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REV. LAURO DE QUEIROZ

É NOME DE RUA
Ao ensejo do cinquentenário da nos-

sa Igreja de Presidente Prudente, por
resolução da Câmara Municipal, foi
dado o nome do Rev. Lauro de Queiroz
a uma das ruas da cidade. O Rev. Lauro
foi, depois da organização da Igreja, o
seu primeiro pastor, sendo também pre-
feito e vereador em Presidente Pru-
dente.

sínodo oriental
Seirundo Encontro de Escolan
Dominicaia

O Sínodo Oriental promoverá o
seu Segundo Encontro de Escolas Do-
minicais, nos dias 22 e 12 de Novembro
próximo, na Igreja Presbiteriana Inde-
pendente do Alto de Vila Maria, em
São Paulo. O "encontro" dar-se-â ás
24,00 horas dia 22, no templo sito à Rua
Padre Sabóia de Medeiros, 2817. Na
sessão de abertura o Rev. Dr. Paulo
Cintra Damião apresentará a mensa-
Qem "A Educm^áo que pcr-rf-anoc*".

Durante o "encontro" serão apre-
sentados e discutidos os temas:
"Uma Escola Dominical de Depar-
tamentos" — Rev. Milton dos San-
tos

"Estrutura e Funcinamento da Es-
cola Dominical" — Rev. Ezequiel
Tamarozi
"Encontros e Desencontros do Ado-
lescente" — Prof. Dr. José Novais
Paternostro

CONVOCAÇÃO
SÍNODO ORIENTAL - Convoco o Síno-
do Oriental para reunlr-se no próximo
dia 07 de janeiro de 1979, às 20 hs.. no
templo da I.P.I. n" 6 - Santana —
Capital.
Rev. Milton dos Santos - Presidente.

SANTA ROSA DO DESCOBERTO
74 anos de organização

Em 3 de julho de 1904, foi organizada a Igreja
de Santa Rosa d i Descoberto - Goiás

Em 03 de julho de 1904, íol c ganizada a Congregação de Santa Rosa
do Descoberto em Igreja, pelo audoso Pastor Rev. Eduardo Carlos de
Magalhães. Por necessidade da poca, foi ele a Comissão de organização
absoluta, chegando o referido pi itor em visita à Congregação, organizou
cn igreja. Sendo ele membro do uitlgo Presbitério do Norte. A Comissão
de Organização composta por e » mesmo, fimclonou, como presidente e
demais membros. Agradecemos a Deus em um culto solene com Início às
15,00 hs. do dia 2 de Julho p.p. comemorando assim os 74"* aniversário da
referida Igreja, com o velho Templo superlotado que não conteve a
multidão que se íez presente. Havia mais ou menos 300 pessoas . O orador
oficial ref. Alcides Correia de Moraes, pastor da I.P.I. Central de BrasQls-
DF. Foi um verdadeiro arauto de Deus na transmissão da mensagem, que
baseou em I sam. 7.12. Estando também a convite especial Rev. Dr. Silas
Silveira, pastor da Primeira I.P.I.-DF. e Presidente do Presbitério, que
abordou o histórico da Igreja desde sua fundação até os dias atuais que
também pastoreou a igreja por alguns anos.

NOVOS TEMPLOS
5" I.P.I. - RIO DE JANEIRO

"Nosso comportamento deverá mudar radicalmente, por-
que... é... acima de tudo, um templo para se adorar ao
nosso bom Deus Página 2

EDSON PASSOS - RIO DE JANEIRO
"... está construindo o seu novo templo, que é uma obra
gigante, uma obra de fé e coragem, " Página 7

NAVIRAI - MATO GROSSO DO SUL

"Lança a pedra fundamental de um templo, com mais de
duzentos metros quadrados. (Foto abaixo) Página 7

VOTORANTIM
TAMBÉM...
No dia 2 de julho,

solenemente lan-

çada a pedra fun-

damental do tem-

plo da Congrega-
ção de Vila Cristi-

na - Bairro Vosso-
roca. Página 7
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EDITORIAL
O Senhor Jesus instituiu a sua

Igreja, sendo Ele mesmo a sua pedra

fundamental, da qual nos diz o Apósto-

lo São Paulo, ''ninguém pode pôr outro

fundamento além do que já está posto,

o qual é Jesus Cristo". (J Cor. UJ^ 11).

Assim pertencem à Igreja de Cristo

só aqueles que realmente aceitam o

Sacrifício do Calvário, reconhecendo

em Cristo Jesus o seu único e Suficien-

te Salvador Aixueles ojie O desprezam
vermanecem sob a Justiça divina, em
uma situação que, como declara Cris-

to, "conduz para a perdição", caminho
este escolhido por muitos, (Mat. VII:

13), e que o Apóstolo Pedro enfatiza "se

o justo apenas se salva, onde aparece-

rá o ímpio e o pecador?" (Iped. IV: 18).

A síntese da mensagem evangélica

foi apresentada pelo Apóstolo ao car-

cereiro de Filipos que, reconhecendo
que estava perdido, desejava ser salvo.

A sua angustiosa interrogação, "que

devo fazer para que seja salvo", res-

pondeu São Paulo "crê no Senhor Je-

sus, e serás salvo, tuea tua casa". (At.

XVI: 30-31). Do mesmo modo, lembra-

ria aos crentes de Roma "todo aquele

que invocar o nome do Senhor será

salvo". (Rom. X: 13).

Os que assim se entregam a Cristo,

aceitando o seu ensino e doutrina, pas-

sam a constituir a sua Igreja. Sem
dúvida, é sublime e maravilhosa esta

grande benção que nos é concedida por
Deus! E a mensagem de Cristo é algu-

do Salvador - SÃO Pauio. 15 e 30 de setembro deI978

CRISTO O SENHOR DA IGREJA
ma coisa extraordinária e fascinante,

do que teve experiência o procônsul

Sérgio Paulo, que "creu, maravilhado
com a doutrina do Senhor". (At.

xm:12).
Lembra-nos ainda o Apóstolo que

Cristo é a cabeça deste corpo que cons-

titui a Igreja. (CoU:18). Diz textual-

mente: "Ele é a cabeça do corpo, da
igreja" e, ainda, "cresçamos em tudo

naquele que é cabeça, Cristo" (Efs I-

demonstrar que quem dirige a igreja e

o Senhor Jesus. Também, em outra,

parte, diz "nós, porém, temos a mente
de Cristo". (ICor. 11:16).

Quem governa e, assim, dirige a
Igreja é o Senhor Jesus! Orande ben-

ção e privilégio usufruem aqueles que
são fiéis aos ensinos da Palavra de

Deus, acatando, reverentes, a doutrina
que nela encontramos e que vem do
Eterno Coração de Deus aos nossos

corações.
Não nos devem fascinar ensinos

outros que se afastem da sublime men-
sagem que nos foi deixada pelo Senhor
Jesus. As coisas do nosso Deus devem
de ser consideradas com a máxima
reverência, pois, lemos no texto sagra-

do "assim, pois, amados meus, como
sempre obedecestes, não só na minha
presença, porém muito mais agora na-
mlnha ausência, desenvolvei a nossa
salvação com temor e txemor". (Filip.

n:12).

Como denominação evangélica, o

que nos interessa, e com toda a ênfase,

é ser dominados pela mente de Cristo,

aquele que realmente é o Senhor da
Igreja. E, agora, com a maior dedica-

ção e entusiasmo, ser portadores da
mensagem que nos vem dos céus, da-

quele que sendo Cristo e Senhor, é, por
isso mesmo, o cabeça da Igreja!

Cabe à Igreja Independente, como
denomin/ir/ir^ a " '^a, ao lado dos

1.S aenominações irmãs, ser guar-

diã fiel e inabalável da mensagem que
nos vem de Cristo e que, assim, foi

acatada e defendida pelos que nos pre-

cederam em nossa jornada eclesiásti-

ca. Que a mensagem de Cristo seja por
nós vivida e obedecida em sua simpli-

cidade e pureza e, assim como a recebe-

mos, conscientes agora da nossa res-

ponsabilidade, possamos transmiti-la,

com fidelidade, às gerações futuras! E
recomendação apostólica: "E o que de
minha parte ouviste, através de muitas
testemunhas, isso mesmo transmite a
homens fiéis e também idóneos para
construir a outros*'. (U Tim n:2).

E, então, no grande dia da eterni-

dade, poderemos ouvir daquele que
sendo o Eterno Deus é, por isso mesmo,
o Senhor da Igreja: "Muito bem, servo
bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o
muito te colocarei: entra no gozo do teu

Senhor". (Mat. XXV:2I).

Luthero Cintra Damião

OUÇA E RECOMENDE

O Programa Evangélico da Igreja Prebis-

teriana Independente de Santos, todas

as segundas-feiras às 8,05 horas da ma-
nhã, pela ZYK 653 - Rádio Club de

Santos, sob a responsabilidade do seu

pastor-auxUiar Rev. Manoel Vicente
dos Santos Neto.

Gratos

Rio: ''novo" templo da 5^ Igreja

Rev. Joáo Rodrigues

órgão Oílcla) da I.P.I. do BraaU
Fundadores:

Eduardo Carlos Pereira
Joaquim Alves Correia

Bento Ferraz

Fundado a 7 de Janeiro de 1893

A Dlreç&o e RedaçSo deste número, em caráter excep-
cional, e sob a responsabilidade da Dlretorla da Mesa
Administrativa do Supremo Concílio, com a colabora-
ção do Presbítero Waldir Alves de Souza - CRPRP/SP
449

Assinatura anual Cr$ 100,00
número avulso Cr$ 5,00

VENCIMENTO DA ASSINATURA: DEZEMBRO DE
CADA ANO.

Expediente: 2* a 6' das O às 17 horas
Excrltórlo: Rua Amaral Ourgel. 452 S/L CEP 01221

Telefones: 256-9531 257-8474 258-1422
Caixa Postal. 300 CEP OlCOO - S.Paulo. 3.P.
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Com a chegada do novo templo,
precisaremos nos conscientizar de que
chegam também novas responsabilida-

des. Nosso comportamento deverá mu-
dar radicalmente porque não só é uma
grande obra da Igreja realizada com
sacrifício e dificuldades, como acima de
tudo, UM TEMPLO PARA SE ADO-
RAR ao nosso bom DEUS que nos
permitiu reformá-lo para sua própria
honra e glória. Façamos como o apósto-
lo Paulo: "Esmurro o meu corpo, e o
reduzo à escravidão, para que, tendo

Preparando-se para
a consagração de
seu novo templo, à
Rua Eng. Luiz de
Medeiros n" 62, Pra-
ça do Carmo, a 5»

I.P.L do Rio de Ja-
neiro, promoveu
três noites de coníe-
rências, com a pre-
sença do rev. Mes-
sias Anacleto Rosa,
Pastor da ! I.P.I. de
Londrina.

pregado a outros, não venha eu mesmo
a ser desqualificado." (1 Cor. 9:27).

Creio que este versículo resume tu-

do que se possa dizer em matéria de
exortação à vigilância própria. Devere-
mos nós mesmos ser os zeladores, os
faxineiros, os ammiadores e decorado-
res. Cada um se vigie antes de vigiar o
próximo. Vigie sendo o exemplo. "Exor-
ta e repreende com toda autoridade.
Ninguém te despreze." (Tito 2:15)'*Tor-

na-te padrão dos fiéis." (ITim 4:12)
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SUPREMO CONCÍLIO
OITAVA LEGISLATURA BESUMO DE ATA

PBIMEIRA BEUNIAO EXTRAORDINÁRIA Local:
Salfto Social da 1' IPI de Sfio Paulo. Rua Nestor Pesta-
na. 136. DaU: Dta 9 de setembro de 1978. Horário: S.OO
horaa. MESA DIRETOBA Presidente: Rev. Luthero
Cintra Damlfto; 1* Secretário: Presb. Hélio Teixeira
Callado; 2* SecretArlo: Rev. Mflrlo Ademar Fava; Secre-
tário Executivo: Rev. Dimas Barbosa Lima: Tesoureiro:
Presb. Dr. Theodoro Tanganelll; REPRESENTAÇÕES -

DELEGADOS OFICIAIS PRESENTES - SÍNODO CEN-
TRAL — Preabitério de ArBçatal»; Revs. Asslr Pereira,
Lauresto Rufino e Presb, Oséias Francisco Pereira;
Presbitério de Aasis: Revs. Luthero Cintra Damlfto,
JoaUs Bíartlns de Almeida e Presb. Paulino Isidoro;
Presbitério de Bauru: Revs. Attllln Fernandes, Jonaa
"•'cguelra e Presb. Klosh-íy Kornono e SUas de /*lmeída;
Presbitério de Botucatu: Revs. MauTo Fernandes Pache-
co, Aldo Antonio Gonçalves e Preabs. Alfredo Marques
do ValJe e Áureo Rodrigues Pinheiro; SÍNODO MEBI-
OIONAI Presbitério de Londrina: Revs. Joáo Batista
Ribeiro Netto. Leonardo Nunes e Presba. Aristóteles de
Castro; Presbitério de Maringá: Rev Othonlel Gonçalves
e Presbítero Caleb Vieira; Presbitério Oeste do Paraná:
Ausente: Presbitério de Santa Catarina: Ausente; Presbi-
tério Sul do Paraná: Revs, Josué Soares da Silva. Dr.
EUseu Vieira Gonçalves e Presb. Carlos René Egg:
SÍNODO OCIDENTAL - Presbitério Araraqaarense;
Reva. Ruy Anacleto. Josué Campos e Presb Roberto de
Oliveira; Presbitério Brasil Central: Revs. Dr SUas Sil-
veira e Ryoahl Ilzuka; Presbitério Oeste: Rev. Dr. Laude-
llno de Abreu Alvarenga e Presbs. Esmeraldo Figueira
Filho e Dr. Paulo Pereira Nogueira; Presbitério Sul de
Minas: Revs. Clovls Luclano Ribeiro e Isaias Oarcia
Vieira; SÍNODO ORIENTAL - Presbitério Bandeirante:
Revs. Leontlno Farias dos Santos. José Alexandre Fo-
gaça e Presbs. Dr. Theodoro Tanganelll e Josué Pacheco
de Lima; Presbitério Paulistano: Revs. Térclo Moraes
Pereira, Mário Ademar Fava e Presbs. Dr. AJtemlro
Gomes de Brito e Silas Freddl; Presbitério do Bio de
Janeiro: Bev. João Rodricuea.

SÍNODO SÃO PAULO— Presbitério Iplranga: Revs. Dr.
Silas Ferreira da Silva, Jair Ribeiro de Mello e Presbs.
Waldir Alves de Souza e Edilson Nogueira Castelo
Branco; Presbitério de Leste: Revs. Geraldo Apparecldo
Sorano. Dr José Gulmaráes e Presb. Dr. Rubens Cardo-
so Figueira de Mello; Presbitério de São Paulo: Revs.
Ablval Pires da SUvelra. Dr, Isaar Carlos de Camargo,
Dr. Rubens Cintra Damião e Presbs. Durval Aires de
Brito e Oinls Oarcia;

SÍNODO SUL DE SÃO PAULO — Presbitério de
Osasco: Revs. Dimas Barbosa Lima, Joaquim Walter
Ouise e Prebs. Eneias Rosa do Valle e Roldfio Manoel
Alves; Presbitério de Saro<-aba: Revs. Epaminondas Cor-
rêa de Oliveira. Semiôo Ladeira e Presbs. Hélio Teixeira
Callado e Eládio Pereira dos Reis; Presbitério de Voto-
rantim: Revs. Sérgio Paulo de Almeida, José Ausberto
Bressane e Presb. Osvaldo Pelegrlnl *^antasla; Presbité-
rio de Porto Feliz: Revs. Abílio de < Jveira Junqueira,
Bernardino PlstlUe FUho e Presbs. U les Vieira Mendes
e Eli Henrique da Costa;

SÍNODO SETENTRIONAL — P sbitério Nordeste:
Ausente; Presbitério do Norte: Revf Adiel Tito de Fi-
gueiredo e Francisco José Cruz de [oraes; Presbitério
Pemambuco-Bahia: Rev. Alíredo Ma el Ferreira de Me-
lo

SERMÃO OFICIAL: Proferida elo Rev. Luthero
Cintra Damlfto. baseado em Josué, .:3.

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: É Justificada a
ausência do Presidente efetlvo do Concílio, Rev. Dr
José Coelho Ferraz, por motivo de doença, tendo deixa-
do o hospital às vésperas desta reunifto.

MOTIVO DA CONVOCAÇÃO: Desacato de Resolu-
ção da Mesa Administrativa pela Fundaçfto Eduardo
Carlos Pereira.

COMISSÃO DESIGNADA PARA ESTUDAR E EMI-
TIR PARECER NOS DOCUMENTOS ENCAMINHA-
DOS A MESA: Rev. Dr, Eliseu Vieira Gonçalves, Rev.
Dr. SilBS Silveira. Rev, Josias Martins de Almeida. Rev.
Lauresto Rufino, Rev Joflo Batista Ribeiro Netto,
Presb. Carlos René Egg. Presb. Kloshey Komono. Presb.
Enéas Rosa do Valle e Presb. Waldir Alves de Souza.

RESOLUÇÃO APROVADA PELO SUPREMO CON-
CÍLIO: O plenário aprovou a seguinte proposta, regls-

trando-se apenas três votos con&ários: "Face ao clima
existente no relacionamento entre Professores. Funda-
çáo e Seminário, considerando que estamos numa situa-

ção de impasse, propomos que: a) — Sejam desligados
do Seminário os professores Rev. Dr. Isaar Carlos de
Camargo, Rev, Dr Rubens Cintra Damião. Rev. Jair

Ribeiro de Mello e Rev. Wilson Guedelha, nfto se entran-
do no mérito das acusações contidas na página oito da
documentação da Fxmdaçfto; b) — seja dissolvida a
Diretorla da Fundaç&o; c) — seja eleita por escrutínio

secreto, nesta sessão, nova Diretorla para a Fundaçfto,
sendo eleito para a presidência aquele que maior vota-

çáo obtiver; d) — sejam reiniciadas as aulas Imediata-
mente: e) — seja Iniciada pela Fundação, em conjunto
com a Congregação o estudo do Regimento Interno da
Faculdade de Teologia, sendo submetido à apreclaçfto

final da Mesa Administrativa".

DIRETORIA ELEITA PARA A FUNDAÇÃOEDUARDO CARLOS PEREIRA: Presidente: Preab.
Carlos René Egg; Membros: Rev. Leontlno Farias dos
Santos. Rev. Ablval Pires da SUvelra. Rev Geraldo
Apparecldo Sorano. Rev. Ruy Anacleto. Rev Biequlas
dos Santos, Presbs Josué Pacheco de Uma, Dr. Paulo
Pereira Nogueira. Dr. Altemiro Gomes de Brito.

COMISSÃO DESIGNADA PARA VISITAR O PRE-
SIDENTE DO SUPREMO CONCÍLIO QUE SE ENCON-
TRA DOENTE: Rev. Isaias Oarcia Vieira e Presbs. Dr.
Paulo Pereira Nogueira e Eameraldo Figueira Filho.

ENCERRAMENIO: As 22.00 horas « 30 mlnutoa com
o c&ntlco da l* estrofe do hino oficial da Igreja e OTKcfto e
bênçflo apostólica pelo Presidente.

8- LEGISLATURA BESUMO DE ATAS
2- REUNIÃO EXTRAORDINÃRIA Local: Salfto Social
da 1" IPI de Sfio Paulo. Rua Nestor Pestana. 136. Data:
Dia 09 de setembro de 1978 Horário: 22.40 horas. MESA
DIRETORA Presidente: Rev. Luthero Cintra Danitfto I*

Secretário: Rev. Mário Ademar Fava Secretário Executi-
vo: Rev. Dimas Barbosa Lima Tesoureiro Presb Dr.
Theodoro Tanganelll REPRESENTAÇÕES - DELEGA-
DOS OFICIAIS OFICIAIS PRESENTES SÍNODO CEN-
TRAL - Presbitério de Araçatuba: Revs. Asslr Pereira.
Lauresto Rufino e Presbítero Oséias Francisco Pereira:
Presbitério de Assis: Revs. Luthero Cintra Damlfto.
Josias Martins de Almeida e Presb. Paulino Isidoro;
Presbitério de Botucatu: Rev. Mauro Fernandes Pacheco
e Presbs. Alfredo Marques do Vale e Áureo Rodrigues
Pinheiro. SÍNODO MERIDIONAL Presbitério de Lon-
drina. Rev. Leonardo Nunes; Presbitério de Maringá:
Rev. Otontel Gonçalves; Presbitério Sul do Paraná:
Revs. Josué Soares da Silva. Dr. EUseu Vieira Gonçalves
e Presb. Carlos René Egg. SÍNODO OCIDENTAL •

Presbitério Araraquarense: Rev. Josué Campos; Presbi-
tério BrasU-Central: Rev. Dr. SUas Silveira; Presbitério
do Oeste: Presbs. Esmeraldo Figueira Filho e Dr. Paulo
Pereira Nogueira; Presbitério Sul de Minas: Revs. Clóvis
Luciano Ribeiro e Isaias Oarcia Vieira. SÍNODO
ORIENTAL - Presbitério Bandeirante: Revs. Leontlno
Farias dos Santos e Santos e José Alexandre Fogaça;
Presbitério PaullsUno: Revs. Térclo Moraes Pereira e
Mário Ademar Fava e Presb. Dr. Altemiro Gomes de
Brito; Presbitério do Rio de Janeiro: Reverendo Jofto
Rodrigues. SÍNODO SÃO PAULO Presbitério do Ipiran-
ga: Rev. Dr. Silas Ferreira da Silva e Presb Waldir Alves
de Souza; Presbitério de São Paulo: Revs. Ablval Pires da
SUvelra e Dr. Rubens Cintra Damlfto e Presbs Durval
Lins de Brito e Ginis Garcia SÍNODO SUL DE SÃO
PAULO - Presbitério de Osasco: Rev, Dimas Barbosa
Lima e Presbs. Eneias Rosa do Vale e Roldflo Manoel
Alves; Presbitério de Sorocaba: Rev. Epaminondas Cor-
rêla de Oliveira e Presb. Hélio Teixeira Callado; Presbi-
tério de Votorantlm: Revs. Sérgio Paulo de Almeida. José
Ansberto Bressane e Presb. Oswaldo Pelegrlnl Fanta-
sia; Presbitério de Porto FeUz: Presb. Hllles Vieira Men
des. SÍNODO SETENTRIONAL - Presbitério Norte: Rev
José Cruz Moraes. REPRESENTAÇÕES AUSENTES;
Presbitérios de Baurú, Leste. Oeste do Paraná, Santa
Catarina, Sul de Minas, Nordeste e Pernambuco Bahia.
MOTIVO DA CONVOCAÇÃO: Autorlzaçfto ao Conselho
Administrativo de Betel-Lar da Igreja, para assinar
escritura de área a ser desapropriada pela Prefeitura
Municipal de Sorocaba, para alargamento da Avenida
Comendador Pereira Inácio. RESOLUÇÃO DO SUPRE-
MO CONCÍLIO: Aprova-se proposta autorizando o re-

presentante legal da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil, Presidente do Supremo Concílio, Rev. Dr,
José Coelho Ferraz, a outorgar procuração com poderes
bastante ao Presidente do Conselho Administrativo de
Betel-Lar da Igreja. Presbítero Hélio Teixeira Callado,
para assinar escritura pública de área a ser desapropria-
da amlgávelmente. pela Prefeitura Municipal de Soro-
caba, pertencente a Betel-Lar da Igreja ENCERRA-
MENTO: Às 23,00 horas, com o cântico da Oltlma estrofe
do hino oficial da Igreja, oraçfto pelo Presb, Hélio
Teixeira Callado e bençfto apostólica pelo Presidente.

"JUNTA DE MISSÕES"
Toda oferta que for enviada à Junta de Missões,
deve ser encaminhadas em seu nome para a

Caixa PostaJ, 300. CEP 01000 - S.Paulo - SP.

"MEDITANDO EM SEU LAR"
Programa da I.P.I. do Alto de Vila Maria, na
Rádio Boa Nova de Guarulhos, em 1450 kJ-

lohertz, de Segunda a sexta-feira às 21,25 horas.

PRESBITÉRIO SUL DOPARANÁ
COMISSÃO EXECUTIVA REi^lÃO RKSITMO DaU
15-07 78 Local: !• IPI de CuiiUba Pre«»nç«; RtverendoS
EUzeu Vieira Oonçalves (Presidenta). Emiliano Oomes de
Brito, Juvénclo Monteiro e Preabltero Carlos René Egg
Ausrntvi: Rev Joaué Soares da Silva e Preablteros Paulo
Cougo e Raul Vallm. o primeiro por enfermidade e os outros
dois por moUvos pronaalonala. Convldadoi: ~ Rev Paulo
Molata de Oliveira e Presbítero Epaminondas Ribeiro.
Drllberaçòrs: I - Indlcaçfto do R«*v Jtuu^ Soares da Sllva
e do ar Antonio Aguiar Mattetrià. para (azrrem uma visita
mensal k IPI de PonU Grossa. 3 — Aceitar o pedido de
dispensa do provlslonamento do Presbítero MarcQlo Purta-
do e do seu tnbalho em S Mateus do Sul. 3- — Entrar em
entendimento com os iwrn>ndos Alcides Duque Estrada e
Bsequlas Pire* de Camarão, sobre a possibilidade de trans-
ferencia para o Presbitério Sul do Paraná 4, Oficiar em
asradeclmentos ao Rev. Antonio Vieira Fernandes, k Mis-
sionária Dra. Therwa Sova» Costa e ao Presblteiv Morcillo
PurUido RECOMENDAÇÕES: 1. — As IgTVjas do Prwblté-
rto para gue se mantenham em dia oom «ji cnntrUniii-ív^ ao
Supremo Concílio e ao PraablUrío a. .lo
Motade de Oliveira para oue. dentro de
60 dias nromova eIeJc*o de prMbft«ros a íliii ii< nKuiMrUar
oConaeUloda IPI de CaaUo. INt ORMAÇOESi I - De quf'
o Juli deu ganho d« causa ft Igreja de Castro no que
ooncerrw ao probleina havido contra um grupo dluldentee
que também chegou ao Um a açfto de despejo contra o
inquilino da casa pastoral. 3. — Que o Rev. Josué Soares da
BUva sofreu aoldente automobillaUco, o qual apesar de
grave, nto teve matoree consequências 3. — Que o Rev.
Antonio Vieira Fernandes deixou o trabalho de colaborador
Junto A IPI de Ponta Qrossa. por moUvo de haver assumido
o pastorado da Igreja Presbiteriana de Paranaguá. 4 —
Tomou-ae conhecimento dos relatórios dos trabalhos da
Missionária Dra Theresa Souia Costa, que foram muitos
apreciados.

COMISSÃO KXBCirriVA — REUNIÃO OÍIH RESltMO-
ATA DATA: 07/10/1078 LOCAL: \* IPI de CurlUba PRE-
SENÇA: Reverendos Ellzeu Vieira Qongalves (que prt^sl-

dlu), Emiliano Oomes de Brito. JOsu^ Soares da Silva e
Juvéndo Monteiro mais os Presbíteros Paulo Cougo e
Carlos René Egg AUSÊNCIA: Presbítero Raul Xavier
Vallm RESOLUÇÕES: 1.- Convidar o Rev. Esequlaa Pires
Camargo para Lransferlr-se para o Presbitério Bui do Para-
ná, com possibilidade de Pastorear a Igreja de Ponta
Qrossa 3.- Destinar, da Tesouraria do Presbitério, à Igreja
do Margulhio Crt 30.000,00 (trinta mil oruxelros). para a
concluflfio das obras do sou templo. 3.- Baixar para 3% a
contribuição das Igrejas para o Presbitério, a partir de
}'/\Oí!B 4.- Convocar o Presbitério para reunlr-sn ordinária-
menie na I* IPI de CurlUba. As 0.00 horus do dia mino.
VOTO: DE CONORATULAÇOES com D HILDA PIO
MARTINS, diretora Técnica de BETEL. por haver nldo
agraciada com a Medalha de Valor Cívico, pelo Oovemo de
afto Paulo

PRESBITÉRIO DE SOROCABA
RESUMO DE ATAS

DATA LOCAL — Km sua segunda reunlflo extraordinária
no presente exercício, reunlu-se em Betei — Lar da Igreja,
Avenida Comendador Pereira Inácio n* 448. ás 15,00 horas,
do dia 0& de «gosto de 1078, comparecimento - Revs.
Lyalas Oliveira dos San toa. Paulu de OOes. Semláo Ladeira
e Epaminondas Corrêa de Oliveira. Igrejas por seus presbí-
teros representadas: Alumínio. Rubens Vidal Domingues;
Ibiúna, Francisco Coelho Ramalho; ! de Sorocaba. Dr,
Hélio Teixeira Callado. 3* de Sorocaba. Bruno Novaev, 4* de
Sorocaba. Elpídio Teixeira Callado. &* de Sorocaba. Otonlél
Alves dos Santos, O* de Sorocaba, Mariano Celestino Ferrei-
ra. COMPOSIÇÃO DA MESA - A mesma du reunião
anterior. Presidente, Rev. Paulo de Odes, BeorelArlo. Pr,/b.
Dr. Hélio Teixeira Callado. ORDEM DO DIA - Ouvir e
deliberar sobre, o relatOrlo da Comlssáo nomeada para
promover a rcconcUlHçfio na Quarta I P I de florocaba.
RESOLUCOEH - Hcufildos no Templo da QuurU Igreju <U
11.00 horas do dia 00 dr agosto, os conciliares Uveram a
satlsfaçAo de testemunlmr a reconcUlaçAo das partes isto
acontecendo sob orac')^n e lágrimas. Malj uma ves cum-
prem-se as palavras do Hvnhor Jeaiia,"E an portaji do
Inferno náo prevaleceram contra pUi" knckhbaMENTO
— No Templo da 4* IPI. Rua Júlio Ribeiro n 711. Os 13,40
horas do dia 00 de agosto de 1078. com o cântico do hino
oHclal "Pendáo Real", oraçáo do Pai Noh«o por todo* os
presentes e Bençto Apostólica pelo prpiildenle.

MESA ADMINISTRATIVA
ATRIBUIÇÕES DOS 8ECRETÃBIOH

PRESBITEKIAIS

A Mesa Administrativa da Igrela Presbiteriana Inde-
pendente do Braall em sua reunláo de 34/00/7. decidiu, com
relaçAo ás atribuições dos Secretários Presblterlals o que
abaixo aegue:

"Considerando a necessidade da obra leiga e vljaDdo
j

um melhor relaclorumento entre os presbitérios e as Pedo-

1

raçOes para maior expansflo e realizacAo do trabalho na
seara independente relacionamos as seguintes funções e

|

atribuições dos secretários presblterlals".

1. Participar das reuniões e trabalhos especiais das Federa-

ções;
2. Assistir ás reuniões da Diretorla das Federações, orlen

tando-as quanto ft estrutura, trabalho r pensamento do
Presbitério,
3. Conhecer os objetlvos das Federações incentivando-as

nas suas programações, para que sejam cumpridas;
4. Estabelecer o relacionamento das Federações com o
Presbitério, levando, ao mesmo ou á ComlssAo Executiva,

suas dúvidas e reivindicações.
9. Participar dos Retlroa, Acampamentos, Congressos, Con-
venções e Encontros, tomando conhecimento do ternário e

pretetores para a devida aprovaçáo. dentro da linha doutri-

nária da I P I do BrasU. S Dar posse á Diretorla,

7. Acompanhar as Federações nos seus trabalhos de vlslta-

çto (normais) ás sociedades federadas;
á.~ Reunlr-se com os demais secretários presblterlals para
apreclaç&o do trabalho leigo desenvolvido, encaminhando
relatório ao Presbitério.

Rev. Dimas Barbosa Lima
Secretário Executivo
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ATIVIDADES LEIGAS

Senhoras
em ação

Informativo da
Confederação Nacionah

de Senhoras

"A QUEM HONRA, HONRA"

AOS PASTORES JUBIUDOS

DA IPI DO BRASIL

Neste mès quando as I^rejBA Presbc-
terlanaa Independentes do Brasil, com
Justo reconhecimento, prestam homena-
gens aos que dedicados pastores, volta-
mos nossaâ mentes àqueles que após
longos anos de frutífero trabalho e abne-
gada dedicação. corisHKrKrHm toda uma
vida ao serviço do grande Mestre. Refert-
mo nos aos nossos queridos pastores ju-
bilados.

Estes servos do Senhor, que po-
dem ser chamados de nossos pais na fé
nem sempre recebem o carinho e o amor
que tanto lhes devemosi Multas foram as
lutas e preocupações vividas em nosso
favori Horas reservadas á oraç&o para o
nosso sustento espiritual. Lágrimas verti-
das, nem sempre percebidas ou reconhe-
cidas, mas exprimidas em nosso lugarl

Hoje estAo Jubilados; mas nfio apo-
sentados! Nflol Porque o Júbilo de ver os
frutos de seus trabalhos nfio se paga por
preço alffuro. Nem o mundo Inteiro paga-
ria o trabalho de quem conduz uma alma
aos pés de Cristo, Só Deus tem a Justa
recompensa. Mas mesmo assim eles me-
recem o nouo carinho, o nosso amor e
todas as nossas atençOes, porque a eles
devemos o Júbilo de pertencemos a uma
Igreja viva. crescente e que nos propor
clona experiências sempre novas com o
senhorl

Pastores Jubilados da IPI do Brasil, o
nosso coração está unido ao vosso, ex-
pressando a Deus. sempre, uma eterna
fT'- udfto por vós. Este é o sentimento e a
homenagem das senhoras da Federaçõo
do Presbetérlo Bandeirante!

Departamento de Instituições e Co-
memorações

Joaquina Fogaça Rosa

Aniversário da Confederação -

onze anos de bênçãos
AÇÃO GRAÇASNUM "ENCONTRÃO"EMBAURU

Foi superada a expectativa na reu-
nlflo pelo adversário da Coníederaçflo
na cidade de Bauru, Contando com a
partlclpaç&o da Federação Bauru, Igre-

ja local, pudemos alcançar multo éxlto
e como Deu£ nos abençou profunda-
mente dando-nos multas alegrias.

Participaram J5 Federações e uma
do Norte na pessoa do rev. Adiel Tito
de Figueiredo, num totaJ de 205 repre-
sentantes de 8A8, muitos visitantes e
onze pastores. Orandes caravanas, ônl-
bus especiais, multa gente!

O programa Inlclou-se ás 14,30 hs
com multa música, orações de Interces-
s&o e Ações de graças, uma bela e
profunda mensagem pela 2a. secretária
D. Miriam Monteiro Puccio. Em segui-
da pelas Federações as mensagens de
saudação pelo aniversário, apresenta-
ram poesias. Jograls, conjuntos, o coral
da Federação Paulistano, tamb'em, co-
laborou com o programa.

Foi oferecido um lanche preparado
pelas hospedeiras e servido num pe-
queno intervalo, num ambiente de
multa confratemlzaçfio, abraços, ale-
gria de encontrar as irmãs de tantos
lugares distantes.

O culto da noite foi uma bênçôo. O
belo coro de IPI de Botucatu, a mensa-
gem do Rev. Francisco Guedelha, os
pastores presentes, muitos amigos visi-
tantes, a esposa do 8r. Prefeito que
também trouxe as saudações e os cum-
primentos oferecendo-nos álbuns his-
tóricos da cidade de Bauru, que na
semana também estava comemorando
o aniversário, A Confederação ofereceu
um troféu ao Rev. Francisco Guedelha
homenageando-o como representante
dos secretários presblterials e que por
12 anos vem acompanhando a Federa-
ção de Senhoras de Botucatu. O tem-
plo da 1' IPI de Bauru estava lotado, as
Federações desfilaram com suas ban-
deiras, a ornamentação esteve maravi-
lhosa.

A cidade tomou conhecimento
da comemoraçfio através de reporta-
gens nos Jornais e rádios da cidade.

Estiveram presentes os seguintes
pastores que nos deram multa alegria
de suas presenças sõo eles: Revs: Cilas
Rissardi, Atílio Fernandes, Francisco
GuedeUia, TarclUo de Almeida Couti-
nho, Adiel Tito Figueiredo, Ângelo Be-
reta Filho, Noldy Barbosa de Souza,
Alírio Camilo, Ezequias Alves Evange-
lista, Lázaro Henrique Soares, Antonio
Colne.

Algumas autoridades da cidade nos
deram a honra da presença, dentre elas
um dos delegados Dr. Aniel Chaves,
membro da 1* Igreja Batista. Membros
de outras igrejas da cidade, à tarde
algumas senhoras representando a
SAF local.

As Federações estavam com suas
delegações assim constituídas: Araça-
tuba 7 sócias. Araraquarense 5, Assis 8,

Bandeirantes 14, Bauru, 28, Botucatu
31, Ipiranga 3, Leste 5, Londrina 7,

Oeste S, Paulo 30, Paulistano 29, Osas-
co 29, Sao Paulo 7. Sorocaba 1, Sul de
Minas 1, 204 e lun do Norte.

Agradecemos o esforço das queri-
das irmSs, prestigiando a reunláo, com
tanto amor e carinho que demonstra-
ram para com a diretoria da Confede-
ração. A Junta de Missões também se
fez representar na pessoa de D. Alice
Pereira do Amaral Camargo. Da equi-
pe de Alvorada, D. Wilma Cesar de
Oliveira, redatora, e D. Maria de Lour-
des Morais, Tesoureira.

Rendemos graças a Deus que tem
unido as senhoras da IPI, num envolvi-
mento marcante na vida da Igreja, são
as Incansáveis mãos no laboriar de
cada dia, as orações, a evangelização
dos adultos, crianças, o amenizar de
crianças carentes, anciãos desabriga-

dos, órfãos assistidos, enfim, são nos-
sas ofertas de amor ao Senhor das
nossas vidas, que nos promete uma
coroa pela nossa fidelidade. Assim
prossigamos servindo à igreja e a Cris-
to o senhor da obra.

UMA C4RTA QUE PRECISAMOS
TRANSCREVER

Sra. Presidente da SAS de Agudos,
Est. S. Paulo entregou uma placa de
prata com linda inscrição e envlou-nos
esta mensagem.

"Bem idealizado foi este encontro
na cidade de Bauru, pois as facilidades
de locomoção permitiram não só a
S.A.S. Agudense, bem como as outras
vislnhas abraçar nossas queridas da
Confederação.

Não preciso salientar irmãs que a
orientação, as palavras de estimulo re-
cebidas de tão laboriosa Confederação
servem de Incentivo ao nosso trabalho.

A SAS de Agudos hoje pequena
recebe bênçãos do altos céus fazendo-a
permanecer fiel aos trabalhos de
Cristo.

Assim queridas Irmãs, na passagem
do 11° aniversário da Confederaçôo a
SAS de Agudos quer deixar a este
órgão diretivo uma lembrança pelo seu

empeendlmento e desejando que a
chama Divina continue sempre so-
prando para levar avante o nome pre-
cioso de nosso Senhor Jesus Cristo.

Receba Sra Presidente, este cartão
das irmôs das SAS de Agudos".

A Conlederaçõo agradece profun-
damente este gesto de amor e o cartão
está bem à vista no escritório central
da IPI ornamentando nossa mesa.
Isva Ruth Xavier - Presidente

FRUTOSDO
PLANEJAMENTO

DIACONATO BEMAVENTURADA
INSTITUIÇÃO

O novo testamento,
registra a Instituição do
dlaconato, com multa ra-
zão. E, só por ver-se o
Inicio da narrativa histó-
rica, "encabeçada" pelo
nome de Estevão; "ho-
mem cheio de fé", sinal
especial e conferido na
sua atitude quando era
apedrejado e morto,
"ajoelhado"', Orava:
"Pai, perdoa-lhes".
Deus lhes dera, um novo
e importante encargo;
assistir, às viúvas, os po-
bres e os órfãos. Esta-
vam, tanto Estevão, co-
mo os demais diáconos
agora com dupla respon-
sabilidade; anunciar as
"boas novas", e cuidar
das "mesas". Que mara-
vilhoso! Grande coisa
destlngula-os dos outros:
anunciar o evangelho,
sem perda de tempo.

Era necessário que algo
acontecesse, Matam Es-
tevão!. Dispersados os
discípulos, sucede no fer-
vor a Estevão, a figura
corajusa de Felipe. No
caminho do, "ide fazer
discípulo de todas as
gentes, e. pelo impulso
do espirito santo, ganha
para seu senhor e mes-
tre, o eunuco da rainha
de candace, marcando,
depois disso, sua visível
atlvidade nas cidades
por onde passava.
Faltar-nos-la tempo e
linguagem para descre-
ver tudo quanto poderia-
mos. a respeito do exem-
plo desses homens, os
diáconos da Igreja primi-
tiva nos quais a igreja de
hoje baseia a mesma Ins-
tituição do dlaconato na
nossa igreja;
servimo-nos porém, do

exemplo, para encorajar
aos nossod diáconos e
diaconisas, no dia a eles
dedicado.
Dizemos no entanto, e
com muita sinceridade, o
provérbio bíblico: "en-
treguem os seus cami-
nhos ao senhor, e ele tu-
do fará".

Sede corajosos, e cheios
de fé e do espirito santo,
qualidades, destin-
gulvels e notiíicante na
vida do diácono."
Saudamos no seu "dia",
aos diáconos e diaconi-
sas da nossa Igreja.

Escrito pelo
Rev. Francisco F. Nunes

E
Lido Por: Dina Maria.
Na Comemoração do
"Dia do Diácono"

Na 1- I.P.I.

de Fortaleza

As experiências estão sendo válidas
na execuç&o do planejamento da Confe-
rência durante este ano.

Deus tem abençoado multo as Socie-
dades de Senhoras, despertando as presi-
dentas a realizarem ôtlmos trabalhos pa-
ra o crescimento da SAS, atendimento
aos carentes e pessoas nâo crentes

O que vai pelas nossas SAS.
Da 1* de Assis tivemos noticias de que

uma excelente reunião com casais e ami-
gos visitantes foi realizada, com ótlmas
resultados.

Da SAS de VUa das Mercês. Sáo Pau-
lo, algumas Jovens senhoras vieram parti-
cipar da sociedade, com o movimento
"Noemis e Rutes"

A SAS de Casa Verde, ganhou novas
sócias, também Jovens senhoras! Esta
SAS completou 30 anos em setembro. Na
ocasião foi homenageada uma das irmás
sócias fundadoras da SAS; Já avançada
em Idade, é uma gigante na fé e no
trabalho de visitação e oraçflo. Parabéns
essa SAS que vem mantendo ás quinta-
fetras reuniões de oraçáo com grupos de
60 a 70 pessoas que se reOnem à tarde
muitos frutos tem colhido.

Foi bem aproveitada a sugestão para
o Dia dos Pais na SAS de VUa Ipê. de
Campinas. S. Paulo. A reunlôo foi bem
planejada. As sócias convidaram os espo-
sos para um Jantar, os filhos participa-
ram servindo, em seguida um culto de
açfio de graças e pela UMPI e Jovens

foram apresentados poesias. Jograls, e
uma bela mensagem por um Jovem semi-
narista. O que deu mais alegria às nossas
Irm&s é que os esposos de algumas sócias
nfio são crentes, alguns deles foram parti-
cipar da comemoraçfio e nunca haviam
Ido á Igreja. Esta SAS é agradecida pelas
maravilhosas bênçãos. Assim noticiou
nossa irmfl com uma cartinha. Milda No-
vaes de Souza

Temos noticias de que tantas SAS
promoveram movimentos de Integraçfto
das senhoras mais Jovens e foi-lhes mos-
trada na oportunidade o que elas podem
realizar nas sociedades de senhoras,
usando os seus talentos, basta entrega-
rem-se à vontade de Deus, buscando-o
cada dia com desejo de sevlrem à Igreja e
encontrarão multo o que fazer. Procure
minha Irmfi fazer a decoraçfio do templo,
salão social e demais dependências, orna-
mente o berçário, faça seus trabalhos de
artesanato e parte da renda entregue
como talento aos movimentos das SAS
promova um chá de amigas em sua resi-
dência, laça distribuição de Uteratura,
use seus dons para promover um bom
programa de reuniões de confratemlza-
çfio. evangelização, festivas de aniversa-
riantes. Tudo Isto uma senhora Jovem
pode realizar. Venha você. querida Irmft,
o berçário da Igreja espera o seu bebé,
enquanto você ajuda com seus talentos
as organizações da Igreja
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UMPISMO VARONIS
ASSIS - CONGRESSO REGIONAL NOVA SOCIEDADE VARONIL

FEDERAÇÃO DA MOCIDADE PRESBITERIANA
INDEPENDENTE DE ASSIS

FEDEBAÇÁO DA MOCIDADE PRESBITE-
BtANA INDEPENDENTE DO PBESBITÉBIO

DE ASSIS

Reallzou-se em Assis, no templo da 1* ZPI de
04 a 06 de Agosto p.p.. mais um Congresso
Regional da Federação de Assis.

Houve partlclpaçÃo de todas as UMPIs filia-

das a Federessls. ou seja: UMPIs da 1* TPl DE
ASSIS. 2> IPI DE ASSIS. 3* IPI DB ASSIS, de
Paraguaçu Paulista, lepc. Runcbi^ » Martln6-
pulis, Presldeiitc Prudente. Plrapozlntao. Na-
randlba. Presidente Venceslau. Contou-se tam-
bém com a parUclpaç&o de Representantes
das UMPIs de Cerqueira Cesar fFederaçfio de
Botucatu) e UMPI de Casa Verde, além de
Unlfio de Mocidade Presblterlaxia (UMP) de
Paragueçu Paulista.

Cerca de 220 Jovens estiveram participando
deste t&o abençoado congresso. Foram preleto-

res. os Jóvens seminaristas Paulo EUas e Paulo
de M-Clntra Daml&o; ambos estudantes da
Faculdade Presbiteriana de Campinas, onde
cursam reapecUvaroente o Segundo e Quarto

O R«v. Axor Etz RodriguM (Paatõr Emirito
da ^' IPI d* AssI») «mposM m Neva Dlr*-

torla

ano de Teologlfv e o rev. Joslas Martins de
Almeida. Pastor da Igreja de Rancharls. que
foi o pregador uflclal do culto de encerramento

Estiveram dando um colorido todo especial
ao congresso com suas presenças, além do rev.

Joslas Martins de Almeida, os seguintes minis-
tros. Rev. Azor Etz Rodrigues - Pastor Emérito
da 1' IPI de Asais, Rev Lutero Cintra Oamlfio
Pastor IPI de Presidente Prudente e Vlce-Pre-
sldente do Supremo Concílio. Rev, Flávio Ar.
tonlo Santana - Pastor da 1* IPI de Assis, Kev
Joaquim FemkjndM Putor d.-* 2- IPI de Assis,
Rev. Osmar Menezes Pires Pastor da IPI de
Plrapozlnho e Secretário da Federaçfto Junto
ao Presbitério.

Os Estudos e mensagens versaram sobre os
seguintes temas - O Jovem e a Igreja e O
Jovem e Deus. que vieram proporcionar uro
grande crescimento esplilCuaJ claramente no-
tado no decorrer do congresso, bem como
multas decisões de Jovens a Cristo

Tivemos ainda ótlmas devoclonals. multo
louvor, abençoados abundantemente por
Deus, e nâo poderlsím faltar as sociais e e8[>or-

tes. Foi tudo maravilhoso.
Foi eleita a nova dlretorla da Federassls

para o exercício 78/79 . que ficou assim consti-
tuída:

Presidente • Reeleito Roberto da Freiria
Estevão - IPI de Paraguaçu Paulista.

Vlce-Presld. - Carmam Llgla Martins - IPI
de Presidente Prudente.

! Secret. - Ana Marta Blgnoto - 1* IPI de
Assis.

2* Secret. - LucUa Oomes Barbosa - 2* IPI de
Assis.

Tesoureiro - José Ulisses Anísio Santana
Malaque - IPI de lepè.

Sentimos a mflo de Deus operando em
nosso melo. sentlmo-Lo dirtglndo esse tAo
abençoado congresso.

Oremos pela dlretorla eleita e empossada
neste congresso, e agradeçamos a Deus por
essa tAo brilhante reallzaçfio.

Federassls.

VARONIS E SENHORAS EM SANTOS
Dia 18 de Junho p.

passado, as Federações
de Senhoras e Varonis do
Presbitério de Leste, pro-
moveram um excelente
encontro no templo da 1'

Igreja de Santos. Os tra-

balhos, com o templo li-

teralmente lotado, tive-

ram Inicio às 9,30h, com
uma série de cânticos, di-

rigidos pelo Rev. Saulo
de Melo, pastor da nossa
2' Igreja de Sâo Bernar-
do do Campo. A primeira
saudação íol do Rev. Ge-
túlio de Andrade, atual
pastor local. Em seguida,
falaram a Presidente da
Federação de Senhoras
do Presbitério de Leste,
Da. Wilma de Oliveira
César, e o Presidente da
Confederação Nacional
dos Varonis, Dr. Teodoro
Tanganell.

O Rev. Saulo foi o
apresentador do preletor
do dia, Rev. Messias
Anacleto Rosa, pastor
da nossa 1* Igreja de
Londrina. Sua primeira
palestra, baseada em Co*
lossenses 3: 5 a 11, com
destaque do versículo
que diz: "Jesus é tudo",
terminou com um apelo
de decisão, ao qual acor-
reram mpts de trinta pes-
soas. Apresentada pela
Presidente de Federação
da Senhoras do Presbité-
rio de Leste, falou de mo-
do especial às senhoras

presentes. Da. Miriam
Monteiro Puccio, segun-
da s-^retária da Confe-
dera' io Nacional de Se-
nhor }, usando o texto
de I or. 13:1-13, versan-
do s< )re o amor. Após o
alm ;o reiniciou-se a
sessí t com expediente
da F deraçào de Senho-
ras, ( irante o qual verifi-

cou-! ' a magnífica repre-
senti ;ão das senhoras, ^

vindas de quase todas as
Igrejas do Presbitério, In-

clusive de outros presbi-
térios. Foram apresenta-
dos inúmeros relatórios e
importantes informa-
ções. Falou também às
senhoras presentes, a
Presidente da Confede-
ração Nacional de Se-
nhoras, Da. Isva Ruth
Xavier.

Às 16hs os varonis
retomaram a direção dos
trabalhos e o Rev. Mes-
sias proferiu nova e agra-
dável palestra, sobre
Isaías 21:11-12. Os traba-
lhos encerrados, foi ser-
vido um lauto lanche a
todos. Durante a reunião
da tarde os cânticos esti-

veram a cargo do coral
da Igreja local e do Con-
junto de Jovens da 1*

Igreja de Santo André.
Além das pessoas cita-

das e do grande número
de representação de va-
ronis e senhoras, partici-
param do Encontro, o

Rev. Dr. José Guima-
rães, pastor da igreja de
UUnga; o 1° Tesoureiro
(que escreveu estas no-
tas) e o 2° Tesoureiro da
Confederação dos Varo-
nis. Os presbíteros, Joel
Martins, presidente da
Federação dos Varonis
do Presbitério de Leste;
Elol Alves e Dr. Rubens
Figueira de Melo, da
Igreja local.

As representações
foram: da Igreja de San-
to André; da Igreja de
Vitória; de Utlnga, de
Mauú, 1' e 2' de São Ber-
nardo do Campo, Diade-
ma, Santos, Getsémanl e
Guarujá.

As experiências que
Já de algum tempo vêm
sendo realizadas são,
não só válidas, mas mul-
to Interessantes e mais
produtivas, no sentido
dos encontros mistos,
pelo menos, de Varonis e
Senhoras. Parece-me
que tivemos apenas um,
no Rio de Janeiro, que
incluiu também a moci-
dade de óUmos resulta-
dos. Dependendo ape-
nas, creio eu, da forma
de organização e disclpll-

nação dos trabalhos, va-
le a pena continuar,
(a.) Bemvlndo Bastos

Neves
(Presbítero da 3' Igreja

de 8. Paulo)

Com a presença do pastor da Igreja. Rev. Jorg« do
Amaral Pinto, o Secretario da & Reglfto. Presb. Dario
Burgos Lopea. presidiu a reunião de organlzaçAo da
80CIEDADB VARONIL DA I.P.I. DE SOLEDADE DE
MINAS, no dia 20. 11. 1977. fts 15 horas. A nova sociedade
é composta de 7 (sete) sócios. A dlretorla eleita é a
seguintes; Pres Presbítero Dr. Oscar Vieira Carvalho;
Secretário - Diácono Ely Jorge e Teaourelro - SebastlAo
Rafael. Que Deus abençoe esta sociedade, que teve sua
Instalação com a posse da dlretorla no culto solene ás 20
hs. do mesmo dia. no qual foi pregador o Preab Dario B.
Lopes.

ENCONTRO DE LIDERES

A Dlretorla da Conlederaçfto Nacional dos
Varonis, convoca todos os Dlretores de Federa-

ções para participarem do V encontro de LIDE-
RES, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro próximo,
em Sumaré, próximo a Campinas.

CONGRESSO

REGIONAL

RIO OE JANEIRO

A Federação do Preab.
do Rio de Janeiro eatarã
reunida em Congresso Re-
gional nos prOxiraos dias
24 e 25 de novembro, na 5*

I.P.I. do Rio de Janeiro -

Rua Engenheiro Luiz Me-
deiros, 62 - Praça do Car-
mo. Na ocasião será elelu
a nova dlretoria. A progra-
mação Inclui palestras,
devoclonals, mensagens
especiais aos varoiUa. SuU-
cltamos pleno apoio dos
paatoreB do Preab. do Rio
de Janeiro, prestigiando o
conclave com suas honro-
sas presenças. Abertura às
9 hs do dia 24;11 Gaapar
dos Santos - Presidente da
Fed. do RJ

ATOS OFICIAIS
CONVOCAÇÕES DE CONCÍLIOS presbitério de araçatu-

BA — Convoco o Presbitério de

PRESBITÉRIO PAULISTANO
— Convoco o Presbitério Paulis-
tano para reunir-se ordinaria-
mente no dia 5 (cinco) de Janei-
ro de 1.979, às 20 horas, no tem-
plo da IPI de Vila Talarico, sito

à RUA SÃO SATURNINO N°
401 (a) Mário Ademar Fava (pre-

sidente)

PRESBITÉRIO SUL DO PA-
RANÁ — Por ordem do Sr. Pre-
sidente, convoco o Presbitério
Sul do Paraná para reunir-se às
nove horas do dia cinco de Ja-
neiro de 1979, nas dependências
do templo da Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de
Curitiba, (a) Rev. Josué Soares
da Silva (Secretário Perma-
nente).

PRESBITÉRIO BANDEIRAN-
TE — Convoco o Presbitério
Bandeirante para reunir-se or-

dinariamente no próximo dia 05
de janeiro de 1979, às 20 hs. no
templo da Primeira IPI de
Guarulhos, sito à Rua Rafael n"

35 - VUa Eusônla - Guarulhos (a)

Presb. Dr. Teodoro TanganelU
(presidente)

PRESBITÉRIO PERNAMBU-
CO-BAHIA — Convoco o Pres-
bitério Pemambuco-Bahia para
reunir-se no templo da I.P.I, de
Salvador, BA, sito à Rua Mill-

tào Lisboa, n" 15 - Barbalho -

Salvador, no dia 18 de Janeiro
de 1979 às 15 horas. Os minis-
tros e representantes de Igrejas
deverão levar roupas de cama e

outros objetos de uso pessoal,
(a) Rev. Moacir Gonçalves Via-
na (presidente).

PRESBITÉRIO LESTE — Con-
voco o Presbitério Leste para se
reunir dia 5 de Janeiro de 1979,

às 20,00 horas, na I.P.I. de San-
tos, à Praça Belmiro Ribeiro (a)

Rev. Geraldo Sorano - Presi-

dente.

Araçatuba para reunlr-se em
Osvaldo Cruz, no dia 11 de Ja-
neiro de 1979. quinta-felra, às
vinte horas, (a) Rev. Lauresto
Rufino - Presidente.

PRESBITÉRIO SUL DE MI-
NAS — Convoco o Presbitério
Sul de Minas para reunir-se às
20 horas do dia 4 de Janeiro de
1979. na I.P.I. de Jacutinga -

MG. (a) Rev. Clóvis Luciano
Ribeiro.

PRESBITÉRIO DE ASSIS —
Convoco o Presbitério de Assis,
para o dia 4 de Janeiro de 1979.
às 20 horas, no templo da Igreja
Presbiteriana Independente de
Presidente Prudente, à Rua Si-

queira Campo. 815. S. Paulo, (a)

Rev. Joslas Martins de Almeida
Presidente.

PRESBITÉRIO BRASIL CEN-
TRAL — Reunião Ordinária.
Dia 3 de janeiro, de 1979. às 20
horas, na Primeira Igreja Pres-
biteriana Independente do Dis-
trito Federal, em Taguatlnga —
QSB 4 — Área Especial n*" 8. (a)

Rev. Silas Silveira — Presi-
dente.

PRESBITÉRIO DE VOTORAN-
TIM — Convoco o Prebitério de
Votorantim para se reunir no
dia 5 de Janeiro de 1979, no
templo da 2' I.P.L de Sorocaba.
Av. S.Paulo, 1429, em Sorocaba,
(a) Rev. Aggeu Mariano Silva —
Presidente.

SÍNODO OCIDENTAL — Con-
voco o Sínodo Ocidental para se
reunir extraordinariamente no
dia 13 de Janeiro de 1979, às 13
horafi no templo da 2" I.P.I. de
Campinas, Rua Isolete Augusta
Souza Aranha n"* 55 — Centro —
Campinas, (a) Rev. Neudlr Bap-
tista — Presidente.
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Necrológio
JOSÉ MORE.IRA DC

SOUZA

Aos S3 anos de Idade,
íaleceu em Votorantlm
SP. no dia 1* dc Junho de
1078, o citado IrmAo. era
membro da 1* Igreja Pres-
biteriana Independente
de Votorantlm. Foi arrola-

do no rol de mcmbroa da
.Igreja em 07 de fevereiro

! de 1960. por ocaal&o de sua
organização. Foi Católico
Apostólico Romano prati-

cante, chegou a ser festei-

ro por diversas vezes. Foi
crente fervoroso desde a
sua coDvarsflo. nfto vacila-

va em aproveitar &a opor-
tunidades para íalar de
Jesus, aos seus amigos e
conhecidos. Era pessoa de
aparência sóbria e humil-
de. 3uaa conversas eram
sempre para falar de suaa
experiências religiosas, re-

latando a diferença de
uma vida realmente cris-

tã. Embora viesse Jâ bá
algum tempo enfermo,
conservava sua fidelidade
nas palavras de Jesus
Cristo e >ua esperança nas
promessa* contidaa na
BfbUa.

Terminou seus dias
dando testemunhas da
SUB fê.

Era casado com a IrmA
Maria doa Santos Moreira
em primeiras núpcias e
em segunda com a iraift

Iracema Hessel Moreira.
Deixou 03 fUhos; Daurlsla
M. Souza, Antonio M. Sou-
za. José M. de Souza Filho
(Presbítero). Watdomlro
M. Souza (Diácono). Mal-
vina M- de Souza, Rafael
M. Souza (Diácono). Elza
M. Souza e Orlando M.
Souza (diácono).

Conforme era seu de-
sejo, o culto realizado na
salda do corpo foi no pâtlo
de entrada da casa.

Porque dele e por ele, e
para ele, sfio todas as col-

SEis. glória pois a ele eter-

namente, Amém.
Romano 11:36

BRANCA RIBEIRO DE
SOUZA — Nascida no dia
31/06/1.904, faleceu no dia

13/07/78. Esta nossa Irmft

era membro da IPI de Ca-
raplculba desde 1.955. Foi
sempre crente firme em
Jesus Cristo, desde a sua
Infância. Estudou jo Colé-
gio Evangélico Americano
de Curitiba. Era casada
com Ernesto Almeida de
OUvelia. Rev. SQvlo Ri-
beiro Ladeira.

JOÃO DE MOURA -
Faleceu no dia 22 de Julho
deste ano. em Apucarana,
PR, aos 99 anos de idade,
rra enfado com D, I-eopoI

dlna de Oliveira hã S7
anos. Nasceu em Avaré.
SP. onde viveu sua Iníân-

cla e mocidade. Casando-
se em S.L. de Ouarlcanga.
sendo um dos membros
fundadores daquela Igre-

ja, onde viveu 47 anos. Em
1951 transferlu-se para
Camblra, PR. onde fvm-
dou. em sua propriedade,
uma congregação da IPI.

Durante sua vida ocupou
o cargo de tesoureiro da
Igreja, fui assinante do Es-
tandarte e sempre deu tes-

temunho da sua fé em
Cristo. Descansou com o
Senhor, viu até a quarta
geraçfto de seus filhos,

"Bem-aventurados os que
dormem no Senhor." Joflo

de Moura (neto).

Senhor Jesus, perante o
Rev, Holnes, no dia 15 de
setembro de 1903 e casan-
do aos 29/6/1905, tendo si-

do chamada â presença do
Altíssimo no dia 12 de
abril de 1 977, aos 92 anos
de Idade. O Salmo 4 (qua-
tro) e o hino 222 dos Sal-

mos e Hinos (antiga edl-

çfio) — eram de sua espe-
cial predllecfio Teve onze
filhos, sendo oito vivos;
dezeasels netos e vinte e
seis bisnetos. Descansou
no Senjor para esperar o

MARIA LEIRAS OA
SILVA — Esta nossa irmã
nasceu aos 4/12/1885. ten-
do professado sua fé no

dia da ressurreição. (Nota
enviada por Hilda T.Cala-
brez)

ANTÓNIA ANTUNES
MOREIRA DA SILVA —
Faleceu no dia 23/4/78. na
cidade de Campo Orande,
MS, após longo sofrimen-
to. Demonstrou sempre
uma fé firme e Inabalável
no Seníior. até o momento
da sua partida para o en-
contro com o Divino Mes-
tre. Gostava multo do Sal-
mo 27 e dos Hinos: "Tudo
entregarei". "Eu venho co-
mo estou" e "Se da vida as
vagas procelosas são". Es-
teve sempre rodeada de
amigos, filhos, netos e bis-

netos. Fazia parte da famí-
lia do presbítero Ariuro
Farias Yanéz (era sua so-

gra), Que o Senhor confor-
te os coraçOes enlutados

IRENE DE CARVALHO.
Nossa família tem pas-

sado por duras provações
neste ano de 1978. No dia
18 de janeiro faleceu Cele-
ne Clelme Carvalho, nossa
prima; no dia 25 do mes-
mo mês perdemos o Valdir
Camargo Caleme, nosso

cunhado. Por último, a 4

de setembro, depois de In-

clemente enfermidade.
Deus levou também mi-
nha querida Irmfi Irene.

Nfto fosse o conforto espi-
ritual vindo de Deus. a
tranqOllldade que minha
Irmã mostrou no so/rl-

mento, sua ausência aeria
ainda mais sentida pela
família, pelos amigos e (kV*

seus alunos.
Fez seus estudos de 1*

e 2' graus no Instituto Jo-
sé Manuel da Conceição, o
curso Normal e depois a
Universidade em Campi-
nas, onde residia e teclo-

nava há quase vinte anos.
A Irene teve uma vida

bastante sofrida desde a
lnfan::la. TT-azenrto coziai-

go multo espirito de servi-

ço, capacidade para a luta
de cada dia. foi também,
dentre os nove irmãos,
quem mais sofreu a morte
do pai e da mãe em apenas
35 dias. Sempre estudou,
lutou e venceu sozinha até
ser chamada ã presença
de Deus.

Resta-nos o consolo de
uma vida santificada, do
seu mistério com as crian-
ças de sua escola. Tendo
sido professora de excep-
cionais por longos anos,
educou a muitos e evange-
lizou a todos com amor.

A todos quantos a visi-

taram e com ela oraram
no leito de dor nós agra-
gradecemos em nome dos
seus irmãos: Arzila. Otho-
nlel. Obnlzldo, Ismall, Cri-
vai, nda e dos cunhados e
sobrinhos. Quanto a mim,
tenho motivos muito espe-
ciais para ser grato ã mi-

nha irmA, pois foi ela que
me levou a conhecer o Ins-

tituto José Manuel da
Conceição e me entusias-
mou a estudar depois. A
minha declsfio para o mi-
nistério tem um pouco de
sua oração e de seus con-
selhos.

Fica para nós o conso-
lo de uma vida abnegada e
da firmeza de fé, do teste-
munho cristão que minha
Irmã soube mostrar em to-

da a Kua vida.

O seu corpo foi velado
na IPI de Betwdouro. Ofi-

ciaram na ocaslflo os Re-
verendos Eduardo Oalas-
so Farta e Rui Anacleto,
seu velho Pastor, e este
seu irmãn mais novo..j;0
Juotc flcrcaccrá
como a palmeira" Salmo
9 2:12 ODILON DE
CARVALHO

Dia 25/09/78 no Rio de Ja-
neiro foi chamada ft pre-
sença do Senhor a nossa
irmã Dagmar do« S«ntai.
8ubmeteu-se a uma Cesa-
riana, trazendo ao mundo
um menino, o IZAEL DOS
SANTOS JÚNIOR. Teve
uma Embolia Pulmonar,
nfto resistindo. Deixou na
orfandade 2 filhinhos:
IZAELMA de 2 anos e 6
meses e IZAEL Jin^OR
de 7 dias. Viúvo IZAEL
DOS SAPíTOs, aluno da
Classe de Catecumenos.
Ela professou a fé com o
Rev. Synthlo Britto em 15-

11-62, quando pastor da 5*

IPI. Era mãe e esposa
amorosa e dedicada. Foi
representante do "Estan-
darte" nos anos 1974/75,
tendo colocado em dia as
assinaturas, sendo minha

antecessora. No sepulta-
mento compareceu um
grande número de i>ea-

soas, crentes e nôo cren-
tes. No oficio fúnebre fala-

ram os pastores João Ro-
drigues, atual pastor, e
Byntblo Britto, seu ex-
pastor, que trouxeram
verdadeiras mensagens,
que multo tocou nos cora-
Çócs doa presentes.

NACOR DE OLIVEIRA
DUARTE aos 87 anos. em
Votorantlm - SP, no do-
mingo 25 de setembro, às
19:00 horas e 20 minutos,
mesmo horário em que
adentrava ao templo, ulti-

mamente Jã em uma ca-
deira de rodas para partt-
c:paz do ::ulto.

Sofreu durante tr^s
longos meses. Na última
vez em que foi internado,
logo ao chegar e antes de
cair num estado de in-

consciência quase que to-

tal, suas últimas palavras
foram estas: "SENHOR
JESUS. ME ENTREOO A
TI. TUA IRA SANTA ME-
RECI, SE NÃO ME ACEI-
TAS AI DE MIM, EU VE-
NHO COMO ESTOU".
Serviu ao Senhor com ale-

gria durante os seus lon-
gos anos de vida vivendo e
ensinando a todos como
respeitar, honrar e glorifi-

car o nome de Deus. Foi
dlzlmlsta fiel. Gostava
multo de ler o "ESTAN-
DARTE", sendo assíduo
leitor até quando pôde en-
xergar. Era membro da I'

Igreja Presbiteriana Inde-
pendente de Votorantlm.
Deixa 7 tUhos, 22 netos e
11 bisnetos- Destes, ape-
nas um filho não pertence
a Igreja. Oficiaram no seu
sepultamento os pastores;
Reverendo JOSÉ AUS-
BBRTO BRESSANE, seu
pastor: Reverendo BENE-
DITO NEVES PAULA, e o
Reverendo AGGEU MA-
RIANO DA SILVA. Como
soube honrar e glorificar o
nome do seu Deus, sua
partida foi maravilhosa e
inspiradora.

Preciosa é a vista do
Senhor a morte de seus
Santos.

TESOURARIA DO SUPREMO CONCILIO
MOVIMENTO FINANCEIRO POR PRESBITÉRIOS

DE 1 A 30 DE JUNHO DE 1978

ENTRADAS: ABAÇATUBA 1* AraçatubB,
2.0OO.00: 2- Araçatuba. 628.34. ABABAQUA-
BENSE Américo de Campos. 770.00; Araraqua-
ra, 2-000.00; remandôpoIlB. 4.400.00; PalcBUna.

195.00; ]* SBo Jo»é do Rio Preto. 4.406.00; 2* Sfto

Job* do Rio Preto. 1 120.00, ASSIS !• Atalfl,

13 486,00. BANDEIBANTE Guararema.
1.2M.00; Pq. Edu Chaves. 1,670.00; VUa Ede.
1.000.00. BAUBV !• Bauni. 4.000.00; Bauru.
1.500.00; Harllla, 2.312.00; 1* Sfto Luis de Ouarl-

caoga, 500.00; 2* Sfio Lula de Ouarlcanga.
500.00. BOTVCATU Botucatu. 2,284.90 BRA-
SIL CENTBAL 1* AnapoUfl. 6.388.81; 2< Brasl-

lia, 1.680.00; Central Braâllia.0 123,00, l-DUtrl-

to Federal. 4.310,00 IPIBANGA Iplranga,

4.93736; Jabaquara. 1 682,00; Jusclmelra.
1.600.00; Sfto Caetano do Sul, 6-935,43. VUa das
Mercês, 1.056,00; VUa Moinho Velho, 1 721,00;

VUa Prudente, 1.243.00. LESTE 1' StO- Andr*,
7.214,40. LONDBINA 1* Londrina, 32.441.64; 2-

Londrloa, 2.307.00. MABINGÀ 1* Marlnsft.

2.000.00; Paranavaí, 1.638.44. NOBDESTE 2*

Natal, 1.400.00 OESTE Amparo, 1.000.00; 2*

Campinaa, 3.000,00; Central de Campinas.
17.999.00; CosmôpoUs, 600.00; JundlaJ. 1 500,00;

VUa Ip*. 3.335,00 OESTE DO PABANÁ Doura-
dos. 2.000,00. OSASCO Carapicuiba, 10 888.80;

Jd. Clpava, 2.480.53: Jd. Qultauna. 1.820.00; 1'.

Osasco, 5-897.00; QulUuna. 2.088,24; VUa Leo-
poldina. 3.976,00; VUa Sfto Joaé. 440.00. PAU-

LISTANO Agua Rasa. 1 486,00; Cidade Patriar-
ca, S.000,00; 2* Cruzeiro. 3,450,00; Oualanazea.
1,489,00; Sfto Miguel Paullata. 527.00; VUa Car-
rfto. 2.631,97; VUa Diva. 1.200.00; VUa Talarico.
1.109.00. PEBNAMBUCO-BAMIA l a Recife.
6.000.00. SANTA CATABINA 1* JolnvUle.
2.877,30; 3* JolDTlUe. 3.191.00.

SÃO PAULO I*8fto Paulo. 21 374.30; Vila Apa-
recida, 1.600.00: VUa SanU Maria. 1.200,00; VUa
Sonla. 2.048.00 SOBOCABA !• Sorocatw.
3.991,72: 3- Sorocaba. 2.496.00; 6* Sorocaba,
686.83; 6- Sorocaba. 1.927,24 SUL DE MINAS
MuzarDblnho. 6 482,00, SIH DO PABANA 2*

Curitiba. 4.000.00. VOTOBANTIM !• Tatul.
1 496,52. BBNDAS IMOBILIABIAS Aluguel dO
PrMlo da Artur Prado. 33.935,00. BENDAS DE
JUBOS NI ApUcacfto em LO. 9-790,00. OUTBAS
Retençfto, 944.00
SAÍDAS: JubUadoa. 63.940.00; Viúvas de Ml-
olstros. 23.500.00: JunU de MlssOes. 31-885.60
Pund. E. C. Pereira. 96.000.00; JunU. I Comu
nlcaçfto, 16.000.00; Mesa Administrativa
10.430.00; Despesas de Escritório: — Dlveraaa
229.80: Art. Expediente, 230.60; Comunlcaçto
855.90; Cons. Umpesa, 994,66: Imp- Taxas
1.134.40: AUmenUcfto. 131.19; Luz, 103.00; Or
denados. 6,800,00; Honorftrlos. 1.684.00; Eocar
gos Sociais, 2.590.00; Aluguéis. 33.925.00; Even
tUBla, 9.000,00.

RESUMO GERAL

Entradas doMM
Baldo de Maio
Saldas do M£8
Baldo que passa p Julho

.

Sào Paulo. 30 de Junho de 1978
Tesoureiro: Dr. Teodoro Tanganelll

296.027,77
480-034.93
274.990.30
501.503.00

776.052,30

776.052.30

DE 1 A 31 DE JULHO DE 1978

ENTRADAS: • ABAÇATUBA - Oswaldo CruZ. Ju. 998.70. POBTO FELIZ PUar do Sul. 1 .687,21;

6 400.00 ABABAQUABENSB - Bebedouro, 1' Turvtnbo. 1,545,40. 2" Turvinho. 17.075,63-
9 000.00: Catanduva. 988.000; Jd. das OUvelras, RIO DE JANEIRO 1* Rio de Janeiro. 3-802,32;
3.000.00; 1- Sfto José do Rio Preto. 4.400,00. 1» Volta Redonda, 4,150,00- SÃO PAULO 1' Sfto
BANDEIBANTE Casa Verde. 3.993.00; 2» Paulo, 20.377,96; VUa lôrlo, 2.214.28. SOBOCA-
Ouarulhos. 2.000.00. Mogl das Cruzes. 2-024.48; BA Ibluna, 2.500,00; 1* Sorocaba, 4.191,42; 3-

Pq- Edu Chaves, 1.801,00, Vita Sabrina, Sorocaba. 510,00; 4* Sorocaba, 16 784,60; 9* 8o-
2.660,00. BAUBU Oarça, 676,00; Marília, rocaba, 461,37; 6* Sorocaba, 2.406.13.
3,843.00. BOTUCATU - Avar*, 6.539,00; Botuca- SUL DB MINAS Borda da MaU, 7.000.00; Bote-
td, 1.683,80; Lençóis Paullata, 5.938,00. BBA- lhea. 941;00; Muzamblnho. 1,188.00;- SUL DO
SIL CENTRAL • CasaU&ndla, 490,00; Central PABANA Antonina. 2.932,60; Castxo; 1.248. 1*

de Brasília, 3.863,16: 1" Distrito Federal. Curitiba, 6.144,00; lUqul. 738,00; Mergulhfto.
5.063.00; Pontezinha. 700.00. IPIBANGA Cam- 363-70, VOTOBANTIM Itapetlnlnga, 8.209,00;
bucl, 9.400.00. Iplnuva. 9.297.38: Jabaquara. li TatiU. 800.00 DÍZIMOS E OFEBTAS Rev
3.771.00; Paulo e SUas. 2,607,00; VUa das Mer- JOfto Trotte, 300.00; REv, Jonas Dias Martins
ces, 1,000,00; VUa Independência. 2.000.00; VUa 300.00 ALUGUEIS DE IMÓVEIS Aluguel do
Moinho Velho, 1.726.00; VUa Prudente. 1.405.00. prédio da Artur Prado. 23.526.00, BENDAS DE
LESTE Mauá, 4.200.-00,, LONDRINA ConiéUo JUBOS Juros aíapUcaçfto. 45.00, OUTBAS
ProcOplo. 3,000.00; 3- Londrina. 3,046.00; 3- Lon- Reembolso ao caixa. 2.704 00
dnna- 5 349.12; Telemaco Borba. 2.662.00, MA- SAÍDAS:- JUBILADOS. 3,000 00- VIUVAS DE
f}JL^ KJf^I^^St- MINISTROS. 21,000.00: JUNTA DE MISSÕES,
2.2**^^*"^ « 870.00; FUND. E.C. PEREIRA. 20,000,00;

L J^«?,?"''Í^^°2í'^\Í'!ÍÍ^"«-«o"'2'^ J^T"*^ COM.. 60.000.00, MESA ADMI-
Mogl Mlrtm 4 707^. Pinhal 2-227 63 OSASCO nISTRATTVA. 10.207.00; DESPESAS DE ES-

CRITÒRIOS - Oerals. 4.001.50. Art. Exp-,
^^^'^ S»*.*»: * comunicação, 610.80; Condomínio,

?;:?°-3JJ.^d~PA^Ílíl?-AÍ?Tguna7a° jr40^xSrnt.ir^l'?5^75^*lS ^So^O^St

cò^iwá m^jÂíc^A^^^^ utensílios. 465,00; ALUGUEIS. 23.525,00.
CO. 1.280.00 rEBNAMBUCO-BAHL\ 3* Araca- EVENTUAIS, 9.150.00; IMÓVEIS. 390.000,00.

RESUMO GERAL
Entradas do mês 298 672 60
Saldo do mês de Junho 'ZZZ^^^ZZZ^. 50i:502!oo 800.174,60
saídas ao mês 535 ^7
Saldo que passa p/agosto 274!l84;i3 800 174 60

8A0 Paulo, 31 de Julho de 1978
Preab. Dr. Teodoro Tanganelll

Tesoureiro
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BODASDEPRATA

O Rev. Dt. Ezequias
Alves Evangelista presi-

diu a festiva '.r\:r.5r.M

dc£ ooaas de prata dos
queridos irmlíos da I.P.I.

de Vila Diva. presb. AN-
TÔNIO COUTINHO PE-
REmA e Da. DORACY
DA SILVA PEREIRA.
ocorrida no dia 29/7/78.

O distinto casal, fiel ao
Senhor, uniu-se pelos la-

ços do matrimónio no
dia 11/77/1953, na cidade
de Primeiro de Maio.
PR, em oficio presidido
pelo Presb. Belmiro Du-
tra de Morais 'devida-
iftente autorUuUo peio
Rev. Paulo de Alvaren-
ga). O casal teve os se-

guintes filhos Percídia,
casada com Odair A.
Pinto, Priscila. Percí-
dia, Pêrcio e uma linda
netinha — Herika Couti-
nho Pinto. Que o Senhor
abençoe os prezados
irm&os.

NASCIMENTOS
ANA PAULA, nas-

cida em Campo Gran-
de, Estado do Mato
Grosso do Sul, no dia
8/5/78. É filha de Luiz
Alberto Faria Yanêz e
de da. Roslnetl Oli-

veira.

K ATYÚSCIA,
nascida em Campo
Grande, Estado do
Mato Grosso do Sul,

no dia 17/5/78. É filha

de José do Nascimen-
to e de Da. Solange
Yanéz.

NESTOR — Nasci-
do em Sfio Paulo, Ca-
pital, no dia 5/5/78. É
filho de Walter Parias
Uanêz e Sebastiana
Pereira Yanêz.

DÉBORA — nas-
cida no dia 15/8/78, em

Campo Grande, Est.

do Mato Grosso do
Sul. É filha de Érico
Pereira da Silva e de
Da. Carmen Pereira
Yanêz. (Estas quatro
crianças sâo netinhos
do estimado Presbíte-
ro Arturo Yanêz e de
Da. Yone Pereira Ya-
nêz, dinâmica presi-

dente da SAS da Igre-

ja de Campo Grande).

JULIANA — nas-
cida em Piralu, SP, no
dia 29/7/78. E filha de
Antônio Branco e de
Da. Débora Corona
Branco. (Gratos pela
oferta le Cr$ 50,00)

Fl iVIA — nasci-
da no lia 02/06/78, na
cldadt do Rio de Ja-

neiro, filha de José
Teixeira da Silva e de
nossa irmã Da. Estefâ-
nia da Silva.

LEONARDO —
nascido no dia
09/06/78, na cidade do
Rio de Janeiro, filho

dos irmãos Francisco
de Oliveira Romeu e
Talita Romeu.

DÉBORA — nas-
cida no dia 04/7/78, na
cidade do Rio de Ja-
neiro, filha dos irmãos
José Gregório de Sima
Filho e de Da. Ester de
Araujo Sima.

Às famílias enri-
quecidas com estes
nascimentos as con-
gratulações d'0 Es-
tandarte!

ENLACESMATRIMONIAIS
SUELI MENDES DE FREITAi com o DR. DAVÍ VIEmA ESTRELA —
reaíízado na Igreja Metodista de Pindamonhangaba, SP, no dia 9/9/78.

Ela é filha de João de Freitas e da Prof^ Lais de Abreu Mendes de
Freitas. Ele. filho do Rev. Manoel Estrela e de Da. Sileima Vieira
Estrela. A cerimónia religiosa foi celebrada pelo missionário Rev.
Mário de Abreu Alvarenga e pelo Rev. Carlos Walter (pastor local).

VERA LÚCIA e RENATO — reaíizado no dia 16/9/78. no templo da
Primeira I.P.I. de S. José do Rio Preto, SP. Ela é filha de José Verdi Jr. e
de Da. Adelaide Gutierrez Verdi. Ele é filho do Rev. Dr. Rev. Dt. Rubens
Cintra Damiào e da Profa. Nair Toledo Damião.
ROSEMARY BRISOLA e JORGE E'lmaulr Alte — realizado no dia
16/9/78. O Rev. Pedro Damião tnuocou a bênção de Deus sobre o casal.

VIDA
ESPIRITUAL
Respingando

1. Neataa tempos oonfuaos e tumultuoaoa.
não poucai vexM. tamoa medo dMneceaaárIo
Se Dossoa ooracOaa eatlvervm plenos dr amor e
conflaiiça em Deu*, nfto haverá lugar para
dúvidaa. perplexidades ou temorea. "O perfeito

amor lança fora o medo",

3. "Oca homatw foram curadoa da teniTel
moléatla da lepra, maa um tó — e cate era

— witou patr* a^radrcer a Jraua.
Ainda bo}e < uma rara cortaala manlleatar-ae
gratidão. Todos goalamoa de receber tavorea,
preaentea, elogios, porem, frequentemente, dei-
xamos de revelar graUdho pelo que recebemoa

3. Um biógrafo de Martinho Lutero diz que.
durante o seu Julgamento em Worms, ele con-
servou um ramo de flores na mio. chelrando-oa
seguidamente, enquanto Jofto Eck. seu adver-
sário, o acusava. Aquelas flores conservaram
Lutero calmo, conflante e cheio de íé no Deus
que as fizera.

4. Bscaplamo é a palavra usada pelos fMlcd-
logos e com o qual todo mundo estA familiari-
zado. Significa a tendCncla do homem para
escapar dos desapontamentos do passado, das
opressões do presente e da ansiedade do hitu-
ro. As Bacrlturas dSo ênfase 6 necessidade de
um outro escape — o escape dos pecados que
tacUmenie noa assoberbam. O melo de escapar
deles esta providenciado na SalvacBo a nâa
oferecida por Cristo, pelo seu sangue redentor.
Rejeitar ou negligenciar tAo grande salvaçAo 6
tataL

5. A carta de fllemon é Intensamente pes-

soal e humana. Paulo tala de um escravo.
Onéslmo. que era primeiramente "InútU". mas
que se tomou "útil", depois de sua convento.
Sua conversão ocorreu quando Paulo estava
na prisão. Deste modo. as UmltaçOes humana»
podem tranaformar-ae em vltúrlas.

9. Conta-ae que. quando Spurgaon aatan
pregando sobre BsUvão. o prlmalro Mftrtlr
cristão, um mcr«dulo perguntou-Uw: "Qua f«a
Deus para aJudar a Kat4vão. enquanto o apa-
drejavam?" E provAvel ainda hoje. qvw alguém
tenha daaaios de faser a mesma Indagação
"Que fel Deus"7 "Deavlou as pedras"? "Ttmiu-
portou BstAvão para um lugar seguro"? Quan-
do se lê a narrativa cuidadosamente, vartflca-
se que Deus o ajudou a (axer uma das mala
admiráveis oracõea. que Jamais sa (•: "Se-
nhor, não lhes Imputes este pecado".

7. Todos temos a Inclinação da aprcaentar
desculpas para encobrir noasas culpas e fracas-
sos- Isto não ê nenhuma novidade. Adão lan-
çou a culpa na esposa. Eva culpou a aarpante.
Arão lançou a culpa do becerro de ouro aotm o
povo. As desculpas ainda estão em uio

8. Na Abadia de Westminster, em Londrsa,
enterrado entre os grandes da Inglaterra. eslA
o corpo de Davi Llvlngt^^ne t*imulo, «c
nim ao cMo. esta coberto com uma laJe de
pedra preta mui apropriada para um miljíaU>>
nArlo na Áthca. Estão gravadas noa quatro
lados estas palavras: "Tec^ho outns ovelhas,
que não deste rebanho" Em tempo de lutas,
tais como eates, « tãcU noa tomarmos «goUtaa
no pensamento • nacionalistas no sarvleo. Che-
gou o momento de cada aeguldor da Cristo
sondar seu coração e medir aua compaixão
para com o mundo peeamlnoao.

9. A etimologia moatra o fato de qua aa
palavras "discípulo" e "disciplina" são cogna-
tas. A conexão entre elas é veflftcada clara-
mente, quando uaadaa na vida eztstA. ULlharas
de pessoas dlMm hoje que são discípulas da
Jacus, e alegremente se Incluem entra os aeus
adeptoa BCai nem todoa eatão prontoa a acei-
tar a disciplina para um discípulo. Entendem
que as experiências oeceasArtas para tninar os
dlaclpulos são coisas que oa tomam Inftltlta e
deviam ser evitadas. Contudo, a vida cristã não
é possível sem disciplina O discípulo deve ser
treinado ou nunca serã um verdadeiro aaguldor
do Mestre.

10. 0 lugar aecreto de Jaaua. ãs vsaaa. ara a
solidão do desarto. outras, o Jardim do Oetaê-
manl, ou ainda o alto de um monta. Uas era
sempre um lugar de aossego. onde podia ter
comunhão com o Pai. sem Interrupção.

11. Daniel, no seu quarto, com a Janela
aberta para o lado de Jerusalém. Unha comu-
nhão com o Onípotente. Separado do mundo,
ele achava poder com o Deus de saua pais

VOTORANTm
LASARO DE GÓES VIEIRA

A 1' I.P.I. de Votorantlm, em julho passado, lançou a pedra
fundamental do templo da Congregação de Vila Cristina— Bairro
Vossoroca.

A Cerimónia dirigida pelo Rev. José Ausberto Bressane, pastor
local, teve como pregador o Rev. Paulo de Góes, pastor da 1' I.P.I.

de Sorocaba. Estiveram presentes muitos membros da igreja sede,
todos os seus presbíteros e diversos diáconos.

A Congregação, que iniciou o trabalho evangélico na Vila, em
1967, em casa do irmão Antenor Antunes de Oliveira, mudou-se em
1970 para a casa do presbítero Moisés Laureano, agora terá seu
templo com aproximadamente 150 metros quadrados, com salão
de cultos, púlpito embutido e sala para a Escola Dominical.

Navirai Lança Pedra

Fundamental

CBBSCE O TBABALHO INDEPENDENTE
EM NAVlRAi

LANÇAMENTO DA PEDBA FUNDAMENTAL

A Igreja Presbiteriana Independente de Na-
vlrat Mato Orosso do Sul. esta progredindo
bastante. Antes um trabalho estAUco e que
definhava aoa poucos, agora um trabalho aiil-

mado e com multas conversões Uma das maio-
res bênçãoa que recebemoe é que um dos novos
crentes eatã decidido a se preparar para o
ministério sagrado.

A Igreja conta atualmente com trte conjun-
tos vocais sub a regência do pastor e do presbí-

tero Antonio Figueira, conjimtos estes que tém
se destacado pelas constantes "Alvoradas"
atraindo assim multas pessoas para os nossos
trabalhos A Igreja com aproximadamente cem
alunos na Escola dominical esta construindo
um Templo com 205 ms*. Tudo luo porque ã

semelhança de Filadélfia temos aqui uma "co-

munidade de Irmãos", rte amJgon"
BISTOBICO

A congregação começou em IMO com as

(mmíllas do 8r Jdao Figueira. Oséias Pereira.

Pedro Francisco Pereira e Jose Luna Cavalcan-
ti, sendo que o primeiro trabalho foi realizado

em casa do 8r. João Figueira em Córrego Tupy
ã uns doze Ion da cidade de Navtral Outras
famlllaa chegaram e o trabalho progrediu. Bm
1904 o trabalho foi para a casa do presbítero

Antonio Figueira. Surgiram outras íamlllaa
oriundas de Tupy Paulista e de outros lugares

destacandOHK a do 8r. Manoel Francisco doa
Santos. Em 1967 foi oficializada a congregação
Preabltertana Independente de NsvlraX Com
o acréscimo de outras famOlas resolve-se orga-

nizar a congregação em Igreja e Isto aconteceu
a 29 de abril de 1973 No lançamento da Pedra
fundamental contamos com a colatwração do
rev. Benedito Troques, mlsalonárlo entre os

Índios e a sua equipe e do rev. Olovanl Oomes
Pereira, pastor em Clanorte — Paranã- Tive-

mos oeste dias trat>alho6 maravilhoaos, o Se-

nhor estã operando na vida da sua Igreja A
todoa quantos colaboraram o noaso mais afe-

tuoao agradecimento
Rev. Duanlr Martins Ferreira (Pastor)

EDSON PASSOS

RIO DE JANEIRO

REV. PEDRO MANOEL JEBÔNIHO

A I.PJ. de Edson Paasos, de que ae tem
falado pouco, localizada ã Rua Barão de Salú-
cia. 542 - Rio de Janeiro, fiz parte do Presbité-

rio do Rio de Janeiro. Organizada em 29 de
Fevereiro de 1067. em um pequeno aalAo, onde
ainda hoje se realizam seus trabalhoa. Tem
Escola Dominical com 57 alunos. Sociedade d*
Senhoras com 10 sõclas atlvas, Sociedade de
Jovens com 15 Jovens e Sociedade de VamUa
com 8 sõdoa Tem também, duas congnEa-
çõe». com Escola Dominical, e cultoa reallza-

doa aoa domlngoa. quartas-felras e sextas-
felraa.

No dia 21 de Abril, foi realizado um encon-
tro das Escolas Dominicais da Igreja • das
CongregaçAes. e com repreaentuitea de Baoo-
las DomlnlcaJj de Igrejas IrmãJ.

No dia 13 de Maio. promovida pala BoelMlã-
de de Senhoras, foi realizada a "FK8TA DO
QUILO", sob a direção dn senhora Fmnriara
Lopea Jerónimo. Houve participação de ou-
tras Igrejas, conjunto coral, e banda de roOslca

de uma das Igrejas convidadas. Foi uma ben-
ção t

A Igreja estã construindo o seu novo tem-
plo, que é uma obra gigante, uma obra de fé e
coragem. A luta tem sido grande, mas as bên-
çãos superam. Vè-se no rosto de cada membro
da Igreja, as palavras de Molséls, quando atra-

vessava o mar Vermelho, com seu cântico de
vltârla:- O Senhor é a minha força e o meu
Cântico. Ele me foi por Salvador: este é o meu
Deus, portanto lhe farei uma habitação. fEx.

15.2)

Fomoa comissionados pelo Preabltérlo do
Rio de Janeiro para pastorear cata humilde
Igreja, tendo sentido o desejo de falar dela e de
sua obra de fé e coragem, vendo ali um peque-
no grupo de crentea lutando pela fé em Deua, e
pela Coroa Real do Salvador.

A Igreja de Edson Passos carece de ajuda
financeira. "Um ao outro ajudou, e ao seu
companheiro disse eaforça-te" (Isaias - 41:6}

Ore por nõa e DEUS nos mandarfl as bén-

;âos de que carecemoa.

.>ot(«rlo dl
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tmu endereço tempre em dia

Co

íNa

DINHEIRO PARA TERRORISTAS
Rev. Laudelíno de Abreu Alvarenga

Os jornais secula-
res noticiaram, em
duas épocas diferen-
tes, nestes últimos
tempos, que o CON-
SELHO MUNDIAL
DE IGREJAS, que
tem sua sede na Suiça
e que pretende repre-
sentar as igrejas evan-
gélicas, fez doações
em dinheiro — vulto-

sas somas — a vários
"movimentos de liber-

tação nacional", espe-
cialmente da África.

Ninguém se dis-

pôs a negar tais doa-
ções, de modo que é de
se admitir que sejam
elas verdadeiras.

Numa dessas notí-
cias se dizia que as
doações tinham como
objetlvo projetos edu-
cacionais e de saúde
daqueles movimentos.

Ora, é sabido que
os movimentos que se
dizem de libertação
nacional s&o compos-
tos de terroristas que
se servem da violência
para impor os seus
planos de tomada de
poder.

É curioso que um
dos tais movimentos
relacionados no noti-

ciário da imprensa co-
mo beneficiários da li-

beralidade do Órgão
que diz representar as
igrejas evangélicas é o

que pretende tomar o
poder na RODÉSIA. E
também os Jornais no-
ticiaram o massacre
de missionários pro-
testantes e católicos,
praticado na fronteira

da Rodésia, por esse
mesmo grupo terro-
rista.

Assim, o dinheiro
das Igrejas evangéli-
cas, por vias transver-
sas, vai financiar o
massacre, a morte vio-

lenta e estúpida de
missionários idealis-

tas e inocentes quanto
aos problemas enfren-
tados por aquela sofri-

da regifio africana.
De nada adianta o

argumento de que o
dinheiro é para aten-
der a projetos educa-
cionais e de saúde. Os
terroristas nfio têm
base física (território)

em que possam insta-

lar hospitais e escolas,
e desprezam os con-
ceitos da chamada
"moral ocidental", de
modo que n&o têm ne-
nhum escrúpulo em
usar o dinheiro que re-

cebem conforme os
seus Interesses, sem
atentar para as inten-

ções dos doadores.

E o CONSELHO
MUNDIAL DE IGRE-
JAS não é composto
de pessoas ingénuas,

que creiam na hones-
tidade de propósitos
dos terroristas. Do
que se conclui que as
doações s&o feitas
exatamente para for-

necer recursos que
possam financiar a
guerrilha.

É o dinheiro de
cristãos possibilitan-
do a escalada da vio-

lência, a morte de víti-

mas Inocentes, crian-

ças e velhos, missioná-
rios e outros idea-
listas.

A IGREJA PRES-
BITERIANA INDE-
PENDENTE há tem-
pos decidiu não se fi-

liar a esse "conselho"
e por Isto deve estsir

tranqdlla por não par-
ticipar dessa atlvlda-
de financiadora dp
terror.

Entretanto, pare-
ce que a nossa Igreja
está ligada a alguns
órgãos que se filiam
ao CONSELHO MUN-
DIAL DE IGREJAS.
Se é assim, a IGREJA
INDEPENDENTE de-
ve, com firmeza e ur-

gência desvlncular-se
desses órgãos, para
não ter, nem indireta-

mente, qualquer laço
de união — nem de
mera simpatia — com
quem tão mal repre-

senta as Igrejas evan-
gélicas.

SANTA ROSA DO DESCOBERTO
A Igreja de Santa Rosa é uma
igreja abençoada. Tem cumprido
sua missão e vem cumprindo. Já
tem uma Igreja fUha. trata se da
I.P.I. de Pontezinha que conta
atualmente com 223 membros,
uma congregaçôo e uma outra con-
gregação que denominamos de sua
meta, próximo de se organizar em
iKreja.

LPJ, de Poçosde Caldas
Rua Laguna, 270 — Jardim dos

Estados telefone: 721-38.72
Informa-nos o Rev. Joaquim

Caetano, pastor da Igreja, que fo-
ram recebidos mais doze novos
membros, na maioria moços. São
eles: Adair Tavares e Daniel Caeta-
no Sobrinho (filho do pastor), por
profissão de fé, e Rosemiro Mar-
quezine, Roselene Marquezine. Jo-
sé Severino Costa, Terezinha Cos-
ta. João Batista Assunção, Elizabe-
te Ambregue Carvalho, José Tarcl-
so Maciel, José Pasquine, Vanie
Arvise, Carolina Augusta Rodri-
gues, por profissão de fé e batismo
(vindos do romantismo).

Que o Senhor abençõe esses
novos irmãos e a IPI de Poços de
Caldas!

Gostaríamos de dizer aos pre-
zados leitores, neste resumo histó-

rico os pastores que deram sua
contribuição e têm sua folha de
serviço em nossa região e princi-

palmente na I.P.I. de Santa Rosa
do Descoberto. Revs. Ryoshl Ilzu-

ka (Pastor de Jatal-GO e Presiden-
te da nossa Junta de Missões); Pla-
cldlo Baldani (Pastor de Goiônia-
GO); Dr. SUas Silveira (Pastor da
Primeira de DF. e Presidente do
Presbitério Brasil Central); Sebas-
tião Gomes Moreira (Pastor da Se-
gunda da DF.); Reneval Rodrigues
(Pastor de Luziãnia e Bela Vista do
Mandicocal-GO); Ezequias de Sou-
za e Silva (Pastor evangelista do
Presbitério); José Inocêncio de Li-
ma (Pastor da Segunda de Anápo-
lis); Carlos Caetano Monteiro (Pas-
tor da Marlalva-PR.); e Nicola
Aversari de saudosa memória (por
17 anos); Rev. Cândido Borges (Ju-
bilado); e por último o subscritor
desta nota.

Agora resta nos dizer como o
cantor sacro "Grandes coisas fez o
Senhor por nós, e por isso estamos
alegres". (Sal. 126:3).

NOTICIAS NOVAS E VELHAS
Rev. Sebastião G. Moreira

SEGUNDA IGREJA DE BRASÍLIA
Depois de longo silêncio, im-

posto não sei por que, volto a Infor-

mar sob o velho título geral acima,
com o qual nâo concorda um velho
Mnigo, professor de (rrandA mérlt/i

e Jornalista de primeira água, por
entender que "notícia" sugere a

idéia de novidade ou algum acon-
tecimento novo.Porém quando a

gente vai ficando velha sempre en-

contra alguma velharia a que se

apega com a natural e velha obsti-

nação de quase todo velho.

Perdoem-me os companheiros
de Jornada que vêm comigo do
princípio deste século, e mesmo
aqueles que vêm de mais longe, do
lusco-fusco do século passado, a
referência feita à realidade que vi-

vemos, não como trapos mofados
em meio de úmido monturo, mas
como relíquias sem preço de um
passado que se foi, levando consigo
segredos como o da corda de areia,

conhecido somente do único velho
exlstenee na imaginária República
de Kld-Elln, capaz de preservar a
integridade territorial daquele
país, e deixando atrás de si um
mundo de saudade capaz de matar
uma Iracema e um Imenso acervo
de experiências que o presente se
sentiri rico em possuir — ouro fino

que a vertigem do tempo purificou
e poliu.

As "notícias novas e velhas" de
hoje especificam no seu subtítulo a
nossa pequenina e querida Segun-
da Igreja de Brasília, o que é inte-

ressante para todos nós, nestes
dias de instabilidade até naquilo
que deve ser estável, atendendo à
recomendação do apóstolo: "Sede
firmes e constantes..."
O trabalho

Graças a Deus, vai indo bem.
Sobrevivendo à açôo solapadora
da "renovação", vai tomando cor-

po e firmando consciência de quem
sabe o que quer e o em quem tem
crido e descansa à sombra do Onl-
potente, sendo conduzido pelo di-

vino Pastor aos pastos verdejantes
de sua graça e às águas tranqúilas
da sua paz e do seu amor. Denoml-
naclonalmente vai também ga-
nhando maior finneza e segurança.
Há unidade e sente-se amor entre
os Irmãos.
O cafezinho da amizade

Após os cultos de domingo à
noite, há, no salão social, atrás do
salão de culto, um cafezinho ofere-
cido a todos os que quiserem ir até
lá, para um instante de mais estrei-
to relacionamento.

Família Improta
Depois de quatro anos conosco,

ajudando a igreja com a sua pre-
sença, com as suas contribuições,
com as suas vozes bonitas e consa-
gradas a Deus, em solos, duetos e
quartetos, nas programações do
culto divino, pois tanto canta o
chefe daffamílla, Dr. Gelbson. co-
mo sua esposa Gláucia e seus filhi-

nhos Glaubson e Gélcia. voltaram

ao Rio de Janeiro, de onde Unham
vindo. A essos amados Irmãos a

igreja multo deve, especialmente
ao Dr oeibson, que delxou a mar-
ca do seu dinarnismo e do seu mor
ao trabalho do Senhor na constru-

ção da primeira fase do templo,
com a qual se garantiu a posse da
área em que está. Reconhecida, na
despedia dessa querida família, a
igreja lhe prestou carinhosa home-
nagem, oferecendo-lhe um lauto
Jantar, ao qual ela mesma compa-
receu com multo amor.

Família Moutinho Machado
Mas Deus faz tudo multo bem

feito. Antes que a família Improta
nos delxíisse, ele mandou, para fi-

car em seu lugar, a família Mouti-
nho Machado, constituída também
do casal, Dr. Genésio Moutinho
Machado e sua esposa D.Maria PA-
Líliam e Carlos Alfredo. Como o
Dr. Gelbson, o Dr. Genésio é líder

de mocidade; como Gláucia, Maria
Palhares Machado toca órgão e re-

ge coral. Igualmente consagrados,
constituem um grande reforço ao
trabalho, pelo qual damos graças b

Deus.
Trinta e um de Julho
Decorreu multo animada a reu-

nião de ações de graça pelo aniver-

sário da nossa multo amada Igreja
Presbiteriana Independente do
Brasil. Salão lotado, muita música,
multa alegria, multa vibração. Sob
a regência de Maria P. Machado, o
coral cantou vários números, tendo
pregado no momento o Rev. Alci-

des Corrêa de Morais. Na parede do
fundo do púlpito estava aberto em
letras de forma o dístico Inspira-

dor: PELA COROA REAL DO
SALVADOR — trabalho dos Ir-

mãos Dr. Moutinho Machado e Zu-
rudí Rios. Na ocasião, foram rece-

bidas em profissão de fé e batismo
as seguintes pessoas: José Bárbara
Neto, Wader Queiróz Bárbara e

Maria Batista Coelho, e foi batlza-
do o menor Carlos Eduardo, filho

do casal Moutinho Machado; e re-

cebidas por Jurisdição: Marlza Cos-
ta Nascimento, Marlúcla Costa
Nascimento, Maria Josefa Teixei-
ra, OnezUda Palhares, Nadir Joa-
quina Henrique e sua filha menor
Maria Rita Henrique.

Outras Admissões
Também por Jurisdição, foram

recebidas anteriormente as seguin-
tes pessoas: Amélia Borges Barba-
ra, Joõo Batista Dias e Albetlza
Costa Dias, com seus filhos meno-
res Helena e Davi, e Zurudí de
Carvalho Rios.

Novo presbítero
Eleito pela assembléia da Igre-

ja, foi ordenado e Investido o nosso
irmão Sr. José Simas Cavalcante

E Continue Deus a derramar
suas copiosas bênçãos sobre a nos-
sa pequenina SEGUNDA IGREJA
DE BRASÍLIA.
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