cKiiUimcDlc iiuiintos

monuriicnioh ú 1'ulavrii de l)cu\ jit

tmmn crl)iidi)s no ( ccrU) i|uc

ncstii). ^'i vidiides clc* jii se crjiuc'

rum muitos dos quui^, ^om upon). e

a\i iiKinui u liiiciiilivu dii Igrcju

PrctbilcntiDti liidcpcndenic. vomo
O I SIANDARM' lom iiolÉcmdo

Sl« 1'iiuli): Amcncunu, Arciòpo-
111, Arujil, HiKiru. Crw/ciro, Icr-
itiindúpoln, (iuurulhi», (iuuriiiiii'

uucltl. Ibiiinitti. Itiipini. Uiitibii,

MiiifipofA, Murlbu, Miníi-(rinii;u,

Mogi- Mirim, Monte Apni/i\cl,
Omisco, Pirujii, l'orio \ ci\r. Porto
Icrreini, Presidente Prudcrile.
Quiilú, Ribeirão Preto. Sunlii ttiW-

bum do Oeste. Simlu Ijuhcl, Siinlo

Andté. Sniitos. Suo Bernartlo do
Campo, Silo Cucinno do Sul, São
Josi dos Cumpos, Sumnrí. Tiitui.

Bahia; Juiuciro.

Minas Ceraii: Juculinga, Varfi-
nhii.

Pemamburo: Puln)urci.

Maiii (iroiao: Aiiuidauunu,
Dourudos

Parmni: Ailorgu, Jacnre/mho,
Londnnu. Uandoguart, Novu
Aurora, Poniu Grom, Terra Rica,
TctciriKo Borbu.

Riu dc Janeiro: S. Gonçalo, Cabo
I*no. Burru Mansu,

Santa Catarina: Blumenau, Rio
do Sul

Rio Orandc do Sul: Panombi,
Quurtii, Santa Row. Sohrudinho.

Sc em suu cidode também ji foi

erguido um monumento iW Escritu-
ras Sagradi», c ela niio constou
desta lislu. »crevu-nos, leitor e

publibiircmoi com pru/cr ctkd

informucflo.

A sí:(;rM>A M>ir Xo i>o
NOVO TKSlAVUMO NA I.IV

(;i ACKM M \u>.n.

W J Goldttmiih deu scfiumici
informu^òc» »obre cmu publiciit^'^.

fiuhliLudit ciim o iipoio oficial da
^rcju Independente, nu revittu "A
Hlhlia nt, Bra%il" ,

• KJ''

N(j confronto, pulovru por pala-
vr.i, da 2* cdii^uo d» Nuvo Teila-

mcnli) na I.iiiMuatfci.i dc Hoje tom
.1 primcini cdi^jo. <> «luc mais noi
JFiiprcMionou loi o número nuifíni-
1" .iiite dc .«tiri.ivòci nne u rcvi^ilo

t >i)(iu iiwf. quanto jo ncnudo da
triiilui,.ici do icxio ^rcgo pura noima
litiMuaMcrn dc hoje, c nilo iix cente-

na* ilc retoques cililUlicos (diS!iC--

Ihc/ttic ditíie, ul/cniào, cic, ele )

que n.'i<j di/cm re»pcilu ao sentido
nem ov considerumot du notsu
i.iimpcléncia.)

Coicjundo, umu por uma, ,t\ alle-

ra^ftc^ rclcvanick t.(im o» melhoro»
rccursoji dc que dispomos. Lhc|ia-

mus á conclusàtidc que a ( omissflti

Iraduloru citava reuimcnte dc pu-
rubtn» pelu I* ediçílo.

0 problema dc icrmon da lingua-
gcni de hoje par.i cpiíbopiít, prtvhu-
Icros, diakom>%, cti. .. e qiic deu diíi

culdudc ru I* cdii,;hi, leve lalvc/ u

úniLu Noluv^o: a voltii para u Irans-

hter>ii,Ao, empregaria nu^ versões
tradicionuik, c sua c)iplii:ai,ilo no
Vovabuhlno no fim do volume Uso
não obstante o empenho dc cviljr

lermos cm sentidos que não não do
lunhccimcnlii aluul do povo,

Vamos a ulttuni uulro» CKcmplos
feh/co,

1 Subsiituii,-<Ui dc termot moder-
nos aphiadiis a objclos do tempo
de t risto' Ml 2^ I, clc. "lâmpada"
hoje quase sempre clílrica. 2'

cdic&o lamparina; Mt 10 10 "vura"
dc upoio hrntiala; At K M ,ÍS "car-
ro", hoje quH.sc sempre aulomt^vel
ou dc hin» carruagem; Jo IM "vii-

to" hoic icrmo amhl|iuo fraoc»;
Hb M b, Ap 2\ I4.|'i -muro'' i

mais nossa muralha; Mc 10 10, j i

10.4 "napalo" é o calçado hoje
chamado vindália; Mc 6 9 "cami-
sa" l.t. 22 yt 'nuieliV, mais bem
descrito por (única.

; ['xprcssõci A inBlcsa, oriundim
das correi,òes fcilus através dos
unos por citirangcito.s nas rcvisfles

dc Almeida c que pelo costume
vieram alguma.s para Novo Tc»tu-
menlo na I inguageni de Hoje I'

ediçilo, loram qua.sc lodus climinu-
dai, auoru na 2* 1 1 IN.JÍ 'homem
cego' cego; Mc S 22. etc. "veio"
foi; Mt I i;, clc. iruier: levar; Cl
2.1,1 "lrou^c paru a vidu" (bring to

life): rcuuu-llados; Hh ) h Ta/er
deveres" cumprir.

^ Outras substiluisòes leli/cs:

Mt ^ "bobo mútii" Idiuta

termo c^ulo para o caso. Jo 7 4S,

etc, "ucuito": por acaw (o novo mio
entende kem o par); I c 2<4 1 1 "bo-
butiem"; Al 4;!^ "absurdas"; õl
V.t "bobos" tolo, tolice; etc.

4. Hà nu 2* cdivàu boas invcr»Act
dc ordem dc palavras, como l.t

22. S2 vieram com e<>pada« c capace-
te» para me prender - poiv t,c prende
com cordas mi aijicmus c mio tom
espadas c nuctcs. I c 17 ,11 quem
cítA no telhado nio pode lugir sem
primeiro descer, dw^-a e fi(|a logo.

5. 1-inguiigem muis aluul, mais
ciara, etc 1 Pe S 24 "leridm" ftr|.

menio»; Ml I 2^ "noivado" Iru/ia
tonluslo pura os que desconhecem
os costumes Conlriiu dc laia-
memo; Mc l^ 14 "ser duro de
corui;ilo ' teimar em nlo acrrdltar.

Mais unui sc/, pois, nos consru-
tulunuvs tom os dcdltado^ obrcinw
d« S8B uue tom tanta cliticntm
deKcmpcnnuntm mu tarefa

Nilo sutiifi/erum aos pedantes -
o que n>>s. que lidamos hú meio sí-
culo com o povo, não queríamos
que rucsscm Nin salitnreram ãos
cutudoresde heresiâi, que procura-
ram em viki e upcnuj conseguiram
demonstrar seu desconhecimento
dos principio* dj trudui;ão e da
meliior apura^^Jo. a\i agoru, dos
mais untigos mnnustritos blblico«
conhecidos l*odemos dar muitas
grutas u Deus porque nossos
irmãos tradutores nos deram fiel-

mente, no Novo Testamento nu
l.iniiuajiem dc Hoje 2' ed^-Tio, u
Palavra dc Deu?, segundo o Novo
Testumcnlo para o poso catendrr.

Umu otasiilo houve um encontro
inicrdcnoininac tonal numa tgreju

?iue cu paslorcavu Alguns pastores
uiuram cm termos que expressa-
vam certa cnfase diluidora da fé.

cnlasc que Icm fcilo grande nMl ao
povo dc Deus A tctla desalmada
que tocavam era semente du inccr-

tc/u e rai/ da insegurança

Não afirniuvarn vcrda<les tom
luiidamcnio na rcvclji,io de Deus
Suas palavraseram entremeadas dc
cxprcstôes vacilantes como estas

"pode >er"; "acho que '; "lijlvc/"

Num micrvulo. passei por um
grupo dc membros e oriciais dc
várias igicjas, que mostravam
semblante descontente Aprom-
mei-mc Um deles disse "Lstarnos
comentando aqui a confusão dos
pastores Sc votiis. pastores, nio
tem tertcia do que di/cm c fazem,
que será de nós''!"

O que me ocorreu di/cr-lhc» foi;

"Sc prestarem atcniião. poderão
ver que nem lodoK os puMorcs
agem assim"

Oxalú cresçu o número d05'pus-
lorcs que sejam homens dc fé.

apoiados não nus mutáveis ftloso-

lias dos homens, embora não na
mnorando. mus. sim, nu gloriosa
Palavra de Deus.

tomo podcrA oncniur-se bem o
povo de Deus nos meandros du
vidu se o,s seus guius andarem eles
mesmos confusos' £ como nos
adverte o api^slolo Paulo:

" se u trombeta der som
incerto, quem se prepurarú paru a
butulhu?" (1 Co 14:8),

tfésios 4 7-16 (ulu dos dons espi-
rituais oficiais que, mais que certos
donv carismiititos, tontribuem
para a edincai;Úo do corpo de
Cristo c a unidade du fé Dons con-
cedidos pelo Cristo rck&urrcio e
ustiunto à destra do Pui

Dentre os dons oficiau menciona-
dos no texto, saliente o de "pas-
tores e mestres" pessoas habilita-

dos pelo hspírito de Deus paru a
funvao de pastorear e ensinar o
rebanho espiritual Trala-sc dc um
dom, c não dois. dc sorte que o pas-
tor i lambem mestre, como enten-
dem bons comentadores c como o
evidencia a conicsiura gramatical
tou« mcn ,., tous dc ... lous de ... lous
dr ptiinitnas kai didaskaiuus (vcrs
M)

0 minisitfrio pastoral i de grande
ampliiude, porquanto envolve
governo, ensino c sustento.

Isto nos leva a estubelecer paru-
lelo com o munui iripirx dc Jesus
Cristo, Seus três ofícios de Profciu,
Sacerdote e Kci

I — VUio Geni

1 O homem foi criado pura cicer-
ccr estas trcs funtõcs. paru o que
recebeu dc Deus Inteligência para o
conhecimento, untidadc paru agir
com rctidâo c jusikíu, e poder nara
exercer dominio sobre a criacao

O pecado transtornou essas
cupacidades e o equilino delas

2 O po»o de Deus foi (remado
nestas funvões, ma.s sempre reve-
lando imperfeições Houve oca-
siões em que um ou mais ofícios
ftdtaram Exemplos. Ji 21 25 - ",„-
não havia rei cm Israel cada um
faíiu o que achava mais reto". Si
74:9-" )A nào há profeta" Mui-

lus vc/cs os ofícios se corrompe-
ram, como SC vé dos seguintes

exemplos Jr 49 c contento ~ rei.

sacerdotes e profetas colhendo o
fruto dd sua infidelidade, Jr 5 13 -

"Até os profetas nâo passam dc
vento, porque a palavra não está

com eles. as suas ameaçai se cum-
prirão contra cies mesmos"

V Houve alguns homens de Deus
típicos dc frislo no escrtlcio dos
trèsoricios. orno MoisOs c Samuel,
niuilvcis, embora não perfeitos

4 Cristo c o Prolcla. o Sacerdote
e o Rei que rcali/a eslas lunvocs
com perfeita sabedoria, perfeito
amor sacrificial c perfeito domlmo
- sendo que a revcluvão nicna do
dominio aguarda o tempo dc Deus.

^ Coda crislâo c cham.ido para
desempenhar, dentro da sua esfera
dc at,ào e dos seus limites pessoais,
as ires fundões falar cm nome dc
Deus comunicando a Sua Palavra;
interceder pelo prõnimo. c exercer
julío Jã Moisís anelava: "Oxalá
todo o povo do Senhor fosse profe-
ta, ,!" (Nm 11 29).

Pedro esulla "Vós, porém, sois
raca eleita, sacerdócio real (isto i,
dc reis, ba.sileion), natão santa.

Eovo dc propriedade exclusiva dc
leus. pura proclamardes as virtu-

des daquele que vos chamou das
trevas para u sua maravilhosa luz"
(1 Pe 2 9) - texto cm que aparecem
nítidos os trés offcios.

'

6 Mas os "pastores c mestres",
constituídos por dons espirituais
concedidos por Cristo para a edifi-
cação da Sua igreja, têm autori-
dade e responsubiiidadc mais defi-
nidas que os demais membros do
povo dc Deus O que requer maior
preparo, maior dedicarão, maior
vigllAncla.

II — Tenlaciies ilpicas dos
"Pastore* e Mestres"

Não mencionarei as tentações
mais grosseiras, como as relaciona-
das tom dinheiro c sexo Tratarei
somente das que considero funda-
mentais

I Tentações do pastor como pro-
feta. Resumem-sc nisto Não falar o
que o Senhor falou

A função característica do pro-
feta e falar em nome de Deus. i
Eroclumar u mensagem dudu por
leus

fcnire as nuanças da tentação de
tulur o que Deus não falou, saliento
estes extremos

a) O de pretender proclamar
revelações especiais, como os pro-
feius bíblicos Isso tem contribuído
paru quebrar a unidade do corpo
de Cristo, resultando na formação
de numerosos grupos c seitas cm
vasta gumu de heresias mais ou
menos pronunciadas

b) Outro extremo Proclamar
interpretações c esquemus de
homens

O antídoto é um sõ, fidelidade á
Palavra de Deus escrita

O mais fiel profeta moderno é
aquele que, buscundo a iluminação
do tspirito, abre a Escritura e a
expõe, afirmando; "Assim du o
Senhor"

Isto não dá direito ao pastor paru
«er Ignorante e ocioso quanto ao
que dl/em, pregam c escrevem os
homens Mas o obnga a submeter

todas as coisas ao julgamento da
Hscritura Sagrada.

Ainda aí uma advertência levar

a serio as boas normas dc interpre-

tação, e viver o que sc prega

2. Tentações do pastor como
sacerdote. Resumem-sc nisto; Tole-
rar c compartilhar os erros do
povo.

Sua função é interceder pelo
povo (por bênçãos e perdão).

No envolvimento com as pes-

soas, famílias c grupos da igreja, o
pastor pode ir-sc acomodando a

padrões éticos c a conceitos doutri-
nários cada veí mais frouxos.

Em vez dc edificar a igreja e

levá-la a crescer "cm tudo naquele
que é o cabeça, Cristo", o pastor c

a Igreja vão perdendo as caracterís-

ticas distintivas do povo dc Deus.

Antídoto Fidelidade à missão,
confrontando-se com Cristo. Este.

na terra, exerceu o sacerdócio
identificando-se com os pecadores,
morrendo por nós, pecadores,
fa/endo-sc ate pecado (2 Co 5,21),

sem jamais ter cometido um só
pecado - O pastor, como sacer-

dote, está desafiado a amar sacnfi-
ciulmcntc o próximo em gerai e as

suas ovelhas em particular, sem
cair nas suas fraquezas c Infídelida-

dcs.

3 Tentações do pastor como rei.

Em termos práticos, este aspecto
do ministério pastoral sc expressa
no governo ao povo de Deus,
incluindo direçáo e julgamento.

Direção: Hb 13 17 - recomenda
submissão aos "guias".

Julgamento: 1 Co 5;12;6 2,3; Mt
18 iS-18

Das tentações peculiares a esse
oficio saliento dois extremos; Tira-
nia e Subs-irviéncia,

Antídoto fidelidade a determi-
nações bíblicas como estas Quanto
á tirania: a) o governo é exercido
pelo colégio de presbíteros (At
5u 28), b) a autoridade da igreja (e.

ponanto, do pastor) é ministerial,
isto é, no sentido dc prestar serviço
(Mt 20 20-28),

Anlidulo Quanlo a subsertiêncía:
a) o pastor é mordomo, e prestará
contas ao Senhor eterno ac como
cuida dos seus conscrvos (Lc
12 42). b) deve fazer valer sua auto-
ndade como ministro de Cnsto e
despenseiro dos mistérios de Deus
(1 Co 4 1),

- "Por preço fostes comprados",
dii_ o apóstolo noutra passagem,
"não vos torneis escravos dc
hom.rns" (1 Co 7 23)

Lcmbremo-nos: o suborno cega
os juízes (Dt 16:19).

Presentes aparentemente ino-
centes podem fazer o papel de
subornos.

Há dias iniciou-se processo de
investigação dos presentes recebi-
dos, oor um ex-presidenle dos Esta-
dos Unidos da Aménca. porque a
lei daquele pais determina que
Iodos os presentes recebidos na
qualidade dc presidente pertencem
à nação

Ha crentes que não contribuem
bem. c que dão presentes ao pastor

Oxalá as tgrcius venham a com-
preender que Ines c mais provei-
toso "honrar" bem os seus pasto-

res, ou seja. dar-lhes honorários

que lhes permitam digna subsistên-

cia, do que remunerá-los mal e

fazc-ios presa dc presentes daqui e

daiiV E oxalá os pastores façam
JUS, por sua fidelidade e dedicação,
á "dobrada honra" dc que fala a
Palavra dc Deus (I Tm 5 17).

Concluindo, o ofício dc maior
importância é o deproreta, na atua-

iidadc (o principal dom. segundo a
Bíblia- 1 Co 12,28. 14,1), porquco
profeta proclama c ensina a Pala-

vra c. nesse mister, excrciia-se

como sacerdote, administrador e

juiz

No fim do século passado,
quando a Inglaterra passava por
uma fase em alguns aspectos seme-
lhante ao período que estamos
vivendo no Brasil, Spurgcon disse a

evangelistas c seminaristas

"Vocês não estão ficando des-
confiados do uso da pregação, não
é? Ainda bem que não. Espero que
não fiquem cansados dela. embora
seja certo que a pregação os dei-

xará cansados às vezes. Continuem
pregando Sapateiro, limiic-sc ao
sapato, pregador, limitc-se à pre-

gação. Naquele grande dia. quando
for Ilda a lista dc chamada, lodos os
convertidos por meio de fina mú-
sica; de decoração dos templos e

de exibições e entretenimentos,
somarão uma décima parle de
nada; mas sempre agradará a Deus
salvar os que crêem mediante a
loucura da pregação. Apeguem-se
ã pregação. E se fizerem alguma
coisa mais. não permitam que isso

passe para trás a pregação. Resu-
mamos assim a coisa cm primeiro
lugar, preguem; em segundo lugar,

preguem, em terceiro lugar, pre-

guem" (The Soul-Winner. Associa-
ted Publishcrs and Aulhors. Inc..

Grand Rapids. 1971. p, 61),

o seguinte soneto foi escrito dois

anos depois da minha formatura no
Seminário dc Campinas, no final do
meu segundo ano de ministério,

contando o ano de licenciatura. É
uma homenagem aos pastores fieis.

Oxalá estes versos, daqui a uns
quantos anos, descrevam também o
ministério dos seminaristas e jovens
pastores atuais.

Reiros|>eccBo

Profeta, empilha os anos de lua vida.

e o que fens dito, e feito, e predicado,
sob as ordens de Deus. que te há cha-
mado
a Ião sublime, nobre t doce lida!

Profeta, olha. leus pésjá têm ferida'
Já caminhaste tanto' Ésiás cansado'
Mas. se leu coração está chagado,
lua fronte de lauréis esiá florida'

Pára um pouco neste ângulo da
senda.

olha luas pegadas pelo chão:
Sangue na areia' Pa: no coração

Airás e adiante espinhos tu desvendas,
porém, airás inúteis ficarão
enquanto cumpres lua tt/cacãof

Oityt Ollvettt

Pregado originalmente por oca-
sião do aniversário do Seminário
Teológico Presbiteriano de Campi-
nas, em 8 de setembro de 1977 Pre-
gado parcialmente por ocasião da
ordenação do rcv. Erasmo Prestes
de Souza (parèncsc). na IPI de Vil»
Ipê. ..ampmas, em 12 de fevereiro
dc :978,
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75 anos de Independência Eclesiástica

"Chuvas de Bênçãos teremos"

— e as tivemos!

153

Nem lodos os independentes sabem que além da "Morselheja" do
nosso fjmo prcsbiicnano no Brasil, O PENDÃO REaL, ouito hino é his-
lòrico paf3 a nossa .imjda Igreja "CHUVAS DE BENCAOS TERE-
MOS. E A PROMESSA DE DEUS", iraduíâo de Sjionião Ginsburg n'
510 do novi, "Salmos c Hinos" O lalo está assim descriio nos Annis da
I' Igreja Presbiteriana dc São Paulo" (era a noite de 31 dcjulhode IW.H
"Quando la saindo o grupo do templo do Largo dos Guaianases, bradou
alfiucm A t* Igreja'" E, perlo das 1 1 da noite, ahrifam-sc ai oorlas do
templo da Rua 24 de Maio para acolher ot que vinham se reunir ali em
hora tao adianiads. Era como se fosse um cutto de vigília Passava da
meia-noitc quando fo: regressando cada um BO seu lar Foi uma hora de
emoção. Lágrimas deslisavum pelas facei Subiam eJipressiva^ orações,
hniojvam-sc hinos ao Senhor, alguns dos quais (oram sempre repetidos
naquelas primeiras reuniões, Um deles, o CHUVAS DE BÊNÇÃOS"

O rev João Wilson Fauslini mosirou-nos a propósito, cinco coinci-
dências impressionantes sobre os dois hinos: 1| Ambos foram escritos
pelo mesmo autor. Daniel Webster Whiitle, que viveu de 1840 a 1901

, 2)
A musica de ambos foi feita por James McGranahan (1840-19071, 3) O
autor da kira e da música nasceram ambos em 1840, 4) Os dois hinos
foram Iraduzidos pelo "judeu errante no Brasil" Salomão Ginsburg, nas-
i;ido em 1890, S) no original, os dois hinos foram compostos em si bemol
maior.

0 ESTANDARTE lembr» a todo» que jubilosumcnic comemorarão
no pró\imo 3l de julho, os anos de nossa sida independente como
Igreja de Cnsto além do PENDÃO RI ^L (que alguns cantam «lí
batendo o pi direito no chiio paru marcar o compasso t. deve ser também
entoado esse tradicional hino MO. ligado è* rai/cs histiWica* de noun
denominação.

Estejam nossos corações cheios ije yrutidio a Deui. nosso Pai. peln
maravilhosa Igreja que nos concedeu para nelav e»cfcermos. cadn um
seu ministério

-
V"'" '^"J'' 'l^'''*'"- deplorando a div,%ilo do «orpo dcCristo: Lilgrimas dcslisavani pelas face»"

2) - Uma Igreja que foi organi/ada elevando no» cius prece» iinnifi-
cativas "Subiam expressivas orações"

3) - Uma Igreja que se organizou conclamando seu» fiéis. «, como
soldados valorosos de Cristo, tudo enfrentarem pata "arvorar seu Lstan-
dartc is gentes" (iHaius 62 10): "Um pcndilo real vos entregou o Rci, a

( oro da I» Igreja de Slu Ptulo «1» I9*J

vcVs. toldados seu» t orajovo». pois, em tudo o defendei. lUoichendo para
o» céus Com valot. icm icmor Por Cruto. prom6» « sofixt Bem alto
erguc) o »eu pendfto, Hirme», icmprc, até motrct"

41 lima Igrciu que « organiioii cantando jubitoiamflnte sua fé. na
certe/a dc que u bençAo de Deu» cstario »obte o «eu trabalho "Chu\ii>
de henciivs teremos, é a promcsta dc Deus, Icmpoi hendiio» vetcnio.
t nuvds de bcncdos dos céus"

V Z
^""^ iBMjn que »« organiiou londo o mali profundo respeito

pcl.i Soberania do Senhor Jesus Cnsto, linico Rei. ouc niu admite outro
nem interferência de filosofia alguma que lhe tire lua condicAo de
M.inaica Absoluto dos loru^ões do» crente» "Pl.LA COROA RI AlDO SALVADOR"

Graças ic damos, Senhor, o» proibilcrianoi independentes de loifn o
Brasil, pela Igreja hritsilciru c fiel que no» dcsic Um inedudc dc
como parte do teu povo, dtl-iio» o teu pcrdiio pelas nostiis laltias. enche
no» de amor pelos ininios dc oulrav igrcjat *.ristfls c pcli'» que nflo le
conhecem c ilumina ocanitnho da nossa I sK.ida para que, em liidn e ptir
tudo. sejamos sempic achados liéi» .i nossa vocação dc Icui servo» ludo
pot Cristo Jctus. Amíni,

O

DA CAIXA
POSTAL 300

Através de uma pesquisa de opinião, a rcdaçào d'0
tSTANDARTE retcbeu cie vários pastores suas impressões
sobre o nosso órgão oftcial. que transcrevemos abaixo:

"O nosso jornal tem sofrido bastante por vários motivos,
especialmente o económico" - Rev, Severino Alves de Lima.

"Quanto ao tamanho, acho que o anicrior era melhor, por
ser o estilo órgão oficial e por se adaptar melhor à coicção em
pastas. Quanto ao estilo, de apresentação, é relativamente bom.
Quanto ao papel, é frágil, poderia ser melhor, como os anierio-
rcs. Uma vez ou outra passa por algumas irregularidades, mas
ISSO e normal- Tem publicado bons artigos dc instrução, mas
pode ser melhor, A direção merece confiança." Rev. Moacir
Gonçalves Viana.

"Desculpe-me não dar minha opinião. Na verdade, tenho
lido O ESTANDARTE, mas não é possível fazer uma análise
imediata. Prefiro ser mais prudente," Rev. Geraldo Matias
Ferreira.

'^Sempre gostei de inovações e gostei das apresentadas pelo
O ESTANDARTE. Infelizmente tem sobrado muito pouco para

,
ser lido em nosso órgão. aJém do necrológio". Rev, Jònathas do
Vale Moreira,

"Acho o jornal esquisito, mal impresso, etc. Creio que
poderemos ler um jornal melhor, mais apresentável." Rev
Aureliano Alves de Jesus.

"Tenho tido muito carinho para com O ESTANDARTE,
Acho-o Cada vez mais inspirador, bem informativo, espiniual.
equilibrado, sempre dentro das nossas normas, fugindo à polé-
mica e aproveitando bem os valores da nossa igreja Se não fa2
mais, é por limitação financeira". Rev. Addio Gomes,

"Tem melhorado, todavia precisa melhorar mais, Sair com
regularidade e com artigos de fundo doutrinário para orien-
tação da Igreja." Rev Josué de Campos.

"Acho que O ESTANDARTE tem deixado muito a dese-
jar, por motivos que apresentarei l") Atraso nas publicações
Ex,: SC mando um artigo sobre o Natal, será publicado 2, 3

meses depois do Natal. Quando sai. já não interessa mais, 2«)

Frequentemente tem saído atrasado. E. sendo quinzenal, ulti-

mamente deixou dc o ser, para sair de mês em mes, 3») E um jor-
nal muito fechado, isto i. só publica artigos que refletcm as
ideias de uma facção da Igreja " Rev, Ronan Pereira da Silva

"O Estandarte melhorou nestes liltimos anos. Entretanto, o
último niimero que recebi (março) veio muito magro, Sinio-mc
culpado por não haver dado minha colaboração." Rev, Joaquim
Ferreira Bueno.

"Não lenho base para responder, por enquanto" Rev,
Gordon Stanley Trcsv.

GOSTARÍAMOS QUE TODOS OS PASTORES RES-
PONDESSEM AO QUESTIONÁRIO ENVIADO PELA
REDAÇAO. PARA NOSSA ORIENTAÇÃO. MUITO OBRI-
GADO.

"A finalidade desta é dar-lhes conhecimento de que a 3*

IPI dc Assis não lem condições financeiras de pagar 33 assmaiu-
rss. dttas serem precisas para a mesma. Queremos ainda que

sejam excluídos os 2 assinantes existentes, que \Ão Paulo Cin-
dido Alves e Aracy Luciano Gomes c por i>so, devolvemos a
remessa deste número." Nestes termos recebemos uma corres-
pondência manuscrita, porém, sem assinatura.

De Mandaguaçu, PR, o presbítero Caleb Vieira, enviou 4
assinaturas. Dc Ilapctininga, totalizando 34 assinantes, vieram 5
novos Alzira Molinari dc Oliveira. Iracema Vilalba de Almeida,
Ezequiel Damim. Célio da Silva e Jose da Silva ( ;iinpos, Dc
Aracaju, SE. o rev, Jonan Cruz mandou mais uma assinatura,
escrevendo "O irmão mc ensiou 17 exemplares cotiio, aliás,
haviamo!. combinado pessoalmente. Estou vendu. poriim, que
não vai ser possível Nosso povo niio é muito d.tdo á leitura.

Como resultado, os jornais ficam encalhados. Dos 17 só vendi
uns 4 ou 5 att^ agora Dc agora por diante, mande apenas í para
venda avulsa ' h uma carta dc Borda da Maia. Míi. assmiida
por Jiilio Pereira dc Toledo, com II assinaturas loi recebida,

AS SEGUINTES KiRI.JAS JA ATINGIRAM O Al VO
PROPOSTO NO FINAI D(> ANO PASSADO f>l LA ADMI
NISTRA<,AO DO hSTANDARTF, PFI.O QUF. ACiRADK
CEMOS MUITO A VALIOSA COOPFRA(.AO Monte Apra-
zivcl. Moinho Velho. São Bernardo do Campo (Baeta Neves).
Maua. Jardim Cipava. Jardim Quitatina. Vila Diva. Vila For-
mosa, Soledade de Minas, Jardim das Oliveiras (Presbitério
Paulistano). Vila Aparecida e Vila Palmeira».

"Fico satisfeita cm tomar conhecimento que o irmào pre-
tende ler uma seção cm O ESTANDARTE designada aqueles
qtic trabalham diretamentc com a música na lurcja. e, que, sem
dúvida, será lida por muitos guc não são desta kiixa mus necessi-
tam dc entender e apoiar tanto o uso de mtisjca nu Igreja
quanto os irmãos que são mais envolvidos no caso, Estou a sua
disposição naquilo que cu posso c poderei fazer para lhe ajudar
a tornar esta seção numa contribuição valiosa para o povo da
IPI ' - Lida H . Knighl - Redalora dc "Louvor Perene'"

O Evangelho da Rosa
Rev. Antonio Correia Rangel Alvarenga

Eu acabo de entrar no jardim.
Muitas flores rodeiam-me a mim.

Esta rosa me fala de amor!
- E o espinho? - Já sabes - é dor!

Esta rosa é o amor de Jesus!

- E o espinho? - Os cravos da cruz.

E ali mesmo naquele jardim
Recebi a mensagem de Luz:
- Salvação, Salvação: lá na Cruz
Jesus Cristo sofrendo por mim!

Entregando-lhe o meu coração.
AH mesmo, com grande emoção:

- Aqui estou. Aqui estou, meu Jesus.

Sou só teu e vou ver-te na Luz!

Telêmaco Borba. 13 de outubro de 1977

(;RAH( A ( IIK OI.I I TDA.

Impressos cm geral p/o Comércio e Indiisiriii

Conviícs paru casamento, Carli^es, l-ichas

Nolas riscais, l nvclopt.'s. ("iirUis. ctc,

- Scrvii;os cm relevo americano -

Av. do.s Autonomislas. 5,06.1

Fone: 47H-7574 - CM* ()(>()0l) Km IK

Osasco - SI»

Ktfv. Fzequlai dn» ShmIuií

Somos humanoft. gmtamo» ou não dus pcsjious,

Quanttu ijosiamos tran*tiiitimos aoN outros nodttojt ncnti-

mentos. Com is.so fa/t;mos ct>m que. aquela imagem qtic

nrc/amos, sejti formada taniht-ni cm nossos .scrticlhanics

tia será mais vigorosa naqueles eoiti os quais convive-
mos ou sobre aquele» com quem lemos qualquer tipo dc
ascendência.

I ssc Icíiomcno lodus nós conhecemos, Quem i que
não formou em si a imagem dc alguém sem conhece-lu
pessoalmente ' Vc/ ou outra alguém mc diz que já ouvira
o meu nome ou que lera alguma ciiisa que cserevi c que
pensava de outra íorma dc mim.

Aqueles que se acostumam a ler as cartas dc Putilo,
terminam criando para si até utnu iniiigciti física do
grande Apóstolo, a qual provavelmente cstard mtiito dis-
tante da realidade. Na caria aos Coríntios ele alertou-os
sobre isso quando escreveu" Porque as %uas carias,
di/cm, são graves e fortes, mas u presença do corpo é
fraca, e a palavra dcsprc/lvel" (2 ( or 10 10).

hssa jmagem física i muito importante, mait além
dela julgamos mais relevante (j alio conceito da pessoa,
que em nós se forma. Pussanios a respeitar suas ideias e a

colocamos como um modelo, uma inipiraçilo, para nós.

f- impressionante, .são heróis que náo conhecemos. Mas.
agora, uma coisa. \là alguns que melhor seria se nunca
os tivéssemos conhecido, p<irquc isto fez com que se des-
gastasse horrivelmente a sua imagem, Que dccepvào!

Isto mc fa/ pensar que hà sempre alguém projc-
tando a nossa pessoa, Sao parentes, pessoas amigas,
alguém que um dia pudemos ajudar c assim por diante

l.ssa realidade deve, então, nos preocupar, de forma qui'

a nossa conduta inspire nio só na informação, mas anies
na presença real. Um dia uma jovem me procurou e mc
disse Que eslava arrasada Pensei uuc iiveisc ocorrido
com ela um problema grave Mas logo cia me disse a

razão. Alguém lhe havia cau%ado uma grande dcccpvSo
Se fosse dc outra pessoa, aquilo passaria desapercebido,
mas partiu de alguém que cia jamais poderia concebe
que tomasse tal atitude, Lssas considerações deixo por
que há sempre alguém que espera de nós um tcsiemunh'
á allura da fé cristã. Não pudemos decepcioná-la, pa
ISSO procure continuar sendo uma inspiração. A propó'
sito registro o que disse Jesus "Assim resplandeça a

vossa lu/ diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus."
(Mal, 5:I6J.
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Mantenha sua assinatura

e seu endereço sempr ' *m dia

No» diai íl u 16 de julho próitmo u Pcdcruçâo do Rio dc Janeiro
cMiird fccchcndo oulrai M I ederucôc» do no»o Uiiiíl UmpUla. naru
o vM I:nt(inir(} Nuiiiinul dc l iderei. Umpisiin,

O icmii é Míitidutle I|irej4 dc Hoje",

O Icmu c»i;l cm I Iimòicd 4 10 - "Porque puru iiiu iruhiilhumot c
uuiiKis, p,ijh ei,pe(um(i« no [)cut vivo, tiue i o Sulvador de lodoi oi
honicri*, prifitiptilmenlc do» fidi»"

3* — AMCHorU d« Imprema t Comunicação

Tumbím de acordo com suo» alribuiçaci, esta asscMoris lem dois
cumpuit opeciricon dc ulividude»:

A tunu icni dc ( rl lWt,(X) por piirlicipunlc.

NOmcro de purtkiriunicv ucrd dc iu> nnixim» S (eint ») por l ede
nnfio. devendo ot>»crvur *c <jiie luit purinipuiHe» devem «r dc nrclc-
renciu, U(|uelct ijuc rciilmcnic cMcjum intennid.i* no irubulhu rcgionul

Hiivcrtl (loit potio» dc rei.cpi,ilo I» Hodovirtriu Novo Rio - R.o de
Jiineiro HJ. s. n>| do H.u dc June.ro - Ru„ I crnundo GroM
Prutu do (jrmi), fone: JHOUfiOI

lodos dcvtrilo leviir roupu dc ctimii e de hunho purv pruíu. O climu
upciur dc ler Inverno, no Rio, é qiienle NAO FAl T!:

I RABAI.H() rXH-ir^^^^^^ PUI A DIHE10HIA l)A Í ()M H>|.HAUO NOS PHlMIilPOS 8 MESES DK «Eííl Ao

t »u ( ij ,,,,Mc oo iriihiiil... .«cuitido pcln diicto.M Ju {unicdc.
rfli;au, d., tclmôrio ap,c<cni,.d,> a,. Suprem.» Coiitlliu MM d,, Driiíil
que ísievc roumdo cm duiu dc IS a 19 de fevcreiru de IV78

O relatório compreende o jicriodo dc julho de l»?7 « fevereiro de
197a

I* - A I)lr»lurl>

u.^ '?V "I"'*'*' c " de novembro, quandotomou divcFMi* dctuocv eniFi- cliis tonsolidur c divulitiir o "UMPIS-

'V*"'"/''""*'
""f='''^"'V'í" 'l" Mocidade, criW c nomcir u»

ní. n ^ '
''''\'l"«'^/il" fclmorc, o. próprio» direlorc. d.i ( onledc

«, h I

<-""^"'"'"."<'. hcm como o rcípcclivo mob lidrio« ubelcver o ohjciiv« «crd, o» ..biclivo» «pcclfico. e a. c.ra.ÍBUu doplunu de iiUo puni a pre»cnie ciUflo,
"

"^^t? ''m" Vi'"'"'" P"""^'^"!*' irubiilhu cupcciu! dc Come-
. oriK lo Me, do Um,,„„u,. lendo s,do c.pedid.i^ c.rvolutc» u todn. a.UMPIv umvoctindo-u> ti ,euli/iir, rcpccliva^ ihicjus lotu" -Semum. dc Onívilo dc >() . ;s dc relembro dc I<í77 t*^^ h^Hneu i deAíJo de t,r«vas pelo IJinpiMiio Niicionul. no d... iS de letembro Se líl??

«mu'íie'oÍMo""' """""^ °' "

2» — A iiMuorU de Plancjamcnlo

De ucofdo com *u,is Hinhu.võcv cMii us««orin dedicou *eus nn-

""^'"V'
^""«^"^'^^> Mu"U"l Ump Ma Icvíiíló

ConT;.,í ""'"i^r '^r""^" AMcmblím, dorunle "
\\\Lon)tre)i)o Nucioniil do Uinpi^nio.

hr^ví*
'i^" í"i"l clnhorui,ilo. devendo em

í.^ fm.
^"^"mm hudo d gnir.ça. ,ob rcspon.uhdidiutc d» t MPtB (o"!

I - Imprcn^d

UMPISMO, ófB,io iiliciul dj { onrcdera(ão da Mocidade PreshUc-
rianu IndcpendcJile do Hnitil I oriim publicadm doi» númctin o dc n" 4
c S (conjunto), cípecial jiobrc o Conurciio Nacional, relativo aoi meses
dc julho e iigo»io de 1^77; e o dc n» 6, relutivo aoi meses de setembro a
dc/emhro dc IV77

rSIANDARTfc. VARONIS EM MARCHA; Programu c^pccul dc
Naial iranMmlido pela 7V Oii/clu dc Sflo PjuIo a tonfcdcravao íe/-,c
rrescnle mandando reluiórm ao O f-STANDARTF Mibrc o ( iingíc\so
Nacional, mandando noikia, divcr*js ao progr.imu Varoni\ em Marcha,
da Confedcrutao dos Varonis e participa nilo do programa cspctiat de
Nolul. (]uc Foi irunimilido pelu TV Guieta de Silo Paulo.

2 - Comtinicavilo:

Correspondência recebida: 30 cnrlfle* de Nalal e 21 cúrias de II
t cdcravôe» (1 ondrinu. l.cMc, Puuli»tano. Ansls, Nonc. Botucaiu. Per
nambuco/Bahu, Araraifuara. Br;uil Ccniral. São Paulo. Ocilc^P),

Coir^spwnii, niia c\p;didj tiin u.ial dc l^li Lurt.i*. micuioic» i'

nnprcssok. sendo 561 d» previdência. *í du primcir;i \cvreijfia, e. d.i d«cs-
»orÍH dc iinpreiua c cimumcacio, 217 cartões do Diu jo Pa>u>r U4
csemplurci do liMPISMO nM r S. SMcscmplares do UMPISMO tCb

4» - AKMVMirla de Klftunca»

A GRANDt VITORIA Dl: I97«

A us««ori« dc ftnanvtis desenvolveu um trabalho pioneiro na Con
a'

1»"*^^."
.

'^"*-'fí'',J'. 1"* '"8ÍOU uma grande viliíria junto á MesaAdmmiMrullVH dn IPl do braiil a aprovavào miesral do pedido de verba
icílo no ori;umento linancciro parii o ano dc 1978

A asicsioriu tmunceira tumbÉm aprcseniou ã dirclona da CMPIB a

Ses' Hnlncmíf
Confederação, com a organiiaçao de con-

5' — AnewurU Elsreuilva

A tiRANDh ITINhRANClA

Sob orieniasflo do relator e sccrclârio-enecutivo da CMPIB Gcssé

^mí^T^-h^k 'cm desenvolvido um dos mu,s impor-un e» trabalho, da dirclona a ilmcráncm Ai vuilas da asiCMona e«cu-

conirreru.rtrio

a) l ederajifles vmtudM: 11 VISITAS - Sâo Paulo 4 Bandeirante
3. Osusco í: PauhMano 4; R.o dc Janeiro 2- Leste 3, Brãsil Cen al

^
Arara^uar-,.1; Oeste I

.
Assis 1

,
Sorocaba I . Londrina 1 Botuca.u i

pcriJdor5o;Í77'rí:";re:'rr.^/,"" -
^""'«;'l;f'''í^^'\Je Senhoras 2. Mesa Admmisirativa: 1urit.Sno da Igrcj» 111, (. ulio dc açâo de graças pelo amverNáno da IPdo Brasil. Lançamento da pedra fundamcniul da IPl do Im.rim

Ro»ell Pereira Corrto — !»crelárla

PRESBnERIO l>f BOTliCATl'

Fazenda Bruden 15 anos

f.~..t '"^h"'"
"^"ii" mencionada completou, no dm >6 defevereiro do corrente ano. IS anos de otgani/açâo

Trala-K de um trabalho que funciona, dommicalmcnie ás 14 hora,

^^^^^^^^
?LdS com D H ',^r

"'^
R ^^"1 ' ^'

diácono Lj.ro Rad!in

Aliás, es^a EhoIb Dominici, no primeiro ano de alividades funcio

Már!ô B?uZ , H r"*'- ^ diáconoMário Bruder. onde. inintcrrupumente. vêm funcionando durante 14

tsco!í"í
'^"^ Dominical, que i filial dai:ícola da sede Monos estranhos ali lèm ouvido o evanaelho Vánosacumpamcnio» e piqueniques da mocidade lá « tém rcaSo E umluga, cn.an.ado, c aprazível, por s.iuar-se no alto da Serra de BotucailT

rfrr ^'p^.^^i* °, RoMhna Bruder. dos Sn Lázaro Raduan e Mano Bru-

Re*. Krucfac» Citc4«llui

Convocação - Consíituiníe

Convoco ConfnJcfBçào ám Mocid»dt Pre»hlitrUni tndcptfuJcnit do
Brasa, airavti dat dIrttorUi di Fcdcr.tõtt. para ConiiJiainit a m rtaUur
no dia í) dí jalho dt I9T8. ij Í.-OO hora» da manKã. nc Acampamento -Re^
c-nio Altar»-, da V IPI do Rk. dt Jantlxo. cm Afwuama, dc acofdo com o
arUgo 1 9 doi Etuiuiot da ConfedtTíçâo da Mocidade Prtsblierian» Indepen
dcott do Bra*U. tendo que cada Federação te fará representar por um dcle^
gado orklaL

Zilion Bicudo — Presidente

Jomol cto Cicfacte

Bauru (domingo), 14 de maio de 1978

BAURU ILUSTRADO
FALA DAS ELEIÇÕES

Pn«blleri.n. Independente. Destacamos. n«s(. ediçi5 dímaio. um retrospecto da* eklçõe* par. depul.d« em 74 e

^ILtL ^ ' «Í^P-todo feder.1; epitrDoo. d« escolas que iK.»«neiile acrio bomenagead*;*

J^,\^r^'^. ^"^ '^op'^iorado do Re* Cyias gisjj^






